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Wurd foarof
Dat tafaL net bestiet, docht woL bLiken ut it fiit dat ik in taL jierren Lyn, doe't ik besLetten hie my wat mear te
rjochtsjen op 'e Lanbouskiednis fan FrysLan, in transkripsje yn hannen krige fan in boekhIiLding fan in buorkerij. ft wie foar my fuortendaLiks dMLik dat mei dat nijsgjirrige materiaaL wat dien wurde moast. De foar jo
Lizzende pubLikaasje is dêrfan it uteinLike resultaat.
Ik tankje Otto Kuipers fan it Ryksargyfyn FrysLan yn Ljouwert foar it stjoeren fan dat tafaL. Him en
'e oare meiwurkers fan 'e smdzjeseaL woL ik ek betankje foar harren reewiLLigens by it opheijen fan aLle stikken
ut 'e kelders fan it argyf Fierders bin ik myn kolLega's fan 'e fakgroep Skiednis Letterkunde en Nammekunde
tankber foar harren stipe, kommentaar en it betrouwen dat sy yn my hiene. Benammen johan Frieswijk dit
my by it ofmeitsjen fan it manuskript mei rie en die bystien hat.
Dit boek woL ik opdrage oan myn Learmaster prof dr. B.H. Slicher van Bath, dit my yn syn koLLeezjes
oan 'e Ryksuniversiteit Leien entûsjast makke foar de skiednis yn syn algemienens en foar de Lanbouskiednis yn
it bysûnder. Dat hy troch Rienck Hemmema fan Hitsum uteinlik yn Latynsk-Amearika bedarre is en dat ik
troch de sûkerreidbedriuwen fan ejezuyten yn koloniaaL Meksiko by de Hibma's yn Sopsum bedarre bin, kin
Likemin tafaL wêze.

Peter van der Meer
Ljouwert, april 2001
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Ynlieding
Peter van der Meer

W ÊROM IN UTJEYfE FAN DIT HÁNSKRIYf?
Oant no ta binne in protte boarnepublikaasjes oangeande de linbou ferskynd. It ferskaat is grut. Byriden
is it in kreas byholden boekhilding, in dei boek of in oar egodokuminr, byriden bestiet de boarne lykwols
ût net folle mear as in rige losse en fragminraryske oanrekens. Sa'n boarne wurdt uochsuings oamsjur as
'skriuwboek', analooch oan it Dûtske Amchreibebuch. Sa' n skriuwboek kin in deiboek of in oantekenboek
wê:z.e, mar kin tagelyk ek tsjinst dwaan as brieveboek, kasboek, skulderegister, leanboek, arbeidsboek, kronyk of skriuwoefenboek. '

ft hàmkrift; fol. 84v-85r.

(foto: jacob van der Vaart)

De bekendste boereboekhilding ût Fryslin is sûnder mis dy fan Rienck Hemmema fan H itsuffi, ût 'e
sechtjinde ieu. 2 Foar in wichtich part is syn wrildferneamde namme te tankjen oan 'e linbouhisroarikus
B.H. Slicher van Bath, dy't Hemmema yn it ederlinske wittenskiplike foarum ynuodusearre en him yn
'e linbouskiednis fan West-Europa as boarne opfierde. Hemmema syn boekhilding beslacht mar in hiel
koart skon (1569-1573), mar jour lykwols in skat oan ynformaasje oer de boer en syn bedriuwsfiering.
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Hemmema syn bedriuw komt dêrut foar it Ijocht as in foar dy tiid moderne ûndernimming, dy't foar de
merk produsearre en rjochte wie op it meitsjen fan winst. De eigner hold hiel krekt de opbringst fan syn
gewaaks by en kocht dong oan om 'e produksje te ferheegjen. De eigenboude weet waard net op it bedriuw seis opiten, mar ferkocht. Om it personiel iten jaan te kinnen , kocht Hemmema rogge op 'e merk,
omdat dat produkt goedkeaper wie.
In oar ferneamd foarbyld is it dei boek fan Dirck ]ansz fan Ic Bilt. Syn oantekenboek jout us Iykwo ls
net inselde tal eksakte gegevens oer it buorkjen as it rekken boek fan Hemmema. Dochs kinne wy ut Dirck
]ansz syn deiboek gewaarwutde dat hy ek in buorkerij hie mei hege opbringsten. 3
In ynventarisaasje troch it Nederlands Agronomisch Historisch Imtuut yn Grins fan 'e bekende en bewarre bleaune boereboekhaIdings ut oard- ederIan lit sjen, dat yn 1994 mei-inoar mear as 130 boekhaIdings
ut 'e jierren nei 1719 bekend wiene. Hjir ek ryp en grien: neist boekhaIdings binne der ferkeapboekjes of
somciden allinnich mar losse oantekens, opbringstsifers of in oersjoch fan 'e utbetelle leanen.' De measte
fan dy boereboekhaIdings datearje fan nei 1800. Mar sa'n rweintich dêrfan slaan op 'e achrrjinde ieu en dan
benam men op 'e rwadde helte fan dy ieu. Wat opfalt is dat yn oare lanbougebieten as Fryslan hielendal gjin
boekhaIdings of deiboeken fan boeren ut 'e eardere tiid bewarre bleaun binne. Ic in stikmannich jierren Iyn
utjûne skriuwboek fan Manen Aedsges, in foarbyld ut it gewest Grinslan, datearret ek earst ut 'e ein fan 'e
achttjinde ieu.' Ic giet hjir oars ek om ien dy't oarspronklik ut Fryslan kaam. Yn Seelan wie it sels oant fier
yn 'e njoggentjinde ieu hielendal net wenst dat boeren boekhaIdings byholden 6 Yn oare oardeuropeeske
lannen, Iykas Dutslan en 'e Skandinavyske lannen, binne yn ferhaIding folie mear fan soksoarte boekhaIdings ut 'e santjinde en achttjinde ieu bewarre bleaun.
Likegoed dêre as yn ederIan beslacht in boereboekhaIding trochsuings net in langere perioade as ien
generaasje.' Dat is al sa mei dizze utjefte, it skriuwboek fan 'e famylje Hibma ut it buorskip Sopsum ûnder
Achlum. It giet hjir dan ek om in unyk dokumint omdat it mear as 100 jier skiednis fan ien boerebedriuw
beskriuwt, dat al dy jierren yn hannen fan deselde famylje wie. Yn dy perioade hawwe trije generaasjes
Hibma it bedriuw mei wikseljend sukses laat. Troch it skriuwboek fan 'e Hibma's binne wy by steat en fo lgje mear as in ieu lang de ûmjouwing fan in boerebedriuw en witte wy, wannear't en op hokker wize
feroa ri ngs yn 'e bedriuwsfiering ta stan kamen. Boppedat stiet yn it skriuwboek nijsgjirrige ynformaasje oer

Sopsum 1999.

(foto: Bureau Varenius/Klazien Schroor)
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ir finansjele behear en ir wurkjen op ir bedriuw, oer de famylje Hibma seis en oare wede rwarichheden.
(Sj och raheakke 1 foar in oersjoch fan dy rrije generaasjes Hibma.)
Ir skriuwboek fan 'e famylje Hibma bestier ur rwa hiel ferskillende dielen. Ir har de skaaimerken fan in
dei boek, beferret eleminten fan in boekhilding, hat bytiden de foarm fan in rekken boek en fungearrer sa
ut en troch as in bredere kronyk fan dy tiid. Ir earste diel giet benam men oer it eigen bedriuw en jout in
prorre ynformaasje oer de bedriuwsfiering. In boekhilding fan ir personiellit sjen hoefolIe personielsleden
der wiene en dar de leanen ienris ir jier Ofrekkene waarden . Yn in grut ral jierren waard ek de opbringst
(' het gemaak') fan 'e ferskate soanen gewaaks byholden. Ir rwadde diel hat de foarm fan in kronyk, dêr't ek
rom omtinken yn jûn wurdr oan saken bûten it eigen bedriuw. Wijbe Jans dochr dêryn bygelyks ferslach
fa n 'e pachtersreboelje yn 1748 en fan ir rêden fan in bern fan 'e drinkeldea. Oan ir deisrich libben wurdt
ek omrinken jûn. De besiten dy't Wij be Jans as bern oan ûnderskare sjirurgyns en hielmasters oflein hat,
de blydskip yn 'e hushilding by de berre fan in bern en ir fe mier by it fersrjerren fan in lid fan de famylje
wurde beskreaun. Boppedat komme wy in prorte re wirren oer ir godstsjinsrich libben fan de Hibma's. Mar
ek saken dy'r mei it buorkjen anneks wiene, Iykas ir sI arren fan fearten en slearren, de wiffens fan 'e natoer,
utsonderlike waarsomsrannichheden en ir utbrekken fan 'e feepesr , dêr'r elk benaud foar wie, waarden opskrea un.

IT SKRIUWBOEK EN

DE AUTEURS

De woanels fan ir boerelaach Hibma lizze yn 'e grirenij Westdongeradiel. De beriidste persoan ur 'e genea1ogy, 'stamfaar' Wijbe Pijters, wie fan 16 12 oant 1624 boer op 'e pleats KlefJèns ûnder Raard en yn 1640
eigner en brûker fan Hibma-state (srim 3) op 'e Lytse Jouwer.' Hy wie trije kear troud: foar 1612 wied er
troud mei Rieme Gerbens (dy't nei 1624 ferstoarn is), dêrnei troude er mei Teth Othedochrer en noch letter mei In . Aesgedochter.9 De leden fan 'e famylje ferfearen , Iykas wenst by Fryske boerelagen, geregeldwei nei in oare plears. Soan Pij ter Wij bes, nei alle gedachten in bern ur it earste houlik, wie yn 1640 eigner en boer op Coum ûnder Tsjom (srim 29). Hy troude mei Tjeerdje Jacobs en wie yn 1663 boer yn
Mullum, nei alle gedachten op in pleats, dy't mei yn besit wie fan syn frou. " In soan Wijbe Pijters Donia
waard dêr berne. Hy waard yn 1668 en 1670 neamd as lidmaat fan 'e minniste gemeente fan Hallum." Fan
1681 oant 1684 wied er eigner en boer op Liemterp yn Menaam (stim 66). Yn 1684 waard er foar de helre eigne r fan 'e pleats yn Achlum (stim 21). Hy is foar 1698 ferstoarn. Op 18 septimber 1664 wied er traud
mei Antij Jans fan Hallum (ferstoarn foar 1684). " Sy krigen rwa soannen (Schelte en Jan) en rwa dochters
(Grietje en Trijntje).
De ildsre soan ut dat houlik, Schel re Wijbes, waard berne op 16 augustus 1667 en wie boer yn Winsum. Hy rraude mei Sjoukje Marrens en is op 18 novimber 1708 fe rstoarn. De rwadde soan, Jan Wij bes,
waard berne op 23 july 1672. H y wie de persoan dy't mei dit skriuwboek ureinset is. De ildste dochter,
Grietje Wijbes, traude op 20 maaie 1700 yn Menaam mei Aede Jelles, de lerrere brûker en mei-eigner fan
Liemterp yn Menaam ." De oare dochrer Trijntje Wij bes troude yn jannewaris 1716 mei Imke Gabes fan
Rie. 14
Op 28 juny 1684 ([oude heit Wijbe Pijrers Donia mei Aalrje Louws. Ut dat houlik waard yn Menaam
noch in soan Pierer Wijbes Hibma berne. Dy wie yn 1728 boer yn Blije ('meijer' oftewol brûker, stim 5).
Hij troude mei Riemkje Dirks. "

ft karakter fan it skriuwboek
Jan Wij bes kochr op 1 maaie 1697 foar 14 stoeren in skrifr, dêr't er de leanen en foarskorren fan 'e (ynwenjende) arbeiders op 'e pleats Liemterp yn delskreau. De ynkomsten ur it ferkeapjen fan it not en f1eis waar-
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den ek rroch him byholden. Ner allinnich ir ferkochre pan, mar ek ir bedrach en de namme fan 'e keaper
waarden opskreaun. Yn ir begjin wiene ir measrenriids noch losse oanrekens, mar lener, nei de ferhuzing
yn 1702 nei de plears yn Sopsurn, krigen syn boekhaldkundige oanrekens in mear srrukrureel karakrer: op
'e iene side de leanen en op in folgjende de levere produkren. Fan doe Of makke er alle jierren in oersjoch
fan 'e ynkomsren en fan 'e leanen fan ir ynwenjende personiel. Yn ir skriuwboek waarden rroch Jan Wijbes ek meidielings dien ur 'e famyljerûnre. Sa neamde hy yn 1697 dar er syn susrer Grierje Wij bes nei Beersrersweach beselskippe har om 'van haer hasemondr gesneeden re worden'.
Syn soan Wijbe Jans ferfene ir skriuwboek op gelikense wize fan 1733 Of, ir jier fan fersrjerren fan syn
heir. De jierlikse opbringsren fan ir bedriuw en de leanen foar ir ynwenjend personiel waarden opskreaun.
Foar ir oersjoch fan 'e opbringsren waard ek gewoanwei deselde nûrnering oanholden. Mar faker as syn heir
neamde Wijbe Jans hoefolie liin mei in bepaald soan gewaaks besiedde wie. Mei help fan dy gegevens kin
in mear krekre rekonsrruksje makke wurde fan ir grûngebrûk fan 'e Hibma's en fan 'e opbringsren ir pûnsmier fan de ferskate soanen gewaaks.
Mei Wijbe Jans as skriuwer feroare ek de aard fan 'e saken dy'r op ir aljeminr kamen . l • Yn 1766 rugde
hy, lykas oare rike boeren, in plezierwein oan. Foar goed 140 gûne lier er in saneamde Grinslanner wein
meirsjeY Yn 1767 joech er in oersjoch fan 'e lanskipsobligaasjes dy'r er besier. 18 Bysûndere foarfallen lykas
de belesringswierrichheden yn de earste helre fan 'e achnjinde ieu, dy'r urrûnen op 'e pachrersreboelje fan
1748, waarden neamd, likegoed as in bjusterbaarlike rêding fan 'e drinkeldea fan in jonkje yn Hillegom yn
1758. Wijbe Jans joech ek omrinken oan religieuze saken en oan saken bûren de plears en ir doarp. Eksrerne omstannichheden, benammen ir yn syn riid faak foarkommen fan feepesr yn Fryslan, hawwe grif
bydroegen oan ir ferromjen fan syn eachweid. Faaks har de oanwêzigens fan in histoarysk besef - sjoen ek
syn opmerkings 'tor memo ri voor de nakomelingen' l9 - by Wijbe Jans ek in rol spile. Syn histoaryske belangsrelling dochr ek bliken ut 'e oanwêzigens fan 'allerhande soo godgeleerde, historische als andere boeken'
yn syn biblereek.'o
Hy skriuwr oer ir wurk dar yn dy tiid oan wenerwegen en feanen yn 'e omkriren urfierd waard, oer de
skea dy'r rroch de pealwjirm oanrjochre waard en ir grur ral brannen dar Frysliin yn 'e winrer fan 17391740 rroffen har. Hy joech ek geregeldwei omrinken oan ir waar, en dan benam men oan eksrreme kjeld of
reinfal, omsrannichheden dy'r 'grore dierte in schier alle leevensmiddelen voor mensen en beesren' as gefolch hawwe koene." Doe'r yn 1744 op 'en nij in 'pesrelimiale sijkre en srerfre onder de koeijen' urbrurs,
beskreau er sekuer hoe'r de sykre him noch de regio fersprare. Ir ferrin fan 'e kowesrjerre yn 'e jierren 17491759, 1764-1765, 1769 en 1773 komr by Wij be Jans ek oan 'e oarder. 22
Jan Wijbes Hibma syn earsre bydrage oan ir skriuwboek gie oer ir fersrjerren en de begraffenis fan syn
heir. Hy gie op gelikense wize as syn pake en syn heir ek mei ir boek rroch, mar de jierlikse opbringsren fan
ir gewaaks nimme by him in war minder wichrich plak yn. Doe'r nei syn dea syn widdo Anrje Sijbouts de
pinne oernaam, ferdwûnen de opbringsren hielendal ur ir skriuwboek. Hja folsrie mei ir jierliks melden fan
'e nammen fan 'e personielsleden, harren leanen en oare emoluminren. Ir skriuwboek waard nei de dea fan
Anrje Sijbouts Ofslerren.

Jan Wijbes (1672-1733)
Jan Wij bes, de earsre auteur fan ir skriuwboek, wurke ynearsren noch op 'e plears Liemterp by Menaam. Dy
plears wie yn 1698 foar de helre yn besir fan Schel re, Jan, Grierje en Trijnrje Wij bes, de fjouwer bern ur ir
earste houlik fan heir Wijbe Pijrers Donia mei Anrje Jans. De oare helre wie yn hannen fan ir 'nakinr',
Pieter Wijbes, berne ur ir twadde houlik mei Aalrje Louws.23 Yn 1700 waard Jan Wij bes neamd as brûker
fan 'e plears.24
Op 31 maart 1700 rroude Jan Wij bes mei syn nichr Sijrske Gerbens. Hja wie in dochrer fan Gerben
Pijrers, boer op Runia (sci m 5) yn Sriens. Dy Gerben Pijrers hie ek in plears yn Tsjom, dy'r er yn 1702 fer-
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hierde, faaks Coum (stim 29) dêr't er yn 1728 foar de helte eigner wie." Jan Wij bes wie by syn trouwen 27
jier; Sijtske Gerbens 25 jier. Nei oanlieding fan syn houlik skreau Jan Wij bes yn it skriuwboek: 'Wijl dit
houwelick dan niet houwen, soo en helpt 'r doch geen trouwen'.
Op 28 septimber 1703 waard harren earste bern Wijbe Jans berne, op 24 oktober 1707 krigen sy in
dochter Antje Jans, en op 6 novimber 1713 noch in soan Pijtter Jans, mar dy is al op 29 septimber 1721
' in den vrugen morgensrondt van sijn leeven' ferstoarn.
Yn 1701 waard it ark en it husried fan Jan Wijbes en syn frou Sijtske Gerbens ynventarisearre. De reden
fan 'e ynventarisaasje is net dudlik, likemin is wis op hokker pleats on de ynventaris slacht.26 Faaks hat de
oanlieding de oergong yn 'e hj erst fan 1702 nei de pleats yn Sopsum by Achlum west, dy't Jan Wij bes yn
mi enskiplik eigendom hie mei syn bruorren en susrers." De ynboel fan Liemterp waard doe mooglikerwiis
oerdroegen oan syn suster en sweager, Grietje Wij bes en Ede Jelles. Lêsrneamden waarden nei alle gedachten de brûkers fan' e pleats, wan t yn 1708 waarden hja sa neamd. 28
Yn 'e ynventaris wurde mei-inoar fjouwer boeken neamd: neist de bibel in konkordansjeboek op 'e
bibeI, in boek mei de titel De goudscheel en in boek fan Cats oer it houlik.29 Oar luks guod wiene twa
skoarstienldeden, in spegel, in oerwurk, in grutte iken kast, trije 'coppen oppe kast' en in kastIdeed. Ut it
feit dat in turlfet en in turfkoer oanwêzich wiene, kin men opmeitsje dat turf as branstof brûkt waard. Ir
nedige husried wurdt ek neamd: diggelguod, meubilêr: trije stuollen, ien tafelstoel, in tafel en in bêdbank.
Mei-inoar stiene trije griene tekkens, fjouwer Spaanske tekkens en fjouwer gewoane tekkens en fiif bêden
op 'e list. Ynventarissen ut dy tiid litte sjen dat de fermogensgroep fan boeren mei tsien of mear melkkij yn
trochsneed tusken de fjouwer en fiif bêden en tusken de acht en njoggen tekkens hie. De groep mei minder as tsien melkkij hie doe yn uochsneed tusken de trije en fjouwer bêden en tusken de seis en sin tekkens.30
De aard fan 'e leve re produkten feroare nei de ferhuzing nei it mingd bedriuw yn Sopsum, yn 'e 'Lyrse Bouhoeke'. De produksje fan suvelartikels waard fan minder belang. Foar dy tiid waard noch geregeldwei melding makke fan levere partijen tsiis en bûter, mar dêrnei barde soks noch mar komselden en waard
it ferkeapjen fan not en earte en beantsjes de wichtichste boarne fan ynkommen.
Yn 'e nacht fan 2 op 3 maart 1733 ferstoar Jan Wijbes 'na een lang quijnende en uitteerende sijkte,
somtijt met bloedspuwen vermingt'. Foar de begralfenis en it roubeldach waard mei-inoar goed 78 gûne
utjûn, dêrby wiene 18 gûne foar de timmerman foar it meitsjen fan 'e kiste, fiif gûne foar in fet bier en 50
stoeren foar fjouwer mingel brandewyn. Op 8 april 174 1 ferstoar Sijtske Gerbens, op 66-jierrige leeftyd.
Foar har begraffenis waard mei-inoar goed 47 gûne utjûn.

Wijhe fans (J 703-1775)
ei de dea fan Sijtske Gerbens waard de buorkerij oernommen troch har soan Wij be Jans, berne op 28 septimber 1703. Hy hie op jo'nge leeftyd slim si ik west. Syn heit skreau yn it skriuwboek: ' 1704 den 17 juli is
ons Wijbbe Jans wat sijck geworden en a1soo hij een weijnigh sick waer, moet hij inwendigh termijn [=stûpen] gehadt hebbe. Dewijl hij de vrijdaghs noch konde gaen en de saaterdaghs waer sijn een beent ie slap,
ja sonder krachten.''' In tal sjirurgyns waard rieplachte, yn Aldeleie, Harns, Arum, Easterwierrum, Ljouwen en seis yn Grins. Sekuer waard troch heit Jan Wijbes byholden wat de kosten wiene, mar Iykwols hat
er net meld oft de behannelings ferturen dien hawwe.
Ir is net ûnmooglik dat Wijbe Jans in foarm fan berneferlamming han hat en dêmoch bliuwend
beheind rekke. Faaks waard er om dy reden yn maaie 17 17 by de pleatslike skuonmakker yn Achlum utbestege. Der 'C.. ) sal op toe gegeven worde een somma van 80 cg in twee jaer en een vierendeel grauwe orten,
mits sal hij hebbe in twee jaer drie paer schoon en vrij schoonJappen en ons Pijtter een paer schoon en
Wijbbe de kost'." Yn it earste fearnsjier miste Wijbe al tsien dagen , yn it twadde fearnsjier tweintich dagen
en yn it tredde seis 28 dagen. Blykber wie Wijbe net yn 'e widze lein foar skuonmakker.
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Wij be Jans kaam op 'e plears fan syn aIden en naam ir yn maaie 1741 oer, nei it ferstjerren fan syn
mem. Op 1 oktober 174 1 waard sjoen hoefolIe kontant j ild yn 'e kas siet; in part dêrfan gie nei syn suster
Antje Jans. Yn 1745 troude er mei Trijntje Jans, dy't sûnt maaie 1740 as faam op 'e pleats wurke hie. It ferskil yn jierren wie grur: Wijbe Jans wie 42 jier en syn breid wie noch net 21 jier aId. Dat ferskil yn jierren
kombinearre mei it heuchlike barren ynspirearre him ta it neifolgjende ferske:
Dus ongelijk van jaaren,
kan eevenwel noch paaren,
Ook dat het gaat heel goedt,
in lief' en vreede soet.
Noch eens:
Veel achten 't niet bequaam om wel te kunnen paaren
Te treeden in de echt, dus ongelijk van jaaren,
Maar daar de vreese Gods beheerscht een rein gemoet
Daar maakt de liefd' en vreed' het houwelijk nog soet.
Dus ongelijk in liefd' en vree, ik seg veel beeter ist,
Als van gelijke jaaren mee en dan met veele twist. 33

Mei dit fers sil Wijbe Jans him ferdigenje hawwe wold tsjin rabberij fan minsken om him hinne. It sil doedestiids wol net wenst west hawwe om mei in folie jongere frou te trouwen en dan ek noch de faam! Op
15 desimber 1747 waard in dochter Sijtske Wij bes berne en op 26 juny 1750 noch in dochrer Hilrje Wijbes, dy't nei in tal jierren fersroar. Wijbe Jans notearre: 'na lange sukkeling van bi de drie vierrendeeIs jaar,
dat door medesijneeren (soo als wy met blijtschap meenden) 2 weeken voor haar dood merkelijk berer waar,
dog doen kreeg sy de anderdags koorts en verkourheit en hoest, die haar rot onse ruoefheir weggenomen
heeft, oud sijnde 4 jaar 2 maanden 6 dagen.''"'
Op 17 april 1756 krigen sy noch in soan Jan Wij bes. Hy soe lerrer it bedriuw fan syn heit oernimme.
Harren dochrer Sijrske Wijbes rroude om 1771 hinne mei Schelte Jans; yn 1781 bewennen sy in stjelp op
'e 'Oude Pallen'."
Yn 'e winter fan 1746 baarn de yn Miedum in dykhûs of, dar Wijbe Jans yn besit hie en dat troch syn
skoanaIden bewenne waard. It wer opbouwen koste Wijbe Jans mei-inoar hast 600 gûne. Om soks betelje
te kinnen gie er yn oktober 1747 in liening oan fan 500 gûne (tsjin 3Yz% rinte). It fernijde dykhûs waard
sûnt 1748 wer ferhierd, foar in bedrach fan 21 gûne jiers. De hierders wiene net langer syn skoanaIden,
want neffens it skriuwboek waard it hûs oant maaie 1761 ferhierd oan respektivelik Jacob Sijmons en
Sjouwkjen, de widdo fan A1bert Lieuwes. Fan maaie 1767 oant 1774 waard it troch Dirk Jans en Lijsbet
Hotses hierd.36
Op 25 febrewaris 1749 liende Wijbe Jans nochris 500 gûne en in al afloste liening fan ek 500 gûne
waard op 'en nij öfslerren om de ferliezen fan 'e kowestjerte opheine te kinnen. Yn jannewaris 1749 hied
er sechtjin bisten oan 'e besmerlike sykte ferlern.
Wijbe Jans serre it buorkjen mei faasje fuort en hierde der noch in pleats by. Yn it Quotisatiekohier fan
1749 waard er oantsjur as 'een zeer welgesteld eygenerfde boer' en oanslein foar 95 carolusgûne, 15 sroeren, 4 pinnings Y Hy hearde dêrmei ta de begoedige lju fan Achlum. Yn Frjentsjerteradiel waard 46% fan
'e boeren oanslein foar 50 carolusgûne of mear; by de net-boeren hearde mar 8% ta dy heechste klasse."
Wijbe Jans wie ien fan 'e 'dorpsgecommirreerden' dy't it Quotisatiekohier fan Frjentsjerteradiel op 4 septimber 1749 ûnderskreaunen. 39 De speciekohieren ut 'e perioade dat de rwadde pleats hierd waard, lirre ek
sjen dat Wijbe Jans ta de heechsroansleinen fan Achlum hearde. Trochstrings hied er yn 'e perioade fan
1748 oant 1761 ek it grutste areaal besiedde lin fan it doarp.40 Yn 1761 kocht Wij be Jans 'leeraar der
Doopgesinden en erfgeseten onder den dorpe Aghlum' foar 438 carolusgûne it '/,6 part yn in sare fan 68Y2
pûnsmiet yn Tsjom"
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Op 31 maaie 1766 ferstoar 'door Gods onbevatbaare bestieringe' Wijbe Jans syn 'teederbeminde huisvro uwe' Trijntje Jans op 4 1-jierrige leefryd, 'nadat sy lang en wel seedert Kerstijdt 1765 seer quaadt ges ukkelt had aan een quaale in de keel en in 't borst of verslappinge in de slokdarm met hoesten en opgeeven
van taaije slijmen . Eindelijk met benautheeden , die haar einde veroorsaakten.'42 Hja waard op 10 juny op
it hOf fan Achlum begroeven . Ir skri uwboek befettet in wiidweidige beskriuwing fan itjinge dat foar de
begraffenis ûtjûn waard: mei-inoar goed 7 1 gûne. Dêrfoar waarden ûnder oare in fet bier, fiif mingel brandewyn, tabak en pipen oantûgd. Wijbe Jans is sels ferstoarn op 28 augustus 1775, op 72-jierrige leefryd.
Hy hie doe 35 jier eigner fan it bedriuw west en hie 42 jier lang it skriuwboek byholden . Hij waard op 5
septimber 1775 yn AcWum begroeven.

Jan Wijbes Hibma (1756-1789)
It buorkjen en it skriuwboek waarden fuonset troch syn soan Jan Wij bes, dy't wy om him fan syn pake te
ûnderskieden as Jan Wij bes Hibma oantsjutte sille. Hy hat soks nammers sels yn 1785 al dien. Hy wie berne op 17 apri l 1756 en waard op 15 maart 1777 troch foargonger Pieter Stinstra doopt en oannommen as
lidmaat fan 'e minniste gemeente yn Frjentsjer. Yn 1781 wurdt er neamd as administrearjend tsjerkfad fan
'e grifformearde tsjerke yn Achlum. 43
By de dea fan syn heit yn 1775 wied er noch minderjierrich. Claas Ottes, 'huisman' yn Winaam, en
Herke Meinerts, 'huisman' ûnder Pitersbierrum, waarden as kurarors beneamd. Syn suster Sijtske Wijbes
wie doe al mearderjierrich .... Om ta in kreaze ferdieling ûnder de beide erfgenamten komme te kinnen ,
waard in wiidweidige ynventarisaasje en taksaasje makke fan alle besit 45 Nei it óflûken fan alle kosten die
bliken dat it rotaalbedrach ût 'e neilittenskip fan Wij be Jans mear as 25.800 cg wie, dat elk fan 'e erfgenamten hie rjocht op 12.900 gûne. (Sjoch taheakke 2.) Ir is net alhiel dûdlik wannear't Jan Wijbes Hibma
it bedriuw no krekt oernommen hat, mar yn ' e floreenkohieren fan 1778 wurdt er neamd as eigner en brûker.
Op 17 desimber 1775 troude Jan Wij bes Hibma mei Antje Sijbouts fan Easterlittens. Hy wie doe 19
jier en 7 moanne ald; sy wie goed 20 jier. De dea fan syn heit sil de datum fan harren houlik grif ferhastige hawwe. Ir houlik waard yn 'e tsje rke yn Achlum befestige troch dûmny Arnoldus van Loon.'· Yn septimber 1776 krigen sy in soan, dy't koart nei de berte fersroar. Op 12 april 1779 waard in rwilling berne,
in soan en in dochter, dy't beide by of koart nei de berte fersroaren. Dêrnei krige it pear noch trije bern:
op II maaie 1781 in soan Wijbe, op 27 july 1783 in rwadde soan Sijbour en op 4 maart 1788 in dochter
Sijke. De nammen fan dy bern binne lykwols net yn 'e doopboeken fan Achlum werom te finen , likemin
yn 'e doopregisters fan 'e min nis te gemeente yn Frjentsjer, en ek net yn 'e lidmateboeken en doopregisters
fan 'e minniste gemeente yn Harns."
Jan Wijbes Hibma fersroar op 6 juny 1789; hy is yn Achlum begroeven. Sûnt dy tiid wie syn widdo
Antje Sijbours 'schrieverse deses boek'. Yn 1811 wie hj a ien fan 'e 39 persoane n dy't lid waarden fan de yn
dat jier oprjochte 'Assurantie-Maatschappij Achlum'. Hja fe rsekere de skuorre en it binnenhûs foar f 3600
en it 'reeuw' en 'e ynboel foar in bedrach fan f 1500. Yn 1819 hearde sy as 'de weduwe van Jan Wiebes
Hibma' noch alryd ta de dielnimmers yn 'e Onderlinge Brand-Assurantie-Societeit. 48 Hja is fersroarn op 11
okrober 1824 op 69-jierrige leefryd. Soks w'urdr yn it boek meld troch har skoansoan Frans Popes Wynia,
dy't op 2 septimber 181 3 mei Sijke Jans Hibma troude." Mei dy oantekens haldt it skriuwboek op.

Ferkeap fan 'e pleats
Op 20 okrober 1825, goed in jier nei de dea fan Anrje Sijbours Hibma, waarden de pleats en it lin troch
de erfgenamten ferkochr. Dy erfgenamten wiene Wijbe Jans Hibma, syn suster Sijke Jans Hibma en har-
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ren skoansusrer Arrje Gerrirs Boonsrra, de widdo fan harren broer Sijbout Jans Hibma ût nam me fan har
bern Jantje en Anrje Sijbouts. Ir bedriuw waard kocht troch de rintenier Bouwricius Fontein fan Harns en
syn frou Jitske Jaarda. Foar f 13.395 waarden sy de nije eigners. Twa jier lerrer wiksele it bedriuw wer fan
eigner. Op 16 novimber 1827 kochten Eeltje Monses Faber, 'meester grofsmidr' yn Wyrmarsum, en syn
frou Geertje UI bes Tijmstra it foar f 14.487,50.'" Ut it floreenkohier fan 1850 docht bliken dat it bedriuw
doe splist wie. Ir grutste part fan ir lan (goed 23 hektare) wie yn hannen fan harren skoandochter Fokje
Adams Hoek en har seis bern. De pleats en de oare goed 6 hektare wie yn it besir fan Merrje Eeltjes Faber,
de dochrer fan 'e smid. Op 'e atlas fan Eekhoff ût 1850 is de pleats noch werom re finen, mar dat is ner
mear sa op 'e kadastrale kaart fan 1887. Nei alle gedachten is de pleats yn of om 1868 hinne 6fbrursen."
Nei mear as hûndert jier wie de buorkerij ner mear yn hannen fan 'e famylje Hibma. Blykber wie net
ien fan 'e erfgenamten by srear en keapje de oare erfgenamten ûr. Fan 'e ildsre soan, Wijbe Jans Hibma,
troud mei Wiebkjen Wijgers Dijkstra fan Hitsurn, wirre wy, dar er alle kearen dar er yn in offisjele akte
neamd waard, wer in oar berop hie en in tal kearen feroare er fan wenplak. Syn beroppen Iykje ner re wizen
op in florissame karriêre. Yn 1818 wied er 'huisman' yn Seisbierrum, yn 1822 wied er arbeider yn datselde doarp, yn 1824 'koolrjer' (gemier) yn Achlum, yn 1843 poldermooider, wer yn Seisbierrum, en yn 1847
komelker yn datselde plak." De rwadde soan, Sijbout Jans Hibma, 'koolrjer' yn Seisbierrum, wie al yn
oktober 181 7 ferstoam. 53 Syn frou Arrje Gerrirs Boonstra moast doe as arbeidsrer de kost ferrsjinje. Ir tredde bern, Sijke Jans Hibma en har man Frans Popes Wynia, Iykje likemin goed by kas sirren re hawwen . Yn
1823 hold Wynia ner langer ra yn Achlum, mar yn '5 Gravenweg, rusken Gouda en Rorrerdam." Syn frou
Sijke Jans wen ne doe nei alle gedachren by har mem yn 'e hûs, wam by har srie 'zonder bedrijf' oanjûn. Yn
'e tiid fan ir ferkeapjen fan 'e pleats yn 1825 wennen Frans Popes Wynia en Sijke Jans Hibma op it bedriuw. Yn 'e keapakre waard fêstlein dat sy dêr yn alle gefallen oant 12 maaie 1826 wenjen bliuwe mochren." Frans Popes Wynia wie blykber finansjeel ek net by steat it bedriuw, dat er nei de dea fan syn skoanmem noch in skoft fuortset hat, oer re nimmen.
It liket der op, dar ner ien fan 'e erfgenamren kapitaalkrêftich gen6ch wie om de beide oare erfgenamten ût re keapjen. D êr kaam noch by dar de buorkerij ner frij fan skulden wie. In rwarallienings - f 6000
tsjin 4Yi% en f 400 tsjin 3WYo rime -, yn 1787 en 1788 ttoch Jan Wij bes Hibma Ofslerren by Epke Sipkes Roos ût Snirs, wiene yn desimber 1821 noch net 6flosr.>6 Antje Sijbours Hibma hie boppedar ek noch
inkelde lienings Ofslerren. Yn juny 1820 liende sy f 500 tsjin 4WYo en op 1 seprimber 1823 nochris in bedrach fan f 3200 rsjin in rime fan 5%.'7 By de lêstneamde liening joech hja in srik greide by Mullum yn
ûnderpan. Boppedat sriene har bern Wijbe Jans en Sijke Jans foar respektivelik f 1700 en f 1500 boarch.
De pleats en it lan wiene doe al op namme fan 'e bern set en tsjinnen as ûnderpan foar dy liening. Om
1824 hinne lei dus op it bedriuw in totale skuld fan mear as f 10.000, wylsr de wearde by de ferkeap goed
f 13.000 wie. Dar feir makke in mooglike oername troch ien fan 'e erfgenamren allinnich mar dreger.

IN MINNISTE

FAMYLJE

Oer it leauwen fan 'e famylje Hibma wurde wy ût it skriuwboek ien en oar gewaar. De famylje wie minnist en fielde him nau behelle by de lokale gemeente. Dat dochr ûnder oare bliken ûr it feir dar geregeldwei jild oan 'e minniste gemeente jûn waard, earsr yn Menaam en lerrer, nei de ferhuzing nei Achlum, oan
dy yn Frjentsjer. Sy hearden dêr ta de 'Oude Vlamingen', dy't har yn 1586 Ofskieden hiene en harren gearkomsten holden yn 'Het Valkje', in Iyrse skuorre yn 'e Skoalsteech.
Jan Wij bes troude rwa kear yn rsjerke: moams waard er rroch minniste foargonger Reijse Johannes
rroud en middeis barde dar nochris yn 'e 'gerevermeerde' gemeente fan Menaam troch dûmny Fedde van
Slooten. Syn soan Wij be Jans is ek rwa kear yn tsjerke troud: op 19 desimber 1745 foar de minniste
gemeente 'tot Franeker in de Schoolsreig' en seis dagen lerrer yn 'e grifformearde rsjerke fan Achlum."

O PKOMST EN

0 ' DERGONG FAN IN BO EREBEDRl

DER A CH LUM

17

Wij be Jans wie tagelyk minniste foargonger yn Frjentsjer. Ir register fan lidmaten neamt - sûnder datum
_ 'Wijbe Jans, huisman rot Sopsum, is als Leeraar van de Gemeente in de Schoolsteeg rot ons gekomen en
ror Leeraar in onze Gemeente aangenomen.';' Hy wie, neffens in oare boarne, fan 1729 Of foargonger by
de gemeente fan 'e 'Oude Vlamingen' yn 'e Skoalsteech. Yn 1762 giene de 'Oude Vlam ingen' en de 'Yereenigde Gemeente' yn Frjentsjer, dy't rsjerke yn in eardere mouterij oan it Twadde Noard, mei-inoar.
Wijbe Jans oefene de funksje fan learaar ût oant syn dea yn 1775. 60 Syn soan Jan Wij bes Hibma troude
all inn ich mar yn 'e grifformearde tsjerke fan Achlum, mar bleau it minniste leauwen trou, want in pear jier
lener waard er lidmaat fan 'e minnisre gemeente yn Frjentsjer.

DE BEDRIUWSFIERING FAN 'E HIBMA'S
Ir skriuwboek jour ûs de mooglikheid om oer in riidrek fan mear as hûndert jier de bedriuwsRering fan 'e
buorkerij re folgjen. Yn dy perioade ferskode de klam fan it greidbuorkjen nei de lanbou, benammen nei
it bouwen fan hjouwer, en waard ir bedriuw ûtwreide. De meast yntrigearj ende fraach yn dizze bedriuwsskiedn is is, hoe't it mooglik wie dar de famylje yn 'e minne jierren oan 'e ein fan 'e santjinde ieu - de begjintiid fan it bedriuw - sa goed buorke hat en dat it yn in perioade fan ekonomyske bloei ûndergien is.
Joegen persoanlike omsrannichheden dêrby de trochslach?
Blykber wie de grûnlizzer fan ir famyljebedriuw, Jan Wij bes, in man dy't it boerefak yn 'e macht hie.
Mar ek syn soan Wijbe Jans operearre, nei in (mislearre) wutkpaad as skuonmakker, sûksesfol as boer. De
ekonomyske omstannichheden wiene doe net al te geunstich en it bedriuw waard geregeldwei troffen troch
de feepesr. Wijbe Jans en syn frou ynvestearren Iykwols in prone yn 'e ferbouwing fan 'e bedriuwsgebouwen en hierden der op in bepaald stuit sels in pleats by. Of wie dat lêste no krekr de kaai ra harren sûkses?
Ut 'e ynventarisaasje dy'r yn 1775 nei Wij be Jans syn dea opmakke is, kin men konkludearje dar er ner sa
min buorke har.
De fraach kin steld wurde oft ir hommels ferstjerren yn 1789 fan de tredde yn 'e rige, Jan Wijbes Hibma, ir begjin fan in perioade fan delgong ynlate. Wie syn widdo net by steat om de buorkerij goed re lieden ) In antwurd op dy lêsre fraach is mar min te jaan, omdat hja yn it skriuwboek fan 'e opbringsren gjin
gewach makker. Boppedar bliuwr ek ûndûdlik wêrom't sy by har libben net opfolge waard troch har aldste
soan Wijbe Jans Hibma. Wie dy ner bekwaam genoch om mei it bedriuw troch te gean? Syn curriculum
vitae mei allerhanne baantsjes yn ferskillende plakken wiist no net echt op in glanzjende karriêre.
En wêrom skreau net hy, mar skoansoan Frans Popes Wynia de Ofslutende sinnen yn it skriuwboek?
Wie der faaks spul yn 'e famylje) Op dy fragen koe spitigernoch gjin antwurd jûn wurde. It skriuwboek
jour gjin oanwizings yn dy rjochting en Rerdere gegevens ûntbrekke.

IT BOEREBEDRIUW YN SOPSUM
De pleats yn So psum wie in ild bedriuw. It wie yn 1640 foar de helre (70 pûnsmier mei-inoar) eigendom
fan 'e Hear fan ir Amelan, Camminga, en foar de oare helte fan in kaptein Oostheim. Ir bedriuw wie doe
yn gebrûk by Baucke Bauckes. 61 Yn 1684 wie de helre fan ir bedriuw yn besir fan Wij be Pijrers Donia62 en
ir kaam nei syn fersrjerren oan syn Rif bern. Ir wie doe ûtwreide ta 84 pûnsmiet lan.
Yn 'e hjersr fan 1702 kaam Jan Wijbes nei Sopsum om dêr ir bedriuw ûr te oefenjen. Op 16 maart fan
dar jier hied er fan Wij be Clasen, de hierder fan ir bedriuw, 'haer gerechtigheir vande wentersaeijeng op de
plaers rot Achlum' kochr. 63 De plears, de oare bedriuwsgebouwen en it hOf wiene in jier earder taksearre op
mei-inoar goed 2046 carolusgûne ....
Yn 'e jierren nei de ferhuzing waarden in srikmannich ferbouwings oan ir foarhûs en 'e skuorre fan ir
bedriuw yn Sopsum ûrRerd en waard sieddelsied en fee oankochr. Dêrta waarden noch yn 1702 ferskare

Omjouwingfan Ach/um mei it Uîn fan 'e famyije Hibma.

(tekening: Hans Mol)

lienings Ofslerren: 100 carolusgûne by de skoanilden en 94 by syn broer Schelre Wijbes. Sa waard yn 1703
ir foarhûs fernijd en yn 1704 krige de skuorre in nij rek.
Yn 1708 hied er ir bedriuw foar 'drie vijfde van 'y,i gedeelre en mer 3/ " panen van 'r geheel' (53,55 pûnsmier). Syn susrer Trijnrje Wijbes besier doe in ry-fre pan fan 'y,i mei 1/ 16 pan fan ir gehiel (I 7,85 pûnsmier)
en syn healbroer Pijrer Wijbes hie in fYfre pan fan 'y,i , irjinge oerienkaam mei 12,6 pûnsmier. 65 Yn 17 11
wie 65,2 pûnsmier lin eigendom fan Jan Wij bes en 18,8 pûnsmier fan Trijnrje Wijbes. Om 1716 hinne
krige Jan Wij bes ir hiele bedriuw yn besir. 66 Hy wie doe eigner fan mei-inoar 84 pûnsmier lan, mear as 30
hektare, in ridlik grur bedriuw. As ferliking: yn 1793 wie 22% fan bedriuwen yn 'e K1aaihoeke rusken de
30 en 40 hektare grur; mar 10% fan 'e bedriuwen wie grurrer. 67
Syn soan Wijbe Jans serre op 'e buorkerij mei faasje ur ein. Hy hierde der yn novimber 174 1 in stik lan
fan 10 pûnsmier by, fan 'e oerwurkrnakker Abraham Schulterus fan Frjentsjer, yn ir Sopsumer Leeeh. Ynearsren hierde er ir lin foar in tiidrek fan seis jier foar 42 carolusgûne ir jier. Dêrnei waard de hierbrief hielryd mei rwa jier ferlinge oanr 1754, wêrby'r de hier 32 cg jiers wie. Yn 1754 waard in nije hierbrief Ofsletten foar in tiidrek fan fiif jier, mei in jierli kse hier fan 40 cg."' Yn 1759 waard de hier ner ferlinge. Yn 1743
lier Wijbe Jans de skuorre yngeand ferbouwe en in nije saad en twa nije pompen oanbringe. De totale kosten wiene 1372 gûne. Yn maaie 1748 waard boppedar noch in oan 'e sudkanr fan ir bedriuw grinzende Iyrse 'huijsinge' mei 55 pûnsmier lin hierd. D y wie foar de helre yn eigendom fan 'e widdo fan B.S . van Adjus
en foar de oare hel te fan ' e keapman EA. Mahiu. 69 De earsre fiif jier soe 170 carolusgûne jiers berelle wurde en de oare fiif jier 180 gûne. Dêrnei waard de plears noch rrije jier lang hierd, oanr 1761. Ir jierli kse
hie rbedrach foar dy lêste trije jier neamde Wijbe Jans Iykwols ner. De opstal waard yn 1761 taksearre op
in bedrach fan hast 1400 gûne. Yn 'e simmer fan 1759 hie Wijbe Jans de pleats foar goed 260 gûne ferbouwe lirre.
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Trertjin jier lang, fa n 1748 oam 176 1, hie Wijbe Jans dus mei- inoar hast 150 pûnsmiet lan ta syn fo ldwaan , mar hy hie dat areaal net alryd fol slein yn gebrûk. Sa waard fan 1750 oant 1767 fiif pûnsmiet li n
ferh ierd foar trochsneed 15 gûne jiers. Fan 1767 oam 1777 waard fiif pûnsmiet 'greidland ' - nei alle
gedachten itselde sti k lan - ferhierd oan Pij ter Meiles, Iyksa foar 15 gûne jiers.70 Yn 1784 waard in stik lin,
mei de namme 'het Groot Paltie', foar 19 gûne oan Douwe Gerrijts ferhierd. 71
Om de lltwreid ing fan it bedriuw en it hieren fan li n finansierje te kinnen , moasten lienings Ofslerten
wu rde: op 9 april 1743 waard 400 gûne liend tsjin 2 ~% ri me, op 19 septimber 1743 noch ris 500 gûne
tsjin 3~% en op 6 desi mber fan dat jier wer 300 gûne tsjin 3%. Oars as syn heit sleat er dy lienings net by
famyljeleden , mar by partikulieren of kunde yn Achlum en Arum.

ft areaal bou/.án
Ir grû ngeb rûk fan it bedriuw tusken 1720 en 1781 is mei troch de opjeften fan 'e opbringsten en nettsjinsteande in tal hiaten goed te rekonstruearjen. Fan de mei-inoar 84 pûnsmiet waard in wikseljend part as
boulan brûkr. Yn 1724 wie dat bygelyks 38 pûnsmiet, mar yn 1762 waard in folie Iytser part foa r de bou
brûkt, mar 20 pûnsmier. De speciekohieren jouwe us de mooglikheid in oersjoch fan it jierli ks areaal besiedde lin te berekkenjen. !t yn 'e speciekohieren regisrrearre areaal wie ornar is grurter as itjinge dat yn it skriuwboek seis delskreaun wie." Faaks waard by it foar de belesting opjûne areaal besiedde lan ek it braakJan meirekkene. Trochstrings waard yn it tiidrek 1720-1 780 jiers likernoch 28 pûnsmiet brûkt as boulan; it grutste
part dêrfan foar not (sjoch grafYk I). Yn 'e rin fan 'e jierren hat Iykwols in dudlike feroaring plakfûn.
Op it bedriuw waarden ferskate soarten gewaaks boud, ûnder oare weet, hjouwer en rogge. Yn 'e begjinj ierren waard rogge net op nommen yn it jierliks oersjoch fan 'e opbringsten, omdat dat produkt
Gmfyk J - It areaal bolt/!t.n, J720- J805. Y" pûnsmiet
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Figuer 1 - Mjitte 1729; totaal 29,5 pûnsmiet

Weer 33,9 %

Earre & beanrjes 27,1%

Koarn 23,7%

Weet 16,1 %

Hjouwer 39,3%

Rogge 17,9%

Earte & beamjes 12,5%
srreekrjochr oan 'e plearslike bakker levere waard. Yn 1729 wie 29 \12 pûnsmier boulan yn gebrûk: 10 dêrfan foar ir bouwen fan weer, 8 foar earre en beanrsjes, 7 foar koarn en 4\12 foar hjouwer. Nei 1749 wurdr
rogge hasr alle jierren yn 'e oersjoggen neamd. Dêrneisr waard hasr alryd koarn boud, faak as winrerkoarn,
mar ek wol as simmerkoarn ('maarrekoorn') . Hasr alle jierren waarden earre en beanrsjes boud: irsij yn 'e
foarm fan beanen, (wire) earre, grauwe earre, slofferbeane ('roomse bonen') of griemmank, in mingsel fan
earre en beanrsjes. Oare, minder faak foarkommende soarren gewaaks wiene koalsied,73 maskelyn (heal
weer, heal rogge) en krêde. Mar sporadysk wurdr melding makke fan wikke. Flaaks, woarrels, koal en rapen
waarden op foUe lyrsere skaal boud, nei alle gedachren aUinnich foar eigen gebrûk. Yn 1777 wie 28 pûnsmier yn gebrûk foar de bou: respekrivelik 11 foar de bou fan hjouwer, 5 foar de bou fan rogge, 4Y2 foar
weer,4 foar koarn en 3 \12 foar earre en beanrsjes. Ur 'e figueren 1 en 2 dochr bliken dar yn 'e rin fan 'e jierren ir areaal hjouwer op ir bedriuw gans ranommen wie. ei alle gedachren hie dar re krijen mei in grurrere fraach nei hjouwer yn ferban mei ir begjin fan 'e yndusrriële revolusje yn Ingelan . Yn Grinslan is om
dy reden ir areaal hjouwer yn 'e rin fan 'e achrrjinde ieu allyksa bor ranommen. 74
Yn hoefier'r ir gebrûk fan gewaaks- of fjildrotaasje op it bedriuw tapast waard, is net re achrerheljen.
Oars as bygelyks by Hemmema waard net oantekene hokker stikken lan yn 'e jierren oanien foar de fe rskare soarten gewaaks brûkr waarden. Oer ir bewurkjen fan it lan fine wy likemin meidielings. Der si! sûnder mis bedongjen fan ir boulan plakfûn haW\ve, mei ir each op ir feir dar ir in mingd bedriuw wie. Mar
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Tabel 1 - Opbringsten yn Ijippen it pÛllsmiet
winter- hjouwer weet
koarn

rogge

1729

22

15,7

10,8

1736
1737

14,2
15,9

21
10,3

8,2
9,4

1742
1743
1744
174 5

13,7
20
14,6
8,3

14,2
12,7
9,5

9
8,7
6,9
4,2

1749
1750

12
22,2

8,7
13,9

8,5
6,7

1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758

19
17,5

11,6
19,1
18
10,4
9,7
11,6

7, 1
7
9,1
12,5
5,5
3,5
8,3

10,8
14,1
14,5
17

11 ,7
14,7

2,6

13,1

15, 1
9,2
10,1

8,4
7,6

12,4
13

10
6,3

5,3
6,6

10,1
7,8

12,6
9,8
12
8,6
14,7

5
8,6
9
10,7
6,2

13,4
9,5
11,2
9,3
12,6

12,6

7,8

1762
1763
1768
1769
1770
177 1
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784

12
15,7
14,5
12,1
10

15,3
15,1

13,8
24,7
24,5

14,5

13,6

beannen

grouwe wite
earten earten

simmer- koalkoarn
sied

griemmank

5,4

2,8

5,3
5,1
4

4,3

15

12,6

6,4
6,7
5,8
7,5

3

15,2
5,8

19,7

3,5

6
5,2

8,6
3,5

10,8

8,5
10,5

5,5

10,1

9,6
5,7

9,9
11,3
12,5

1.6,5
5,5
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ien kear waard yn it skriuwboek it ploegjen en bedongjen fan lan, dat ferhierd waard foar tûnbuorkjen ,
meld. Yn 'e ynvemaris kaam ek in 'donghaak' foar. Op itselde plak yn it skriuwboek wurdt it slanen fan
sleanen en it greppeljen fan it lan neamd. Dêrby gie it ek om in stik lan dat ferhierd waard; dêrby wie ne
yn 'e hierbrief de ferplichtings fan wjerskamen fêsrlein. Nei alle gedachten fûnen de ferskate skriuwers aktiviteiten Iykas ploegjen en eidzjen net bysûnde r genoch om dêr yn it skriuwboek omtinken oan te jaan.

D e opbringsten fan 'e ldnbou
Sjoen ir feit dar yn it skriuwboek gjin inkelde kear de hoemannichte fan it sieddelsied neamd waard, is it
spitigemoch net mooglik om 'e opbringsrfakroren fan 'e ferskate soarten gewaaks op it bedriuw fêst te stellen. In tal jierren is de opbringsr fan ir gewaaks yn Ijippen it pûnsmiet Ût te rekkenjen , benammen yn dy
jierren dat Wij be Jans it skriuwboek byhold, want hy notearre de beboude stikken fan 'e ferskate soarren
gewaaks. Tabel 1 jOut in oersjoch fan 'e opbringst yn ljippen it pûnsmiet by de famylje Hibma. Yn tabel 2
wurde dy ferlike mei opjenen ût it oard-Brabanske Klundert yn it tiidrek 1740-1 780, Ût Fryslàn om 1780
hinne en ût GrinsJan yn 'e jierren 1821-1830. Dêr docht bl iken ût dat de Hibma's yn ferlilcing mei oare
lanboubedriuwen goede resultaten hellen, alteast foarsafier't dy berekkene wurde koene. Oer it generaal
docht bliken dat de opbringsten fan it Achlumer bedriuw ridlik heech wiene (sj och taheakke 3).
Tsjinslaggen as gefolch fan fûle froast , oerfloedich reinwetter of hurde wyn komme wy yn it skriuwboek geregeldwei tsjin. Yn jannewaris 1709 frear it sa fûl , dat hast alle wimerkoam en wimerweet ferlem
gie; sels de eane en beantsjes dy't al opslein wiene, giene foar in grut part ferlem. De winter fan 1739-1 740
wie ek sa strang dat bliken die dat alle 'wimergezaay uitgevroren' wie. Yn maaie 1739, doe't krekt me i it
ploegjen en siedzjen ûteinset wie, foel der safolle reinwener dat alle leechlizzende greiden ûnderstrûpten.
Yn 1767 wie it in wiete hjersr. En yn 'e simmer fan 1705 brocht hurde wyn skea oan in tal soarren
gewaaks.'s
Oer it generaal waarden de produkten fan it bedriuw binnen it gebiet ferkocht, oan pleatslike middenstanners en keaplju , oan fam yljeleden en oan partikulieren. Dat gou likegoed foar de lànbou- as de feeen suvelprodukten. Mei de pleatslike bakkers, likegoed yn Menaam as letter yn Achlum en omkriten, waard
almeast mei tichte beurzen hannele: yn ruil foar ien Ijippen rogge waarden fan 'e bakker fjirtjin bolen ûntfongen.'· Yn Menaam hannele Jan Wij bes meastemiids mei middenstanners ût Menaam en de neiste omkriten. Sa waard yn maart 1698 rogge levere oan Marren Gabes, bakker yn Menaam, en yn maaie fan dat
jier ûmfong Jeimzie Pijteres, timmerman yn Menaam 1150 'sluijckschooven'. Dizze gong fan saken bleau
bestean nei de ferhuzing nei Sopsum. Yn novimber 1702 waard in kowehûd ferkocht oan 'e skuonmakker
fan Achlum. D êrneist waard hannele mei persoanen Ût fierderop lizzende doarpen , lykas Deinum, Bitgum
en Dromyp.n Sa waard yn 1697 oan Durk Harkes in side spek fan 92 pûn ferkochr. Keallefleis waard
benam men oan 'e pleatslike pommeramen ferkocht , Iykas de dûrnny fan Menaam (yn 1697) en de grytman fan Frjemsjerteradiel (yn 1726). Hjouwer, koam , weet en koalsied waard ek ferkocht oan notkeaplju
yn Frjemsjer en yn Hams."
De prizen dy't de Hibma's foar de ferskate lan bouprodukten ûmfongen , fariearren bot, likegoed per
produkt as per rransaksje. Foar in grutte transaksje oan in notkeapman koe trochinoar (it Ijippen) minder
bard wurde as foar in Iytse partij dy't oan in panikulier ferkocht waard. Taheakke 4 jout in oersjoch fan 'e
rrochsneed jierlikse priis dy't foar de lanbouprodukren ûntfongen waard. In ferliking mei oare ferkeapprizen ût 'e regio is spitigernoch net moogl ik. De sifers dy't Spahr van der Hoek jout binne nammenrlik basearre op 'e resultaten fan de Hibma's, en Faber jout gjin brûkber ferlilcingsmateriaal. 79
Ir skriuwboek neamt seis al perioaden of jierren mei hege lanbouprizen, feroarsake troch minne rispingen , rroch oarloggen en oare omstannichheden . Sa wie de wimer fan 1709 sa strang, dat it measte winterkoarn en de wimerweet ferlern gie. As gefolch dêrfan giene de prizen fan not en earte en beantsjes bot
omheech. Yn septimber 1709 waard de weet yn Frjemsjer ferkocht foar 17Y2 gûne it Ijippen en koste ien
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bale doe 15 oanr 16 sroeren. De oerheid moasr foar guon produkren sels in maksimumpriis fêsrsrelle.Sû Yn
1740 wie in rige kalde mairiid de oarsaak fan hege prizen: de priis fan hea rûn op ra 40 gûne de wein, de
pri is foar in Ijippen weer gie omheech nei 9 oanr 10 gûne ir Ijippen en ien bale kosre doe 12 sroeren. En
as wie ir noch ner moai gen ach moasr de rispinge Ier yn ir jier en ûnder minne waarsomsrannichheden plakfine, en fe rrorren ek de earre en bean rsjes op ir lan. Dêrrroch bleaunen de priizen foa r irerij in hiel lang
skofr op in heech nivo'! Beide jierren fan hege prizen (1709 en 1740) binne ek dudlik re sjen yn 'e grafiken, dêr'r de rrochsneed prizen foar weer fan 'e Hibma's en fan 'e merk yn Arnhim yn werjûn binne (sjoch
grafyk 2) ." Oer ir generaal rinne beide rigen fan p rize n Iykop. De 'Arnhimske ursjirrers' foar beide neamde jierren komme heger ur as de prizen dy'r de Hibma's yn dy jierren foar harren weer barden. De rrochsneed priis fan 'e hjouwer lir inselde û nrjouwing sjen, mei minder ursjirrers, ursein in flinke priisferheging
yn 1757 (sjoch grafyk 3) .
Yn ir skriuwboek wurdr mar in pear kear meld hoe grur ofr ir beslach fee op 'e plears wesr har. Foar de jierren dar ir bedriuw rroffen waard rroch de feepesr, kin Iykwols somriden ir roraal fan ir beslach fee aflaar
wurde ur ir opjûne ferlies oan bisren. Yn 1719 besrie dy ur 16 sriks fee, yn 1745 ur 24 sriks, yn 1756 ur 26
sriks, yn 1760 ur 17 sriks en yn 1769 ur 18 kobisren. U r 'e sp eciekohieren is neiere ynformaasje re heljen oer
ir beslach fee fan ir bedriuw oer in riidrek fan mear as in heale ieu (raheakke 5). D êr kin ur aflaar wurde
dar ir ral kobisren fan jier op jier ferskilde. De ferskillen wiene bytiden aard ich grur. Yn 1756 wiene der
mei-inoar 14 kij en hoklingen op ir bedriuw, wylsr der yn 1748 mar rrije kij wiene. Ir ral kobisren yn 'e
belesringkohieren blykt boppedar Iytser re wêzen as ir yn ir skri uwboek neamde ral. Sa waarden yn 1756
foar ir ral fan 26 sriks fee oer yn ir skriuwboek rroch ir speciekohier mar 14 kij , hoklingen en rieren rekkene. Mooglik waarden yn ir skri uwboek alle keallen meireld, wylsr soks yn 'e speciekohieren ner dien waard.
Of wie der krekr in ral bisren ferkochr'

Tabel 2 - Opbringsten yn hektoliter de hektare

Klundert (1740-80) Grimlan (1821-30)
18
18,4
31,3
koam
32,5
hjouwer
31,2
30
beannen
18
17,5
koalsied
19
19

weet

Achlurn
19,3
46,5
48,8
22,3
24,4

(1736-77)

[1758]
[1743]
[1736]
[1777]
[1770]

Fryslan ± 1780
23-32
45-57
45-57
23-27
27-36

Boarnen:
K1underr: B. Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis van West-Europa 500-1850 (Urrechr/Antwerpen
1980'), p. 309 . • Grinslan: P. Priesrer, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 18001910 (Wageningen 1991 ), p. 350 . • Achlu m: Skriuwboek famylje Hibma, passim . Tusken fjouwerkanre
heakken de jierrallen dêr'r de opbringsren op slaan . • Fryslan: D. Fonrein, 'Beschrijving der boerderijen op
de kleigronden in Friesland' yn: Historia Agriculturae IV (Grins 1957), p. 100.

B.
De sifers fan Grinslan binne rsienjierlikse gemiddelde opbringsren, wylsr de opb ri ngsren fan 'e Hibma's ek
wol ris leger wiene as de yn djzze rabel neamde sifers. De sifers ur Fryslan fan om 1780 hinne binne de
hege kanr ir neisr: 'Dir wordr gerekend een zeer schoon gewas re weezen en dit is van besr land.' [Fonrein,
H istoria IV, p. 100.]
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Crank 2 - Trochsneed priis weet, 1702-1 781, y n stoeren it ljippen
250

200~--~--------------------------------------

150

50

o
1702

1710

1720

1730

1740

1750

Arnhim

1760

1770

1780

Hibma

Crank 3 - Trochsneed priis hjouwer, 1702-1781, yn stoeren it ljippen
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In ferliking fan dy ynsidinrele sifers lit sjen dat it bedriuw trochsuings mear kij hie as it trochsneed tal
melkkij per bedriuw yn Fryslin, troch Faber foar 1750 rûsd op minder as sin." De earder neamde Grinslanner boer Marten Aedsges hie lykwols yn 1784 mei-inoar 37 sriks fee en yn 1792 38 stiks.'"
Oer in tal jierren, fan 1738 oam 1776, wurde yn it skriuwboek de opbringsten ut it greidbuorkjen
meld. Yn 1758 waard de heechste opbringst helle (sjoch grafYk 4). Wijbe Jans wie hiel tefreden en notearre:
'Van de koeijen (zijnde een schoon jaar): 804-19-0'. De grafYk lit ek yn 'e jierren 1744, 1756 en 1769
de gefolgen fan 'e feepest sjen. Yn 1745 en 1746 waard oan it greidbuorkjen amper 200 gûne fertsjinne.

25

War no krekr ûnder de opbringsren ur ir fee fersrien wurde moar, is Iykwols ner dudlik, omdar se yn ir
skriuwboek ner neier spesifisearre wurde. De opbringsr fan 'e ferkeap fan hea waard dêr al ûnder beflapr.
Mar oh de opbringsren ur ir ferkeapjen fan molke of oare suvelprodukren hjir ek ûnder foelen of dar ir ek
om ir ferkeapjen fan kij gier, wine wy nero ei alle gedachren har der in aparre boekhilding foar de suvelöfd ieling wesr. De kans is grur dar dy dan rroch de boerinne byholden waard, omdar ir rsiismeirsjen en bûrermeirsjen ûnder har feranrwurdlikens plakfûn. Dar ferklearrer ek ir feir dar yn ir skriuwboek ner repr wurdr
oe r ir ferkeapjen fan molke.
Fan ir ferkeapjen fan rsiis wurdr yn ir skriuwboek mar ynsidinreel melding makke. Benammen yn 'e
begjinjierren yn Menaam waard noch rsiis ferkochr. Sa waard yn 'e simmer fan 1698 goed 340 pûn rsiis
fe rh annele, yn 'e sim mer fan 1699 mei-inoar mear as 180 pûn en yn 'e simmer fan 1700 mear as 100 pûn
'grouwe kees'. ren jier lener waarden rwa lêben kochr, dy'r by ir rsiisme irsjen brûkr waarden foar ir srrjemjen fan 'e molke. En yn 'e wiidweidige boelbeskriuwing fan 1702 waard gewach makke fan in tal rsiisferren, fan izerwurk foar in rsiisparse en fan rwa srrjemselkannen.
Yn Sopsum waard ek noch rsiis makke. Yn 'e hjersr fan 1702 ferkochr Jan Wij bes in 'soermelckskees'
fan 71-2 pûn oan syn broer Schel re Wijbes, yn jannewaris 1707 waard oan 'e faam in rsii s jûn (en ynholden
fan har lean) en yn seprimber fan darselde jier krige de feinr rwa rsizen (fan 14 sr. 8 p.). Yn 1742 waard
boppedar in rsiisrsjenel kochr, yn 'e hjersr fan 1745 waard goed 100 pûn 'grouwe kees' ferkochr en yn 1790
krige de grurteinr foar goed 4 gûne rs iis as eksrra beleanning. D êrneisr waard op ir bedriuw bûrer makke.
De ynvenraris fan 1702 neamr saken foar ir meirsjen fan bûrer, Iykas in rjemperiele, in bûrerkop en in
waaifer. Yn 1698 waard 51 carolusgûne ûnrfongen fo ar in 'half tonne roode laske buner' en rusken 1702
en 1708 treffe wy meldings fan 'e ferkeap fan bûrer oan. Bûrer waard ek brûkr om lean yn naruera ur re
bereljen. Yn ' e winrer fan 1704-1 705 waard in healsrik bûrer jûn as fergoeding foar in pan fan ir rerskjen.
Yn 'e simmer fan 17 13 waard in por mer 7\4 pûn bûrer folie en yn 'e neisimmer fan 1757 waarden rwa
kru ken mei bûrer folie. De ynvenrarisaasje fan 'e ynboel yn 1775 jour ek oanwizings dar der doe noch a1 ryd
rsiis en bûrer makke waard." Yn 'e tiid fan it ferkeapjen fan 'e plears, yn oktober 1825, wurdr yn 'e ynvenraris noch in rsjernmole neamd.
Yn 'e maiti id fan 1702 kochr Jan Wij bes mei-inoar foar goed 450 gûne oan fee : 4 kij , 6 rieren en 2
hoklingen. Hy srie doe op ir punr ir bedriuw yn Sopsum oan re gean. Foar in ko berelle er rusken de 36 en
43 gûne, foar in rier rus ken de 26 en 39 gûne en foar rwa hoklingen mei-inoar 24 gûne. Dy sifers binnne
Iykwols re fragmintarysk om in ferliking mei de koweprizen fan doedesriids meirsje re kinnen , benammen

Crajjk 4 - Ynkommen fte, 1738 - 1773, jieropbringsten yn caroligûne
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omdar dy yn 'e rin fan 'e achrrjinde ieu rroch de feepesr in ririch parroan sjen lieren .86 Oars as Marren Aedsges, dy'r yn in spesjaal 'reel blad' yn syn skriuwboek byhold wannear'r de kij dursen waarden, diene de H ibma's soks ner. 87 Faaks waard dêrfan in aparre regisrraasje byholden, mar dy is dan ner bewarre bleaun. Yn ir
skriuwboek waard mar ien kear neamd dar in dekking plalcfûn har: yn ir jier 1703 hie Jan Wij bes mei fi if
kij nei de bolle fan Tzerck Jacobs wesr.
Ur ir skriuwboek wurd r likemin dudl ik hoefolIe hynders der op ir bed riuw wesr haW\ve. Yn 1702, by
de srarr fan ir bedriuw yn Sopsum, kochr Jan Wij bes ek fjouwer hynders. effens Spahr van der Hoek
moasr in klaaiboer dy'r 40 pûnsmier bouIan hie, doedesriids yn alle gefallen fjouwer hynders hawwe. Hied
er dêrneisr ek noch likefolle greide dan wiene rwa hynders eksrra nedich foar ir oandriuwen fan 'e rsjernmole." Ur in oare boarne dochr bliken dar ir ral hynders op ir bedriuw fa riearre. Yn 'e jierren 1748 oanr
1761 , doe'r Wij be Jans de plears richrby derby hierde, wiene de measre hynde rs oanwêzich, measrenriids
achr of njoggen. Dêrnei wiene op ir bedriuw minder hynders nedich en skommele ir ral om de fi if of seis
hinne.'·
De plears hie yn 1702 neffens de raksaasje in spesjaal ' bargehock' foar de bargen .'" Measrenriids waard
yn 'e moannen okrober en novimber in ral bargen foar de slachr ferkochr , benam men oan parrikuIieren.
Jongere bargen, biggen en spjall ings, waarden wol yn 'e ma.iriid ferkochr, sada r de keapers dy fermesre
koene foar de winrer dêrne i. Fansels waarden op ir bedriuw ek bargen foar eigen konsumpsje holden. Geregeldwei waarden yn ir skriuwboek earre of kröde fe ranrwurde foar 'bargemesren' .
Yn 'e jierren rririch fan 'e achrrjinde ieu waarden hielryd skiep ferkochr, mar ir rorale ral skiep wurdr
yn ir skriuwboek ner neamd. Likemin wirre wy war krekr de bersjurting fan 'e skieppebuorkerij foar ir bedriuw wesr har. Mar ien kear, yn 1700, waard gewach makke fan ir fe rkeapjen fan 7% pûn wol. Yn Menaam
waard ek skieppersi is makke, sjoen de fermelding fan skieppersiisferren yn 'e ynvenraris fan 1702.
Hinnen waarden benam men foar eigen gebrûk holden. Yn 1702 kochr Jan Wijbes foar Sopsum foar
35 sroeren 'vier hoenders mer een haen'. Yn Menaam hied er ek al hinnen han. Tusken 1761 en 177 5 waarden ek dowen holden. De earsre fe inr krige doedesriids neisr syn lean ek in achrsre parr fan 'e opbringsr fan
'e dowen. Fierders wiene der ek guozzen op 'e plears.
As lêsre kom me yn ir skri uwboek sa ur en rroch meidielings foar oe r de ûngeri id. Oer ir riidsrip fan ir
meanen en ûngeriidzjen wurdr a1 linnich yn 1728 repr: ' Drie weeken en de rweede dagh na maeij begonnen wij re maeijen en seeven weeken na maeij 'r hoeij ruis, maer doe broeijde her re hard.' Doe waard ir
hea ek nei sa'n fjouwer wike ynhelle." AIlinne wannear'r der bûrengewoane omsrannichheden wiene, kaam
de ûngeriid op ir a1jeminr, lykas by hege of öffallende opbringsren of by ferler fan hea 'so dar veele koebeesren bi gebrek van hooy uir re huiss moerende' . Yn soksoarre riden moasr foar hea in flinke priis berelIe wurde. Foar 1740 neamr ir skriuwboek: 'In 'r voorjaar onrrenr mei gold hier in Friesland een weide hooij,
so als se in Franekeradeel of Wonseradeel van be-eedigde hooijloegers gemaakr worden , 40 caroliguldens.
Tor Amsrerdam kochr men inr begin van maijus her 1000 ponr hoi voor 110 caroliguldens.'9Z De Hibma's
ferkochren somriden hea en sa ur en rroch moasr der hea bykochr wurde.

Bedriuwsresultaten
Op grûn fan 'e fermeldings yn ir skriuwboek is ir ureinlik mooglik ir ferr in fan ir bruro jierynkommen re
jaan. Hjir wurdr ek ir bedriuwsjier rekkene fan maaie oanr maaie. De opbringsrsifers fan ir jier 1772 slaan
dus op de perioade maaie 1772 oanr en mei apri l 1773. De heechsre ynkomsren hiene de H ibma's om 'e
m idden fan 'e achrrjinde ieu hinne, de perioade doe'r ek de lyrse plears yn Sopsum hierd waard. De
opbringsr fan ir fee yn 'e bedriuwsj ierren 1738-1773 en de ynkomsren ur 'e hierde plears yn 'e perioade
1748-1760 binne dêrby meireld.
De wichrichsre boarne fan ynkommen waard foarme rroch ir fe rkeapjen fan lanbouprodukren. Grafyk
5 jour oan dar weer, hjouwer en koarn de wichrichsre produkren wie ne en hasr ir hiele riidrek boud waar-
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den. Dar lêsre gou ek foar earre en beanrsjes, dy'r lykwols minder ynkommen opleveren . Yn 'e begjinjierren kaam rogge mar amper foar ; earsr nei 1749 waard jierl iks rogge op 'e merk ferkochr. Yn earder riid
waard nei alle gedachren srreekrjochr oan 'e lokale bakker levere, yn rui l foar in Ofsprursen ral bolen ir ljippen.
Slimmer is ir om in folslein oersjoch re krijen fan 'e urjefren. Yn ir skriuwboek fan 'e Hibma's ûnrbrekr
namm entlik in oersjoch fan ir [Oraal fan 'e jierl ikse bedri uwskosren. De iennichsre kosreposr dy'r al geregeldwei neamd wu rdr, is ir jierlikse oersjoch fan 'e urberelie leanen. De [Orale leankosren fan ir bedriuw rusken 1703 en 1825 binne ferwurke yn grafYk 6. Oare kosren (lykas foar reparaasjes, ir oanruge n fan ark en
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reau, ferbouwings fan 'e wente en fan 'e bedriuwsgebouwen, en rinte oer oangiene skulden) wurde aHinne
mar ynsidinteel neamd. Dar bersjur, dar ir ner mooglik is om de bedriuwsresulraren jiers re rekonsrruearjen. Irselde jildr oars ek foar ir Schrijfboek fan Marren Aedsges. D êre ûntbrekr ek in srrukrureel oersjoch fan
'e makke kosren. War dar oanbelanger befener ir Rekenboeck fan Rienck Hemmema mear gegevens, sadar
in berekkening fan 'e bedriuwsresulraren mooglik wurdr. 93
Faber ornearre dar om healwei de achnjinde ieu hinne in bedriuw fan 1 hekrare of grurrer rrochinoar
in 100 oanr 150 gûn e jiers oan direkte belestings berelje moasr. D êr foei en de f1oreenbelesring, de reële
belesting en de fiif speciën ûnder. Hy konkludearrer dat rrochinoar in fjirde oanr in seisde pan fan 'e bruro opbringsr fan 'e bedriuwen nei de direkre belesrings gie. 94 Spahr van der Hoek konsrarearrer ek dar de
boeren yn 'e achnjiinde ieu re keijen hiene mei in swiere belesringdruk, benam men rroch de direkre belesrings..'

Defeepest
Sj oen de omfang dy'r de feepest oannommen har, is ir begryplik dat ir skriuwboek in prone omrinken jout
oan ir urbrekken fan 'e sykte en oan 'e gefolgen foar de bedriuwsresultaren. Yn de achnji nde ieu waard
Fryslan rrije kear rroch in epiderny rroffen: yn 'e jierren 17 13-1719, 1744-1 765 en 1768-1786. Op in rûsde omfang fan ir totale beslach fee yn Frys lin yn dy jierren fan om de 160.000 stiks hinne, ferstoaren rusken desimber 1713 en maan 1715 sa'n 66.000 kob isren. Tusken novimber 1744 en augusrus 1745 stoaren
sa'n 135.000 bisren en fan maaie 1769 oant en mei desimber 1769 sa'n 98.000 bisren. 96
De earsre ep iderny begûn yn ir jier 17 13 en gie yn 17 19 noch om. De feepest makke in prone slachroffers ûnder ir fee, sadar de Srearen fan Fryslan har yn augusrus 1714 (Wongen seagen de dupearre boeren
yn 'e mjine re kommen mei in koarring op 'e f1oreenbelesring. Foar elke ferstoarne ko waard ien floreen
skonken; (Wa rieren of fjouwer hoklingen waarden gelyksteld oan ien ko. 97 Ynearsren like de kowesrjerre
oan ir bedriuw fan Jan Wijbes foarby re gean. H ij skeeau: 'Waeraen een groor getal beesten sijn gesto rven
en noch dagelicks koome re srerven, ja huijslieden haer geheeIe beslag koomen re ve rli eesen. In dir ons dorp
Achl um sijn wel 9 of 10, die haer geheeIe hoornvee hebben verlooren (.. .). Ja, eenige komen se voo r de
(Weedemael, ja de darde re verl iesen en oock eenige tor noch toe geheel vrij, waeronde r wij sijn. De Heere
sij geloofr en gedanckr op heeden den 2 janwarius 17 19.' Hy wie lykwols re betiid mei syn jûchhei roppen,
wanr in hoarrsje lener moasr er norearje: ' 17 19 hebben wij se verloo ren ontrent Alderheijligen: van 16 maer
3 overhouden, soo 13 verlooren. Twee rieren en een oude koe overhouden' ..,
Ein 1744 srurs de besmetlike feesykre wer de kop op. Wijbe Jans, dy'r doedesrüds ir skriuwboek byhold,
norearre wêr en by wa de sykte foarkaam. Hy ferlear seis begjin maarr 1745 achnjin kij, rieren en hoklingen. Fjouwer 'suipkalven en een enter en rwinterrier' oerwûnen de sykre.99 0 kaam de oerheid de dupearre
boeren ek yn 'e mjine mei ir skinken fan belesrings, Iykas ir hoarnjild, en in koarring op 'e floreen fa n (Wa
dukaren (6 carolusgûne en 6 sroeren) de deade ko, (\va rieren of fjouwer hoklingen. 1oo
De sykre brurs yn 'e hjersr fan 1747 op 'en nij ur, no yn ir suden fan Fryslan, en fersprare him sradich
oer de provinsje. Yn jannewaris 1749 wie ir bedriuw fan 'e famylje Hibma oan bar: sechrjin kobisren giene ferlern . Dar sil grif de reden wesr hawwe, dar Wijbe Jans himsels yn seprimber fan dar jier (Wongen seach
om in keekt üflosre liening fan 500 gû ne op 'en nij Of re sluren. Ir leed wie lykwols noch ner oer. De sykre
makke yn 'e folgjende jierren noch in pear kear slachtoffe rs ûnder ir beslach fee fan 'e famylje. Om krysrriid 1756 hinne rekke ir fee op 'en nij oansrursen, earsr op 'e Iyrse plears en lener op 'e grune. De skea wie
wer grur: santjin stiks fee giene ferlern , njoggen bisren waarden wer bener. W ijbe Jans brochr syn beslach
fee op peil mei de oankeap fan (Wa kij, (Wa rieren en rrije keallen. ToraIe kosren: 196 gûne. Hoewol'r yn
1758 op 'en nij in ral bedriuwen yn 'e omkei ren rroffen waard, gie de kowesrjerre diskear oan ir bedriuw
foarby. Yn it skeiuwboek waard doe foar ir earsr melding makke fan 'e ferskynsels fan 'e sykre: 'bloed-blasr,
galligheir en droop'. Ir ferrin fan 'e sykre rroch Fryslin hinne wurde wy ek gewaar: ' 1760 graseerde de sijk-
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te en sterfte nog al op verscheide oorden in deese provemie onder het hoornvee, by soomer tot Hallum en
Ferwerd en daaromstreeks, in de herfst en wimertijd in Ydaarderadeel en op meer plaatsen'.'o, Yn dat jier
ferlea r Wijbe Jans op 'en nij trerrjin stiks fee en yn 'e hjerst fan 1769 waard syn bedriuw nochris troffen.
De sykte begûn ûnder de rieren yn it lan en sloech oer nei de kij en de hoklingen op Stal . Mei-inoar wurde san stiks fee better en stoaren alve. Byeinsluren waard it bedriuw yn 'e wimer fan 1773 op 1774 wer
noch de sykte troffen: dêrby giene fiif stiks jongfee ferlern en fiif bisten waarden wer betrer.
ei alle gedach ten hat de stjerre ûnder it fee direkte gefolgen han foar it grûngebrûk op it bed ri uw. Nei
sa' n grut fe rti es oan kobisten waard greide omb rutse n om as bou te tsjinjen 102 Faaks wie yn 'e rwadde helte fa n 'e achtrjinde ieu sa'n ferskowing yn it grû ngebrûk yn Fryslan mar rydlik. Letter kaam it beslach fee
wer op it alde ni vo en naam it lanbou-areaal of. 103 Dat wie ek sa by de Hibma's. Nei de kowestjerte yn 1719
liet de opbringst fan not en oare lanbo uprodukten by Jan Wij bes yn it jier dêrnei in grutte tanimming sjen.
Foarsafier't der gegevens binne, docht soks ek ut it areaal bliken. Yn 'e perioade 1720-1 724 fariearre it lanbou-areaal fan 35 oanr 38 pûnsmiet. Foar en nei dy tiid hat der net we r safolle boulan yn gebrûk west. Yn
1749 waard Wij be Jans ek rwongen om greide om te brekken . De bou brocht yn dat jier mear as 1000 gûne
op. Yn 1754 tsjinne mear as 34 pûnsmiet fan it grûnbesi t as bou en wie de opbringst fan it not relaryf heech
yn fe rli king mei de jierren dêrfoar en dêrnei. Datselde gou foar de jierren 1770 en 177 1, mei notopbri ngsten fan 1096 respektivelik 11 77 carolusgûne.
Yn oktober 1825, by it ferkeapjen fan 'e buorkerij, wie it Jan dat by it bedriuw hearde 34 bunder 90
roeden. Dêrfan wie minder as de helte (14 bunder 88 roeden) bou; de oare 20 bunder wie greide. Fan dy
20 bunder greide lei 4 bunder 4 roeden ûnder Mullum, op Ludingatsjerke. 'O<

Personiel en arbeidsleanen
It bedriuw fan 'e Hibma's levere hielryd wurk oan in tal ynwenjende personielsleden. Harren arbeidskontrakt rûn hast alryd fan 12 maaie ('alde maaie') oam 12 maaie fan it jier dêrnei. Nei alle gedachten waard
nij person iel rom yn it foar rekrutearre. Sa waard Acke Sijbes ut Doanjum op 3 febrewaris 171 8 al oannommen om yn maaie as faam op it bedriuw te kommen en yn novimber 1730 waard mei in jonge in jierakkoart sletten, dat yn maaie 173 1 yngean soe. 'O' Yn in lyes tal gefallen waard neamd wêr't de rekrutearre
feimen en fammen wei kamen: dat wie ut plakken ut 'e omkriten, lykas Mullum, Doanjum en Deinum;
ien kear wie Stiens it plak fan komof.
Tt jier troch waarden oan it personiel foar spesjale utjeften (klean, skuonlaapjen, redens, sjirurgyn) of
gelegenh eden (merke, boelguod) lytse bedraggen foarskerren. Dy waarden yn it skriuwboek sekuer byholden. De bed raggen wa~rden ynholden op it ien kear jiers ut te beteljen lean. Yn it skriuwboek waarden de
betellings oan it personiel opskreau n. Yn guon gefallen stiet der 'betaald' of ienfaJdichwei 'b' notearre, mar
somtiden - benam men yn 'e earste jierren - waard by betelling gewoanwei in trochhelling brûkt. In moai
foarbyld fa n dy wurkwize fine wy op 'e folio's 78 r en 79v: yn it foar waard opskreaun wat oft de oanbelangj ende wurknim mer ferrsjinje soe en wat de eventuele emolumimen wêze soe ne. De Ofrekken oan 'e ein
fan 'e konrraktperiode waard yn 'e marzje opskreaun .
eist in ji ldbedrach krige it personiel so mtiden guod yn naruera: skuon , klean, wanren, redens, ho azzen, skeLken, sto pjern en ·spjelden. Yn 'e rwadde helre fan 'e achrrjinde ieu ûmfong de grutfeim in tal jierren lang neist syn lean in saneamde 'lams soomervoeding': hy mocht in simmer lang in laam grutbringe en
foar eigen rekken ferkeapje. Fan maaie 1766 oant 1767 ûnrfong grurfeim Jacob Jacobs, lykas wy seagen,
neist syn lean ek in achtste part fan ir doweji ld. Wannear't in knecht of faam siik west hie, dan waard dat
fe rrekkene troch in evenredich bedrach fan it lean Of te lûken, ofhinklik fan it tal fersomme dagen.
Foar 1700, dat wol sizze yn 'e Menamer perioade, waard by in oanstelling fan in personielslid in saneamde 'eerpenning' utbetelle; yn 1697 gie it om in bedrach fan 22 stoeren en yn 1698 om 5Y2 stoer. D êrnei waard yn it skri uwboek noch mar ien kear gewach makke fan dat gebrûk. Yn 'e jierren 1740- 174 1
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Crajjk 7 - Utbetelle jierlean, 1703 - 1825, yn carofigûne it jier
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waard oan 'e faam 1 gûne as 'oonelpenning' û[keard. Oft i[ gebrûk fan 'e earepinning earne oars yn Fryslan
wenst wie, wirre wy ner. Yn Grinslan waard yn 'e achrrjinde ieu by ir oannimmen fan ir personiel rroch de
boer wol in hanpinning be[elle as besegeli ng fan de Ofslerren oerienkomsr. A5 ir oanbelangjende personielslid syn of har Ofspraak net neikaam, moas[ dar bedrach weromjûn wurde. 106
De famylje Hibma hie measrenriids rrije of fjouwer net rroude, ynwenjende wurknimmers yn rsji nsr:
de 'groo[feinr' of earsre feim, de 'jongfeinr' (ek wol jonge of rwadde feinr), de grurfaam en de Iyrse faam of
ûnderfaam. Mar ien kear, yn 'e jierren 181 7-1818, waard neamd, dar in feinr net ynwenjend wie. In [al
kearen rroude ien fan 'e fammen ûnder de wurkperioade; hja waard dan ferfongen rroch in oarenien. Somriden waard in feinr of faam earder fuorrsrjoerd: ' Den 1 januarius 1743 mer Lijsber Andles afgeackordeen,
haar gegeeven % jaar loon .' Yn ir jier 1796- 1797 moas[ Jan Wij bes in nije middelfei nr sykje, wam de eardere middelfeinr Sjoerd wie 're oorlog' . De grurfeinr Jan Lieuwes makke syn rwadde jier ner hielendal öf,
wam '5 week voo r mei weg gekomen na sijn gehuurde plaars'. H y wie sels boer wurden en omdar hy syn
konrrakt as feinr ner ûnsjinne hie, barde er 93 gûne lean yns[ee fan 'e öfprare 100 gûne en rwa pear skuon.
In inkelde kear kaam in wurknimmer re fersrjerren, Iykas grurfeinr Keimpe Jans yn 1772.
De leanen ferskilden me i de funksje en hongen ek öffan 'e ûnderfining. Sa krige de gru rfeinr DurkJel[es yn syn eame jier (1717) 55 carolusgûne; ir rwadde jier barde er 66 cg. Faaks wie de mji[[e fan spesjalisaasje ek bepalend foar de hich[e fan ir lean. Sa is bekend dar fammen dy'r ûnderfin ing hiene yn ir meirsjen fan rsiis mear ferrsjinnen as 'gewoane' fammen. Yn grafYk 7 wurdr in oersjoch jûn fan ir ferrin fan ir
lean fan 'e grurfeinr en fan 'e gru[faam yn ir riidrek 1703-1825 . (Foar in oersjoch fan 'e ynwenjende perso nielsleden en harren leanen: sj och raheakke 6.) De earsre feinr ferrsjinne ruske n de 50 cg mei in pear
skuon yn 1702 oanr 113 cg yn 180 I. Om 1700 hinne wiene de leanen ridlik heech: de doeriidske feinr
Sipke Ruieds krige yn 169892 gûne lean; in jier lerrer barde er seis 104 gûne. De rwadde feinr, in funksje
dy'r earsr nei 1790 op ir bedriuw foarkaam, ferrsjinne doe 56 cg. Yn 1801 wie dar 70 gûne, mar yn 1815
ferrsjinne er 125 gûne, dar wie mear as de doeriidske boufeinr. De jonge feinr ferrsj inne byriden alli nnich
mar de kosr (yn 181 5) , byriden 13 smeren wyks (I 790), 12 cg en 1 smer wyks (I 80 I) of 32 cg en 'dubbel
goed' (I 738) . De grurfaam ferrsjinne rusken de 14 cg en 'dubbel goed ' (yn 1709) en 70 cg (I 815). De lyrsfaam ferrsjinne rusken de 11 cg en 'dubbel goed' (yn 1721) en 17 cg, 'dubbel goed' en frij naaij ern en spjelden (1 742).
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De measre wurknimmers bleaune mar in pear jier yn rsjinsr. Der wiene inkelde ûrsûnderingen. Sa bleau
de Feinr Teunis Sierks Fan 1743 oanr 1756 en 'e Faam Geenje Emes fan 1764 oant 1776. Ir langsre skofr
wie Andries HesseIs oan it bedriuw ferbûn , fa n 1793 oan r 1822. Fan 1797 Of waard er de boufeinr neamd.
Yn ir jier 1808-1809 wenne er ner as boufeinr mar as 'vrij gesel' op it bed ri uw, ir jier dêrnei wied er lykwols
wer boufeint. It kaam ek foar dat in jonge fe inr nei ien of [Wa jier op it bedriuw weromkaam as grurfeinr.
ltselde wie it gefal mei inkeI e lyrsfammen. De grursre spro ng op 'e maatskip like lj edder makke Ût soarte
Trijnrje Jans: begûn as ûnderfaam en lener rroud me i de eigner Wijbe Jans.
Ut ir skriuwboek faIt net goed Of te lieden yn hoefier't foar seizoenwurk lykas meanen, ûngetiidzjen,
terskjen of de rispinge fan 'e ferskare soarten gewaaks gebrûk makke waard fan losse arbeiders. Ir oanlûken
fan rydlik personiel foar dy akrivireiren siloars grif plakfûn hawwe. Ynsidinreel wurde losse arbeiders
neamd, mar dan gie ir om (jongere) wurknimmers dy'r by de wike berelle waarden . Hjirby wie der noch al
in fês r kontrakt foar in bepaalde perioade. Tjepke Sakes bygelyks krige yn de perioade 1810-1811 yn 'e simmer 3 Yz cg wyks en yn 'e winrer wyks 2 cg. Mar ien kear, yn 1821-1822, waard gewach makke fan in jonge dy't 'bij de dag' yn rsjinsr wie. Yn 'e begjinjierren waard in tal kearen rersklean berelle, lener beferte it
skriuwboek ner mear fan soksoarte norysjes.
effens Peter Priester giene de leanen fan 'e ynwenjende feinren yn Grinslan rusken 1780 en 1800 mei
43% omheech, dy fan de fammen mei 49% .107 Us sifers lirte inselde rrend sjen, al is ir heger wurden fan ir
lean wat earder re sjen . Tusken 1750 en 1800 giene de leanen fan 'e feinren mei 26% omheech en dy fan
'e fammen mei 36% . Op ir bedriuw fan Marten Aedsges waard yn 'e jierren om 1800 hinne oan 'e grurfeinr sa' n 105 gûne berelle, oan 'e middelfeinr 60 oanr 75 gûne en oan 'e jonge 30 oanr 40 gûne. De grurfaam fertsjinne yn ir jier 45 oam 50 gûne, de middelsre 25 oanr 30 gûne en 'e lyrsfaam krige 19 oanr 25
gûne.108 By de Hibma's wiene de leanen yn dizze riid fo lie heger, benammen as men foar eagen haIdr dar by
Manen Aedsges gjin emoluminren jûn waarden. Yn fergeliking mei oare Gri nslanner boeren leine de ûrbetelle jierleanen by de famylje Hibma ek folle heger. 109 ei 1820 sakken de leanen yn Grinslan srerk. De
noch de Hibma's ûtbetelle leanen oan 'e ynwenj ende feinren en fammen joegen inselde rendins re sjen .

F ERANTWURDING BY DE UTJEFfE
Ir skriuwboek wurdt ûnder de nam me Register van uitgaven en inkomsten van een boerderij onder Achlum,
bijgehouden door diverse leden van de familie Hibma, 1697-1824 yn ir Ryksargyf yn Fryslan yn Ljouwen
bewarre."o Ir hanskrift waard net earder ûrjûn. Wol is op ir Ryksargyf in rranskripsje oanwêzich ûr april
1942, fan 'e han fan W.H. Keikes, dy'r doedesriids 'volonrair' op it argyf wie.''' Spahr van der Hoek neamr
ir skriuwboek yn syn Geschiedenis van de Friese landbouw (1952), mar ir waard yn dy riid as 'verm isr' beskoge. Hy brûkte de oamekens, dy't Obe Postma dêr earder fan makke hie.' 12
Ein jierren samich waard it hanskrift weromfûn yn 'e hanskriftekolleksje fan 'e Provinsjale Bibleteek
fan Fryslan. Lener waa.rd it oerbrocht nei it Ryksargyf. Nei alle gedachten is ir skriuwboek nei 1824 in lang
skoft yn it besit bleaun fan 'e neiteam fan Frans Popes Wynia. It skriuwboek waard yn 1962 troch mr. Eelke Meindersma ût Sutfen oan 'e Provinsjale Bibleteek fan Fryslan skonken l13
Op 'e earste side fan it handskrift is in briefke spjelde, skreaun yn in moderne han , mei dêrop de neifolgjende tekst: ' Dit merkwaardig boek, aangelegd in 1697, heeft m.i. beteekenis voor de geschiedenis van
de landbouw in Fri esland. Het is afkomstig van voorouders van ynke, gewoond hebbende te Berlikum,
de familie Win ia. Zo rgvuldig bewaren!' Nei alle gedachten hat dizze Nynke Trijnrje Sybenga west, de mem
fan Eelke Meindersma. De beppe fan dizze Trijmje Sybenga wie Trijnrje Popes Winia, de suster fan Frans
Popes Winia. It ferw izen nei Berltsum kin ferklearre wurde ût it feit dat de heit fan Frans en Trijntje Popes
Winia 'huisman' yn Berltsum wesr har.' ''
Op 'e iene of oa re wize is de boekhalding troch Frans Popes Winia oan syn suster jûn. It skrifr is doe
yn besir bleaun Fan 'e famylj e Sybenga en lener Meindersma. De net troude mr. Eelke Meindersma hie gj in
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Bûtenkant fon it hdnskrift, foarside.
(foto: jacob van der Vttart)

bern en har in pan fan syn besir neilirren oan ir Friesch Genootschap. Dêr sier dus ek de boekhaJding fan de
Hibma's by. l"
Ir hil.nskrifr is bûn yn in perkaminren o mslach , 20 sm. heech en 15 sm. breed. D e folionûmering is lerrer mei porlead oan brochr. Op' e foarside sriet in wilens spicigernöch ûnlesber wurden rekst. Keikes koe der
doedestiids noch eat fan ûnrsiferje. It wie in rymke fan acht rigels, dêr'r de earste rwa sa wiene: 'Ofrer
iemandt [?] na mijn door I [... ] eens [?] dit boek opsloot [?]'. ei alle gedachten binne dizze rigels fan 'e
hil.n fan Jan Wijbes.
It ha.nskrifr bestiet ut rwa dielen: it earste diel omfettet 95 siden mei benam men boekhaJdkundige
gegevens. It rwadde diel, dat achteryn it skriuwboek begj inr, befettet 33 siden en hat mear it karakter fan
in kronyk. D e tekst is yn it ederlil.nsk. Benammen by geb rûksfoarwerpen, ark en beneamingen fan bisten
((effe wy nochal wat Fryske termen oan , lykas ' reeden , romers, lodde, seijne, kret, kroade, barg, bolle en
ri er'. Yn bepaalde utdrukkings brûke de skriuwers byciden Fryske wurden: 'versinning, neffens, noed en
altemet' . Opfallend is it faak foarkommen fan 'e Fryske synraksis by de folchoarder fan 'e tiidwurden: 'had
maken laten' yn stee fan 'had laten maken', of 'gaan laten' yn stee fan 'laten gaan'.
Tal fan trochhellings meitsje dudli k dat it skriuwboek tsjinne hat as kas- of rekken boek foar de leanen
fan it ynwenjend perso niel. By it rwadde 'kronykeftige' diel falt dêrfoaroer krekt it lycse tal crochhellings en
fe rbetterings op; nei alle gedachren is it oerskreaun fan in kladferzje en wis is dat yn in tal gefallen artikels
ut 'e krante en fragminren ut 'e Bibel oerskreaun binne.
Om 'e lêsberens fan dizze boarne binne trochhellings en fe rd ûbelings scilswijend fe rbette re. A5 soks
wichtich ach te waard, is yn guon gefal len wol oanjûn wan near't in wurd of opmerki ng letter tafoege waard.
Skriuwflaters of ynkonsekwi nsjes fan 'e skriuwers bin ne om 'e autenrikens hanrh avene. Om 'e tekst makliker lêsber te meitsjen, is hielryd oan 'e ein fan 'e sin in punr set en waard oan 'e begjin fan 'e sin in haadletter brûkr. A5 dat nedich wie, is in komma tafoege.
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f t hanskrijt, fo/. 52v.
(foto: Jacob van der Vaart)

Wannear'r yn 'e noaren ferwiisd wurdr nei ' Fo\. 2r', dan slachr dar op folio 2, recto fan ir skriuwboek;
ferwizings nei ir rwadde die! fan ir skriuwboek binne oanjûn mei 'II FoL. .' .
De munrienheden binne op de neifolgjende wize yn 'e reksr 6fkoarre: '(carolus) gulden' wurdr 'cg',
'sru i(j) vers' wurdr 'sr', 'penning(h)en' wurdr 'penn', 'goudgulden' wurdr 'gg' en 'ducaro n' 'duc'. Jildbedraggen, dy'r yn 'e boarne folór skreaun waarden, binne omser yn sifers. Wannear'r yn 'e reksr ir bedrach ner
fo lslein werjûn is, wurdr ir oanfolle; byge!yks ' 1-2' wurdr dan '1 -2-0'. De mjirre 'pondemaar' wurdr Qfkoarre ra 'pm', ek yn dy gefallen dUr 'pond' srier. De oanrsjurrings 'percenro' of 'percro.' binne omser yn ir
persinrreken '%' .
Allyksa mei de moannen fan ir jier: bygelyks 'desem' en 'feberw' wurdr oanfolle ra 'desember' of 'feberwa rius' en '7ber' wurdr 'seprember' ensfh. De nammen fan 'e moannen wurde yn rsj insrelling ra de reksr
fan 'e boarne ner mei in kapiraal skreaun . AI; lêsre wurdr 'a' yn sinnen lykas 'verkochr 73 lopen a 52 sr.'
konsekwinr werjûn as 'à'.
Der is foar ir foarmkrirearium keazen: in 'ij' sû nder punrsjes wurdr dêrfan foarsjoen, allinnich as der
echr in 'y' srier is ek in 'y' hanrhavene. Hanrekenings wurde oanjûn mei: '< ûnderskreaun:> '. AI; de bersjurring fan in wurd ner alhiel dódlik is of wannear'r ir wurd yn 'e oarspronkJike reksr ner goed lêsber wie, is
dar oanjûn mei de neifolgjende oanrsjurring: [*?].
Bepaalde persoanen wurde mei help fan fuornoaren neier oanrsjur. Om ir ral ferkJearjende fuornoaren
in byrsje re beheinen is in ferkJearjend e wurdlisr rafoege. Begripen dy'r dêryn foarkomme , wurde yn 'e reksr
mei in asrerisk (') oantsjur, wannear'r se dêryn foar ir earsr foarkomme.
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Earste diel
Anno 1697 den 1 maey is dir boek gekochr voor vyerrien sruijvers en beraelr
<ûnderskreaun:> Jan Wijbbes 1697'

(fol. 2r)

10-0-0
1- 14-0

1697 Sepke Ruieds sal ror loon hebben van maeij 1697 ror maeij 1698 de somma van 92 cg·,
(Wee paer schoen en vijer sesrehalven · ror een eerpennigh·.
Den 12 seprembe r uitgeleide" in vermendringe van bovenstaende loon de somma van 10 cg.
Den 18 febervarius in vermindringe van bovenstaende loon verkofr aen Sipke Rujeds een paer
reeden· voor 1 cg 14 st.·

92-0-0
11 - 14-0
80-6-0

och 80 cg 6 st. betaelr rot volle betalingh.
Sijpke Rieurdts sal rot loon hebben de somma van een 104 cg van maeij 1698 rot maeij 1699.

(fol. 2v)
26-0-0
3-16-0

1697 Pijtter Jans sal rot loon hebben van maeij 1697 rot maeij 1698 de somma van 26 cg en
dubbeId goed. ·
Pitter Jans comdt noch voor oud loon de somma van 3 cg 16 st. van maeij 1696 tor 1697.

29-16-0
2-4-0
27-12
1-2-0

Den 23 maeij uitgeleidt aen Pijtter Jans de somma van 1 cg 2 st. in vermendringe van bovenstaende loon.
Den 27 junius aen Pitter uitgeleijdt de somma van 1 cg 2 st. op Rijpstermerck.
Jacob Annes sal rot loon hebben van maeij 1698 ror maeij 1699 de somma van 13 cg en dubbeid goed, een sestehalf rot een eerpenning.

1-2-0

(fol. 3 r)
0-11-0
2-2-0
1-6-8
1-1 7-8

1697 den 23 ju.lijus uijtgeleijdt voor Schelteb voor een lerdesrock de somma 11 st.
Den 1 august ij geleevert aen Schel te een varndel· weijtenmeel· voor 2 cg 2 st.
Den 10 ougustij geleeverr aen Schel te een sichtte· met een hout en een haeck en harspee" en
hammer.
Den 26 september geleevert aen Schel te een farndel weijt voor de somma 1 cg 17 st. 8 penn. ·

a Dizze meidieling stiet op 'e foarside fan de ban; de oare tekst dêrfan is spitigernöch net mear te Ihen. De eigentlike
tekst fan it skriuwboek begjint op fol. 2r. · b Schel re Wijbes (1667- 1708), broer fan Jan Wijbes.
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0-1 7-8
2-5-0

Den 1 desember geleevert aen Schel te een halffarndel wijrre orten' voor 17 st. 8 penn.
Den 3 dito uitgeleijdt aen Claes Sepkes de somma van 2 cg 5 st. voor 1500 wortelen bij Schelte genooten.
och voor 1000 wortelen gegeven de som van 1 gg'Een kroode' aen Schelre geleevert voor 1 duc'-

1-8-0
3-3-0
lat. 13-10-8

Schel te heeft oock de huijer van Wijbbe Classen' onrfangen.

(Jol. 3v)
g. s. p.

24-0-0
16-16-0
2-8-0
7-10-0
7-4-0

57-18-0
13-10-8 b
71-8-8
100-0-0
33-0-0
26-0-0
3-6-0
20-14-0
2-1 7-8

1698 den 25 aprilleevert aen Schel te Wijbbes tien lopen' haaver, 't lopen soo de andere geelt,
't lopen gelt 2 cg 8 st.
Den I maeijus geleewert aen Schel te Wijbbes seeven lopen haver als boven.
Den 6 maeij noch een lopen haver aen Schel te Wijbbes geleevert als boven en hondert boonschoven' voor 7 cg lOst.
och heeft Schelte ontvangen van Claes Johanes de somma van 7 cg 4 st. voor drie lopen haver
van onses.

Hiertegen heb ick onrfangen de somma van 6 cg van den gortmaker van Arum voor Schel te.

Den 12 october aen Schelte op reekenninge gegeven de somma van 100 cg.
och aen Schelte te goede de somma van 33 cg.
H ierteegen Trijnrie' loon te maeij 1698 verdienr ter somma van 26 cg.
Aen Trijnrie gegeven, somma 3-6-0.
1697 den 15 september geleevert aen Durck Harkes een sijde speck, wegende tweenrnegenthijgh pondt, 't pont 4 st. 8 penn. somma.
Den 24 october geleevert aen Doeijstse backer een half lopen griemanck voor 2 cg 17 st. 8
penn. tot Deinnum.

(Jol. 4r)
2-8-12
1-0-4
2-2-0

1697 den 27 september geleevert aen Aeltie moeijd 93,4 pond burrer; 't pond 5 st. , de somma
2-8- 12.
Den 7 nowember gelevert aen Aeltie moeij 6 pondt smer", 't pondt 3 st. 6 penn., de somma 10-4.
1698 den 8 janwarius uitgeleidt voor vier pondt vlas de somma van 2 cg 2 st. bij Aeltie moeij
genooten.

5-11-0
a Brûker fan de plears re Sopsum by Achlum . • b Bedrach komr ner oerien mei de neamde 6 cg . • c Faaks Trijntje Wijbes, de susrer fan Jan Wij bes. · ·d Aalrje Louws, sryfmem fan Jan Wijbes.
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\-7-8
0-14-8
1-8-0
2-2-8 b
4- 14-8
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och voor breijdgern' gegeven 19 st. bij Pijner Wijbbes' genoten.
1697 den 19 october geleeverr aen Antie Dams een half lopen rogge voor 2 cg 3 st.
Den 21 dito hier teegens omfangen een lopen hawer soa de andre gei t, sij heft 1 cg 7 st. 8
penn. gegolden.
Den 24 dito geleevert aen Rieghst Hendricks ,/, griemanck voor 14 st. 8 penn.
Den 3 desember geleewert aen Rieghst Hendricks een varndel griemanck voo r 28 st.
Noch een hal f kijmie' buner aen Rieghst voor 4 cg 14 st. 8 penn.

8-17-0
(jol. 4v)

2-10-0

1697 Gerben Anies sal tot dorsion hebben de somma van 30 cg, een lopen roge, een half lopen
garst; een half lopen bonen, 25 pandt kees:
Gerben Atses heeft in vermendringe omfangen een half lopen boonen. Noch in vermind ringe
omfangen een famdel garst. Noch een farndel gerst omfangen bij Gerben.
Noch in vermindringe als boven gegeven de so mma van 2 cg 10 st. den 12 feberwarius 1698.
1698 den 2, 16 en 21 martij aen Marten Gabes, backer tot Menaem' geleevert eenemwemijgh
loopen rogge, het lopen voor 4 cg 15 st., dat daer over is, die wij aen broet niet van doen sijn.·
Den 17 mae ij 1698 met Marten Gabes gereekem en ten eijnde reekeninge bevonden, dat wij
noch te goeden hebben eelf lopen rogge om die aen brooden op de kerfstock te verhaalen, 't
lopen vierrien brooden .

(jol. 5r)

3-14-4'
0-19-0
0-12-8

1697 den 26 october geleevert aen Fedde van Slomen' , preedickant tot Menaem rweendaertigh pandt vlees, 't pandt 2 st. 4 penn. de summa.
Den 15 desember geleeverr aen Bouwe Clasens eenenrwenstehalf pandt kees voor de somma
van 19 st.
Noch een halfvarndel boonen aen Bouwe Clasens voor 12 st. 8 penn .

1-11-8
1-8-0
1-5-0

1698 den 31 janwarius geleverr aen meijster Pij be< een varndel boonen voor 28 st.
Den 17 feberwarius geleeverr aen Anne Jans temeer een vamdel boon en voor 25 st.
Dito geleeverr aen Grietie Gerbens Blau een hal f varndel bonen als boven.
Jan Classens op de Wambuijeren' debet van womelJandts huijer de som ma van 7 cg 1 st. van
het lam op de Sandwegh' 1697.

7-1-0

(jol. 5v)

22-0-0
22-0-0

1698 den 13 feberwarius aen Aeltie moeij op rekenn inge gegeven de so mma van 22 cg.
Den 9 september noch aen Aeltie moeij op reeken inge gegeven de somma van 22 cg.

a Faaks de healbroer fan Jan Wij bes . • b Ir is ner dudlik wêr'r dir bedrach nei ferwiisr. • c Korrekr bedrach is 3-12-0 . •
d Fedde Jan van Slooren (I 670-1724), dûm ny re Menaam fan 1694 oant 1702. (T.A. Romein, NtUlmlijst der predikan-

ten ' .. Friesland, (Ljouwerr 1886), pp. 91 , 20 1, 26I) . • e Sjoch fuornoar by fo\. 7r.
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14-7-3

Den 23 desember ae n Aeltie moeij op reekenninge gegeven de so mm a van 14 cg 7 sr. 3 penn.

58-7-3
1698 den 31 janwarius Gerben Arsses sal errelicke roeden landr bij sij ns uur' mer bonen en
worrelen serre en van de roede' re huijer geeve de som ma van 2 sr. 4 penn. ae n ons Jan Wijbbes en .. .' .
Gerben Arsses ee n half loopen haver als onder.
Den 15 apri l geleeverr aen Pier H ee rrs ror Baeijum ' 8 loopen haaver en aen C laes Johan ni s 3
loopen soo de anderen gel r, sij gelr 48 st.
Den 22 diro geleeverr aen Durck Sijbbes ror Beergum achr loopen haver soo de andere geit.
Hierreegen onrfangen van Durck Sijbbes drie farndel grauwe orren ' voo r drie rij xdaelders.
och aen Durck Sijbbes 8 loope n haaver als boven.

(Jol. 6r)

23-0-0
0-1 3-0

0-13-0

1698 den 28 ap ril geleeverr aen Pier Pirrers ror Menam ses lopen haver soo de andere geit.
Den 30 diro geleeverr aen Jell e Eedes drie lopen haver als booven.
Den 10 maei geleeverr aen Freerck Mennes drie en een half loopen haaver als booveen.
Den 16 diro geleeverr aen Harmen Harkes rwee en een half lopen haver als bove n.
1698 onrrenr maeij aen Jeinrzie Pijreres, remmerman ror Menaem 11 50 sluijckschooven' geleeverr, 'r honderr 2 cg.
Noch een halffarndel boonen aen Jenrie voor 0- 13-0.
Den 24 junius geleeverr aen Bauke Jarijgs 342 sluijckschooven, 'r honderr 2 cg.
Den 2 seprember geleeve rr aen Ru ierd Ruierds, gorrmaker ror Franicker rweeendarrigh lopen
haver, 'r lopen 2 cg 8 st.
Den 11 nowember aen Marren Gabes, backe r een halfvarndel boo nen geleeverr voor 13 sr.

(Jol. 6v)
34-0-0

14-0-0
6-6-0

1698 den 2 1 maijus verkoft ae n Johannes H erres, woon nende ror Kubaerd; een rwe nrerrier
voo r de somma van 10 duc. en her ae nsraende Ri ensrermerck re beralen of een weeck na onbegreepen' en soo hij her dan rersronr nier berael r, sal hij 34 cg geve.
Den 15 seprember in vermendrin ge van bovenstaende Johannes Herres onrfangen de so mma
van 14 cg.
In vermendringe van bovensraende heeft ons peert vereeren 2 duc. en in ve rm endringe een
perdr om 'r werck gebreghr dae r een daelder.

1-10-0
5-0-0

och in vermindringe heefr een peert van onses vereeren 5 cg.

b 26-16-0
r 7-4-0 b

(Jol. 7r)
0-12-0
1-4-0
a

1698 den 14 nowember geleeve rr aen Anders Dockes een half varndel boonen voor 12 st.
Den 18 diro een varndel voor 24 st.

et ynfolle. • b Restearjend skuldbedrach.
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Den 2 deesember noch aen Anders gellevert een varndel bonen als boven.
och [Wee vamdel uirten· als boven.

1-4-0
0-6-0
)-6-0
1-4-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0
0- 11-0
1-6-0
1-10-0

Dito geleevert aen Sreffens Sijeuke een varndel boonen als boven .
Den 13 desember geleevert aen Sijpke, rreckschijpper tor Lijeuwarden een vamdel bonen voor
1 cg 2 sr.
Den 21 dito geleevert aen Sreffens Sijeuke een varndel bonen voor 22 sr.
Den 21 dito geleevert aen Gerben Arses een varndel boonen voor 1 cg 2 sr.
Den 24 desember geleevert aen Gerben Pijrrers op Druijnrijp· een varndel bonen voor 22 sr.
Anrie Dams, erbeijder.
1699 den 1 janwarius gelevert aen Ancske Bouwes een varndel bonen voor 22 sr.
Den 25 dito aen Anske Bouwes een half varndel.
Den 2 feberwarius noch een half varndel als boven .
Den selven dito geleevert aen Hendrick Pijrers een half varndel bonen voor 11 sr.
Den 1 marrius geleevert aen Gerben Pirrers op Druinrip· ee n varndel bonen voor 26 sr.
Den 13 martius aen Pibbe Pirers Zollema, schoolmr.' een varndel bonen geleevert voor 1 cg 10
sr.

(jol. 7v)

100-0-0

100-2-0

79-10-12
12-0-0
1- 10-0

1698 den 17 desember aen Trinrie gegeven de somma van 4 cg tor haer dagelijcIa nodrijfr.·
Den 12 octoober aen Schelre Wijbbes opgeschooren· de somma van 100 cg.
Noch aen Schel re re goeden de somma van 33 cg weegens een jaer goedscharren· van Trijnrie
Wijbbes van ons uirgegeven maeij 1698 verscheenen.·
och aen Schel re Wijbbes gegeven de somma van 100 cg 2 sr.
Aen Rijuerd Pijrrers, mr. remmerman ror Menaem gegeven onder quiransie van dato den 17
julius 1698.
<û nderskreaun :> Jan Wijbbes 1699.
1699 den 21 maeij ge reekenr mer Schelre Wijbbes en bevonden dar sij noch schuJdigh bleeven
de somma van 79 cg 10 sr. 12 penn.
Den 6 october geleevert aen Schelre Wijbbes anderhalf loopen rogge, 'r lopen 8 cg.
Noch een varndel orten.

(jol. 8r)
40-11-0

85-0-0
1-4-0
12-0-0

1699 Pijrrer Wijbbes sal tor loon verdiene van maeij 1699 tor maeij 1700 de soma van 40 cg
en [Wee sesrehalven.
Den 4 mae ij aen Pijrrer gegeven 2 cg 4 sr.
Lieuwe HesseIs sal verdiene als boven de somma van 85 cg en een paer schoen van maeij 1699
tor 1700.
Anske sal noch van haver hebben 22 sr. en een half varndel wijrre orten.
Anske Bouwes sal tor dorsion hebben de somma van 12 cg en een half lopen garsr en een var
suijp. ·

a Pijbo Pieters Zijollema, skoalmaster te Menaam fan 1684 oam 1703. (H. Sannes, ' De schoolmeesters van Menaldumadeel', Franeker COl/rant 19 maaie 1939.)
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13-4-0
12-5-0
1-19-0
0-12-8
1-10-0
1-10-0
1-0-0
1-0-0
2-0-0
1-10-0
1-9-0
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Den 22 nowember aen Anske geleevert een half varndel orten en een maedt" haver soo te samen
12 st. 8 penn .
Den 28 diro aen Anske gegeven de somma van 1 cg 10 st.
Den 8 nowember gegeven aen Anske Bouwes 1 cg 10 st.
Noch 1 cg aen Anske.
och 1 cg aen Anske gegeven.
Den 22 desember aen Anske gegeven 2 cg.
Den 30 diro noch 1 cg 10 st.
Den 8 janwarius noch 1 cg aen Anske en 9 st. van pellen.

10-11-8'
1- 10-8
12-1-8
12-5-0

(jol. Bv)
25-6-0
11-0-0
1-10-0

1699 den 5 en 6 maertius aen Aelrie moeij op rekeninge gegeven de somma van 25 cg 6 st.
Den 14 aprilius aen Aelrie moeij op reekenninge gegeven de somma van 11 cg.
1700 den 11 janwarius uirgeleijdr voor een paer wamen voor Trinrie Wijbbes de somma van
een daelder.
Menne Wijrses komr noch twee schellingen· van dar ons schapen bij sijn ram hebben geweest
in de herfsr 1699.
Waar reegens Menne heeft ontvangen een krode· vo l scheil.1700 den 7 maert geleeverr aen Rense Johannes een lopen bonen, soo de andere gelde 3 cg geldes.
1699 in de summer aen Wijrse Annes geleevert 73 pondr kees, 'r pondr 1 st.
Noch re goede van Wirse Annes 23 st. b
In den selven summer aen Fuockie ror Frouwenbuiert" geleeverr 1 15Y2 pondr als boven.

(jol. 9r)

12-2-0
5-0-8
3-0-0
18-15-0
12

1698 in de somertijr geleeverr aen Bauke Jarighs 242 pondr kees, 'r pondr 1 st.
In de selve rijr aen Sake Jans geleevert een hondert en een Y2 pondr kees, 'r pondr 1 st.
1699 den 24 maerti hier reegen omfangen van Sake Jans een kalf voor 3 cg.
Den 13 april geleeverr aen Jelle Eedes ses lopen haver, 'r lopen 3 cg 2 st. 8 penn . mer rwee
sniees· el)Jers.
Hier regen onrfangen een half varndel bonen mer een bolle kalf mer 30 wij ll ige poren ..
1699 den 1 maeijus mer Marren Gabes, backer gereekenr en ren eeijnde reekeninge bevonden
dar wij noch re goede hadden twee lopen rogge, 'r lopen vierrien brooden op de kerfsrock re
verhalen.

a Optelling klop pet as men by 0-12-8 begjint; optelling hji rnei kloppet net. • b Yn linkermarzje.
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Noch seeven loopen aen Marten gebrogt, 't lopen viertien brooden men een varndel.
1700 den 6 maert noch drie lopen roge aen Marten gebrocht, lopen veertien brooden.

(fo!. 9v)
87-15-0

22- 10-0
220-0-0
220-0-0
8-1 0-0

1699 den 15 maeij geleevert aen Sijpke Sijpkes, graenkooper rot Fraeneker eelf lopen weijdt
men een maet, 't lopen 8 cg.
Den 23 maeij geleevert aen Pijer Pijtters 400 sluijckschooven.
Den lasten september geleevert ae n Corneles Takes twee lopen weeit en een varn del , 't lopen
10 cg.
1700 den 11 maert geleevert aen Gatse Freerc, graenkoper rot Franeker hondert lopen haver,
't lopen 2 cg 4 st.
Den 13 diro aen Rien Sijckes, grankoper rot H arl ingen hondert lopen haver, 't lopen 2 cg 4 st.
Den selven diro aen Auke Fijllieps, slachter rot Lieuwarden aen de Wortelhaven geleevert een
kalf voo r 8 cg 10 st. Hier teegens ontfangen twee lebben· voor 10 st.

(fol. lOr)
11-0-0
12-0-0
1-0-0
11-0-0
16-8-8
110-0-0
16-8-8
20-0-10
5-0-0

1699 den 22 nowember aen Aeltie moeij gegeven op reekeninge de somma van 11 cg.
1700 den 5 janwarius aen Aeltie moeij op rekenijnge de som ma van 12 cg.
En noch aen butter voor de somm a van 1 cg.
Den 2 marti aen Aeltie moeij op reekeninge gegeven de somma van 11 cg.
Schel te W ijbbes komt van ons vaders kleederen de somma van 16 cg 8 st. 8 penn.
Den 2 maeij aen Schelte Wij bes op reekenninge gegeven ee n somma van 110 cg.
Schelte en Trintie coomr van ons van vaders kleederen de somma van 16 cg 8 st. 8 penn.
Waer teegens hij heeft ontfangen een somma van 20 cg 10 penn.
Den 7 maeij aen Trintie Wijbbes gegeven een somma van 5 cg in vermendringe van haer loon .
1700 den 3 maeij met Marten Gabes, backer ge reekent en ten eijnde reekeninge bevonden dat
wij noch te goede hebbe drie lopen roge, 'r lopen viertien brooden op de kerfsrock te verhalen.
Den l en nowember noch fijflopen aen Marten Gabes geleevert, 't loop ....•

(fo!. lOv)
1700 Pitter Wijbbes sal ror loon verdiene van maeij 1700 ror 1701 de somma van 40-0-0.
Den 4 maeij geleevert aen Corneeles Takes 7% pondt wol, 't pondt 14 st., waerin hij de 4 part
. heeft. Soo noch aen de selve geleevert 8Y2 pondt als vooren met noch drie lopen bonen, 't lopen
3 cg.
Soo noch heeft Co rnel es Takes van ons ontfangen een schincke· of ham me weeght 25 pont,
waerteegen wij een hebben ontfangen weegende 33 pondt met noch een laam verkocht aen de
selve voor 4 gg, waeraen hij de 4 paert heeft.
Den lasten junij aen Sake Jans verkocht en geleevert eenijge weijden· hoeij voor een somma van
12 cg.
Van boven staende Sake Jans ontfangen in vermendringe de somma van 10 cg lOst.

(fol. llr)
a

et ynfolle.
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1700 den 16 julius hefr Schel re Wijbbes knechr een koe hier gebrochr in de weijde.
Den selven diro een schap meegenomen voor 8 gg bij prowijsie' gesrelr.
Den 9 augusri heeft Schelre Wijbbes gehaelr drie varndels koolsaad soo her ander gelr, en 'r
lopen geldr 5 cg 16 sr. 8 penn.
Den 10 diro omfangen voor Schel re van Amie Dams 8 gg aen Schelre weederomgegeven.
Den 3e desember heefr Schel re 100 cg gegeven meede aen een oblegasie' voor Pijner Wijbbes.'
Den 10 augusri aen Jelle Ades geleeverr een half lopen koolsaad soo 'r ander geldr.
Den 10 nowember Sijerck Jacobs ror een knechr gewonnen' en sal wecks verdiennen 1 cg 2 sr.
en hij op de voo rnoemde darum gekoomen een daelder op rekenninge en reeden voo r 28 sr.
Aen Sijerck gegeven noch 10 sr., noch 22 sr., noch 10 sr. mer een weeck kosr.
1700 in de summer geleeverr aen Foeckien Jerses aen Vrouwen Procgie honder en ... b ponden
gro uwe kees; 'r pom 10 penn.

(jol. llv)
1-6-8
5-7-12
0-2-0
0-18-0
0-4-0
8-7-0
2-4-0
6-15-0
5-2-8

1701 den 20 aprijl beraelr ror lasr van Grierie en mij Jan Wij bbes aen Douwe, schoen maker
een somma van 14 sr. en aen Corneeles, smijt" 12 sr. 8 penn.
Als van weewen' 5 cg 7 sr. 12 penn. , van spoelen 2 sr.
Den 22 diro beraelr van 'r graf wieden ror H allum' van (Wie jaer somma 18 sr.; van Schel re en
Trijemie al omfangen.
Alsnoch voor een ancker gegeven aen ons huij s ror Menaem 4 sr.
Den 27 ap rijl beraelr aen Jacob Lous de imresen van her resreerende gelr van her gecochre landr
een somma van 8 cg 7 sr.
Den 10 maeij beraelr aen meijsrer Bram weegens scheeren 2 cg 4 sr.
Den 22 maeij omfangen voor slu ijck 6 cg 15 sr. voor ons regaer.·
Den 5 juni omfangen voor de hel fr van de vruch r van her schap roe Schelres 5 cg 2 sr. 8 penn.
voor ons regaer.
Beraelr de overschoor van her huijshuijer aen de Sandwegh de somma van 4 cg 1 sr. 4 penn.
voor ons regaer.

(jol. 12r)

1-6-0
0-12-0
0-18-0
44-2-0

1701 den 21 maeij omfangen van ons vader Gerben Pijnersd 50 cg roe een meegijfre:
Den 17 junij aen Marren Gabes, backer ror Menam geleeverr een lopen rooge om aen brood
daer op de kerfsrock wech re haaien, 'r loopen verrien brooden en een half.
Den 16 seprember noch aen Marren Gabes, backer ror Menaem geleeverr vijf lopen roge men
een maer gelick als vooren.
Voor Trijmie Wijbbes wir breijdgeern gekochr roe een paer hoosen' rer so mma van 26 sr.; 1\I.i
lood' overhouden.'
En swarr geern' roe aenb reijden voor 12 sr.
och den 15 ocrober voor Trijmie Wij bes beraelr voor breijdgeern roe een paer hoosen de so mma van 1 cg 4 sr.; waervan vier lood weergebrachr, daervoor onrvangen 6 sr.
Den 16 seprem ber geleeverr aen Marren Gabes backer ror Menam vierrien lopen roge, 'r lopen
voor 1 duc.

a Healbroer fan Jan W ij bes en Schelte Wij bes .• b

et ynfolle . • c

ei alle gedachten it grêf fan harren àlden Wijhe Pij-

ters en Anrje Jans .• d Gerben Pij((ers wie de skoanheit fan Jan \Xfijbes . • e Letter tafoege.
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Ontfangen de huijer.
Den 11 augustij 1702 met Marren Gabes, backer roe Menam gereekent en te goede gehouden
22 vrijbrooden.
Den 24 augustij twee ontfangen.
Den 31 diro vier en den 14 september vier.
Den 21 diro ses, den 5 ocroober ses.

(jol. 12v)
76- 11-14

34-6-0
3 1-10-0
36-0-0

170 1 den 5 september ontfangen de huijr van 't Dockemmer landt of Meijnte Eelses ter somma van 76-11-14, sijnde drie vierdeparren als voor Jacob Pijeters, Ofke Fransens en Wijbbe
Pijners' erven, Marrijni' 1700 verscheenen al beraelt.
1701 in de meijtijdt" gehuijerr 7 pm: landt van Douwe Baukes, mr. schoenmaker bij Beetgummermuien en dat ijder pm. voor vierdehalf gg met vierdehalf floree n' belast.
AJsnoch van Hendrick Begjes bij Betgum 9 pm. nieuwgras' ijder pm. voor vierdehalf cg vrijlandt.
Den 13 nowember verchogt en geleeverr aen Ruerd Pijners, meijster temmerman roe Menaem
een halfve koe voor een soma van 36 cg.
Vijf varndels weijt hebbe wegh van ons weijt Ted Edes. Op huijden den 14 april 1702 noch
twee farnde!.
Noch een loopen op huijden den 24 juli 1702.

(jol. 13r)
4-0-0
E 11-3-0

Oock van 't los' voor Pijner ontfangen. b
1702 den 4 janwarius ontfangen de huijer vant landt rot Hallurn, Martijnij 1701 verscheenen,
waervan aen Schelte en Trijntie Wijbbes< haer deelen all gegeven, koomt Grietie en Ede" noch
haer deel mits 2 st. van 't graf wieden te korren en Pijner Wijbbes komt sijn deel m its 1 st. van
't graf wieden te korren.

P 4- 19-0
P 37-18-0 Oock ontfangen Pijners huijer van Meenam:
31 -0-0
Oock van Achlum ter so mma van:
En oock van Dockum ter somma:
5-2- 1
24-0-0
och de intresen van Wijbbe Classens oblegase:

f

37- 18-0

3 1-0-0
5-2-1
24-0-0

102-19-1 '
3-3-0

50-0-0

IJ tie Wijbbes sal roe loon hebbe van maeij 1702 rot aen maeij 1703 3 cg 3 st. en dubbeId goed.
0-4-8
Voo r schonlapen betaelr voor IJ tie:
och voor IJ tie betaelt voo r 3 hemden ten:
0-18-0
En voor lennen' voor IJtie gekoght voor:
0-7-0
Den 24 nowember noch voor IJtie betaelt aen schoe nlappen:
0-12-8
IJ tie sal het twee jaer verdiene 12 of 13 cg dubbeId goet.
Johanes T zallings sal rot loon hebbe van maeij 1702 rot aen maeij 1703 een so mma van 50 cg
en een paer schoen.

a De heit fan Jan Wijbes . • b Yn linkermarzje . • c Suster fan Jan Wijbes . • d Suster en sweager fan Jan Wij bes . • e As
'E 11-3-0' en 'P 4-19-0' net meiteld wurde, komt de optelli ng Ut op: 102-0-1.
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60-0-0
3-1 2-0
30-0-0

Het tweede jaer sal Johannes Tzallinghs tot loon hebbe 60 cg effen. '
Onrrenr 2 weeken uit de dienst geweest daervoor gestelt 16 schellingen.
Tzallingh Baukes sal toe loon hebbe van maeij 1702 tot aen maeij 1703 en somma van 30 cg;
het tweede jaer:
31 -0-0
Benardes Jelles sal 10 cg toe dorsloon hebbe, een vamdel boonen, een kinrie rapen ; drie halvarndels al wegh.

(jol. 13v)
223-3-0

152-8-0
252-0-0
395-12-0
800-0-0
6-6-0

1702 den 16 martij gecoght van Wijbbe Clasen haer gerechtigheit vande wenrersaeijeng op de
plaets tot Achlum voor een somma van 220 cg en I silvre duc. en wij ee n vrije wooning en
twee schaap sullen sij in de weijde hebbe en sij sullen dardehalf pm. pluoege.
Noch 18 st. en een duit" voor Benardes betaelt.'
Benardes Jelles sal tot darsloon hebbe 23 cg, een half lopen kom' en een half kijnrie appels de
wenrer 1703 en 1704, de apels met ,/. lopen kom bij Benardes onrfangen en 4 cg aen gelt,
noch een daelder.
1703: 2 halfstucken' buijtter 0-11-10; 1 halfsruck 0-6-2."
1702 den 6 april onrfangen van Ede Jelles een soma van 152 cg 8 st. in vermendringe van ons
kompetensie.
Den 18 dito noch ontfangen als boven een somma van 252 cg.
Den 27 dito noch onrfangen 395 cg 12 st. tot volle betalinge van 800 cg.

1702 den 21 nowember geleevert aen Gerben ... ', meijster schoenmaker toe Arum een koehuijd, weegende 56 pondt vrij, 't pondt drie blancken.·

(jol. J4r)
134-0-0
43-0-0
100-0-0

1702 in martij onrfangen van Durck Roelofs toe Tzum een somma van 134 cg, sijnde een jaer
huijer van de halve plaets bij hem Durck Roelefs bewonr, doch dit is ons ouders toebehoerende.
Alsnoch van ons ouders betaelt een koe ter somma van 43 cg.
Den 17 junij 1702 onrfangen 100 cg van ons ouders op inrres tegen drie ten hondert.
<ûnderskreaun:> Jan Wijbbes m 6 d 17 1702
Den 19 october onrfangen van ons broeder Schelre Wijbbes 50 cg en den 17 nowember 44 cg,
soo te samen 94 cg met noch van haer onrfangen 5 of 6 lopen wenrergarst, 't lopen 44 st. Dese
penjen sulle wij eens derna weer betaIe met haer te vernoegen' voor 't gemis.
<ûnderskreaun:> Jan Wijbbes m 11 d 25 1702
Den 23 nowember bij Schel te onrfangen van ons een soetmelckskees weegende achrrehalf
pondt, 't pondt 2 st. en 2 penn.
Noch bij Schel te onrfangen een halflopen grauwe orten voor 3 cg, vijfhalfvarndels wijtte orten
voo r 2 cg met 59 koollen 0-16-8.

(jol. J4v)
1702

Aenreekenninge van ons granen hoeveel dat wij daervan ge maeckt hebbe het ee rste jaer toe

a Yn linkermarzje .• b Yn 1inkermarzje.· c

et ynfolle.
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12- 12-0
6-12-0
0-13-0
5-0-0
8- 14-0
0- 13-0
1-9-0
1- 19-0
5-5-0
3-15-0
6-18-0
12-19-8
1- 12-0
9- 13-0
3-1 7-0
21-12-0

Aclum:
Voor eerst den 28 september tien loopen haaver geleevert en een half, het lopen voor 24 st.
Denselven dito twee lopen weijdt, 't lopen 3 cg 6 st.
Oock een farndel uitraepte· weijdt voor 13 st.
Met een lopen grauwe oorten voor 5 cg.
Den 5 october 1V2 lopen orten, 't lopen 5 cg 16 st.
Met een resnie weijdt voor 13 st.
Den 9 een varndel grau orten 1 cg 9 st.
Den 12 dito drie varndels boonen 1 cg 19 st.
Met anderhalf loopen weijdc, 't lopen 3 cg lOst.
Den 19 dito anderhalf lopen bonen, 'c lopen 2 cg lOst.
Den 26 dito drie lopen bonen, 'c lopen 2 cg 6 st.
Den 2 nowember ses lopen bonen, tesamen 12 cg 19 st. 8 penn.
Met een half lopen wijne orten voor 32 st.
Noch ontfangen voor een loopen wijne orte en een varndel grauwe orten mer twee loopen
bonen en een varndel resamen:
9-13-0
Noch ontfangen voor een lopen bonen en een varndel grau orten resamen:
3-17-0
21-12-0
Noch voor 10llz lopen boonen:
och een half loopen grauwe orten:
3-0-0

(jol. 15r)
5-10-0
53-5-0
14-8-0
24-1-0
88- 10-0
0-16-8
68-4-0
6-12-8
6-12-0
150-1-0
9-10-0
5-16-0
5-4-8

1702 den 7 december voor twee lopen romse· bonen:
En een half lopen andree bonen:
Voor ses en een half lopen romse bonen:
Voor neegentien lopen bonen:
Noch voor twee lopen grauwe mer drie varndels wijne orten:
och voor twalef loopen boonen:
Voor drie halfvarndels grauwe orten:
Voor 75 lopens haver ontfangen:
Voor war weijrrijdsen· ontfangen:
Noch voor 22 lopen weijdr:
Voor 2l1z lopen voorenghsweijr:·
Noch voor een lopen romse en 2 lopen andre boonen:
Voor 50 lopen weijdr:
Noch voor 5 lopen bonen:
Soo noch voor 5 loopens haver:
och voor 2% lopen bonen:
Voor de weijdt int geheel ontfangen:
Voor de haver int geheel ontfangen:
Voor grauwe orten ontfangen:
Voor wijne orten ontfangen:
Voor boon en ontfangen int geheel:
Noch voor romse boonen ontfangen:

,

4-10-0
1-0-0
14-6-0
38-19-0
14-8-0
24-1-0
2-5-0
88-10-0
0-16-8
68-4-0
6-12-8
6-12-0
158-1-0'
9-10-0
5-16-0
5-4-8
246-16-8
101-2-0
35-8-0
7-4-0
133-18-8
21-8-0

a Bedraggen komme net oerien; yn 'e 1inkermaf2je stie, 150 cg 1 sr. ; korrekt soe wêze: 158- 1-0; ferlykje mei bedrach
op fo l. 16r.
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Oaerna voor haver en boonen :

somma 545-17-0
11-0-8
de geheeIe somma 556-17-8

(jol. 15v)
1703 den 11 maeij aen Schel te Wijbbes geleevert (Wee bijggels; ijder 3 cg 7 sr.
Waertegen onrfangen van Schel te een kalf voor 2 cg.
1703 den 12 juni met ons broeder Schel te Wijbbes gereekent en bevonden dat wij schuldigh
bleeven een somma van 136 cg 12 sr.
<ûnderskreaun :> Jan Wijbbes m 4- da 12 1703
Nader gereekent dat sij noch hebbe moete somma 133-0-0. b
1703 den 28 julius onrfangen de huijer van seerp Fransens ter somma van 50 cg, waervan ijder
sijn deel noch komt, te weeten Schelte, Trijnte, Grietie en Pij ter, Martijnij 1702 verscheenen.
Verreekent 8 verschenen.'
Denselven dito betaelt van de graven te wieden tot Hall um 9 sr.
De huijer van Dockum bij schelte ontfangen.
Van Pijner Wijbbes gecoght sijn vrugh van sijn schap ter somma van 4 cg. Oock de intresen
van de oblegasie ontfangen.
(jol. 16r)

1-5-0
0-5-0
0-10-0

68-4-0
158-1-0
4-5-8

1702 den 20 desember geleevert aen Hidde Hantzen, mr. backer toe Aclum neegen lopen en
seeve half varndels rogge, het lopen veertien brooden om dier op de kerfstock wegh te haalen.
Noch een lopen en (Wee maten als boven den 30 augusti 1703.
Den 3 september verreekent noch eenendarrigh broden re goede vrij.
1703 den 16 feberwarius geleevert aen Anne IJsbrans een famdel boonen en een weijnnigh te
vooren drie halfvarndels, te sammen 1 cg 5 sr. 0 penn .
och een halfvamdel aen Anne IJsbrans.
Den 16 maert noch een varndel aen Anne. Hienegen van Benardes Jelles ontfangen 26 st. , dat
hij geve moes re aen Anne.
Een halfsruijck buner aen Anne voor 6 sr. Rest 1-0-0 ..
Den 16 feberwarius geleeven aen Lammen Pijtters, graenkooper toe Franeker opt Fliet,
(Weeen(Wentigh lopen weijr, 't lopen 3 cg 2 sr., somma 68-4-0.'
1703 den 16 maert geleevert aen sijpcke sijpkes, graenkooper toe Franeker, fijftigh loopen
weijdt, 't loopen 3 cg 3 st. en over de hoop (Wee sestehalven meer.f
Den 28 aprijl aen Tzerck Jacobs geleevert 2\4 loopen bonen, 't lopen 38 sr. en mer vijf koeijen
bij Tzerke bolle geweesr en (Wee schapen bij sijn ram.

(jol. 16v)
1703 IJrie Wijbbes sal tot loon hebbe van maeij 1703 tot aen maeij 1704 de somma van 12 of
13 cg en dubbeId goed.
Voor IJrie betaelt van schonlappen 10 sr.
a

et ko rrekt; moat wêze 6 (datum 12 juny) . • b Yn linkermarzje . • c Yn linkermarzje . • d Yn linkermarzj e.• e Ferlykje

mei oersjoch opbringsten earste jier (1702) , fol. ISr.• f Ferlykje mei oersjoch opbringsten earste jier (1702), fol. ISr.
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10-0-0
2-4-0
2-0-0
0- 16-8
0- 19-8
62-1 4-0
27-0-0

51

Den 4 october noch van IJ rie schon lappen bemelr 8 sr.
och voor lennen toe een schoneldoek: 0-11-12.
1704 den 14 maeij mer IJrie Wijbbes gereekenr dar sij noch re goede heft 10 cg, herwelck sij
wel wijlde dar wij war bewaerden.
Den 26 juli aen IJrie Wijbbes betaelr 2 cg 4 sr.
Noch voor IJ tie gekoght lennen toe een schon, daervoor bemelt 2 cg.
Den 26 october aen IJ rie gegeven 16 sr. 8 penn.
Den 29 desember betaelr aen IJtie 19 sr. 8 penn .
Den 28 nowember aen Rein Sickes geleven vierenveenig lopen haver, 'r lopen 1 gg 8 penn.
Den 8 desember geleeverr aen Poppe Beerns toe Franeker achr lopen weijdt, 'r lopen 3 cg 7 sr.
8 penn .

(jol. 17r)

9-0-0
1-10-0

1703 den 3 seprembe r gereekenr mer Hijdde Haenries, mr. backer toe Aclum en te goede
gehouden een en darrigh brooden vrij om op de kerfstock wech te halen.
Den 17 desember geleeverr aen Hijdde Haenries als booven achr lopen rogge, 'r lopen vierrien
brooden om op de kerfstock wech re haaien.
1704 den 23 maeij mer Hijdde Haenrzies gereekenr en wij re goede sesenrwenrigh broden, vrij
om re halen als voren .
Den 25 seprember noch neegen lopen roge aen Hijdde Haentzes gebraght.
1705 den 20 aprijl met Hijdde Haenrzis, backer toe Achlum, gereekenr en wij noch re goede
sesenrwenrigh brooden vrij. Op vier na wegh den 14 september.
Wij hebben van IJtie Wijbbes 9 cg in ons bewae r deesen 31 maeij 1705 .
Den 9 augusrij bij IJtie onrfangen een dalder.

(joL. 17v)

18-0-0
0-12-0
0-10-0
0-4-0
1-10-0
0-5-8
16-0-0
0-8-0
0-9-0
0-1-4
0-5-0
0-5-12
0-6-0
0-6-0
0-2-12
0-6-0
0-2-0
0-4-12

T zall ingh Bauckes sal 40 cg en een paer schon toe loon hebbe van maeij 1704 tor maeij 1705 .
10 sr. van Tzallings schon te lapen.
TakJe Serps sal als boven 18 cg en een paer schoen verdiene.
Aen Tackle gegeven 12 st.
lO st. voor een paer hoosen voor Takle.
Van schonlapen 4 sr.
Den 1 janwarius aen Tackle gegeven een daelder.
Noch een sestehalf.
Achr Ouerck sal als vooren 16 cg en dubbeId goed verdiene.
Voor Acht berae!r van schoenlapen en geern 8 sr.
1704 den 26 juli voor Acht betaelt van schonlappen en gaspen en koorde 9 sr.
Den 10 august ij betaelt voor een rocksband:
0-1-4
Den 11 di to voor schonl apen 5 sr.
Den 21 seprember 5 sr. 12 penn. beraelr.
Den 20 october van Aagre schonlapen betaelr 6 sr.
Harlingermerck 6 sr. aen Achr beraelr.
och beraelr voor Acht 2 sr. 12 penn. aen leer.
Noch voor plets· beraelr bij Ach r genoren 6 sr.
2 sr. van schonlapen .
Den 29 deesember voor lennen bemelt 4 sr. 12 penn.
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0-7-0
0-11-0

Den 25 janwarius voo r schonlapen 7 sr.
Den 12 en 20 feberwarius voor breijdgern en schonen 11 st.

(jol. 18r)
Aentekennninge hoeveel wij van granen gemackt hebbe het tweede jaer tOe Aclum:
De 30 augustus ontfangen voor drie varndels weijt:
Den 27 september voor 3 lopen weijt:
Den 11 octOber voor 3'/. weijdt:
Voor 8 lopen weijdt:
Den 29 janwarius voor 34 lopen weijt:
Den 21 febenvarius voor 3 lopen voor:
Den 26 ditO voo r 30 lopen weijdt:
Den 2 aprijl voor 43 lopen weijdt:
Den 3 ditO voor 2 lopen voorengs:

1703

Den 6 september ontfangen voor 6 lopen garst:
Den 4 octOber ontfangen voor 1 lopen:
D en 14 nowember ontfangen voor 20 lopen:

Den 22 nowember ontfangen voor 1 lopen wijtte orten:

Voor 63 lopen haver ontfangen:

2-2-0
11-17-0
11-5-0
27-0-0
127-10-0
8-14-0
115-10-0
164-16-0
5-12-0

somma 474-6-0
11-8-0
2-2-0
41-8-0
54-18-0
3-2-0
58-0-0
88-9-0
146-9-0

Daerna noch voor haver en bonnen ontfangen in selven jaer:
Soo dat de geheele somma is:

de geheele so mma 620-15-0
33-1 7-12
654-12-12

(jol. 18v)
2-5-0

0-9-0
0-11-0
0-16-0
1-4-0
0-9-0
1-0-0

1704 den 23 maeij aen Jan Entes geleevert een bijggel voor 2 cg 5 st.
Den 24 nowember 1704 duoer ons dorprechter bij ons vastgemackt" dijt nevenstaende dorsloon uit last van Corneles Doeckes tOe Arum.'
Bernardes Jelles sal tOe dorsloon hebbe 24 cg en een varndel grauwe orten, een halfsruijck butter en een half kijntie apels in de wenter 1704 en 1705.
De apels bij hem ontfangen, de buijtter met 9 sr. bij hem ontfangen.
Noch 11 sr.
Soo noch 16 st.
Oock meede aen Corneeles, sm it tOe Menam betaelt 24 sr.
D en 3 janwarius noch 9 sr.
Den 10 ditO en 17 ditO te saamen 1 cg.

a Yn linkermarzj e.
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0-9-8
1-3-8
6-6-0
0- 18-0
4-4-14
0- 18-0
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Den 24 diro 9 st. 8 penn.
Den 7 febe rwarius aen Bernardus beraelr 1 cg 3 st. 8 penn.
Den 18 feberwarius aen Bernardus gegeven 2 duc. roe een bruijckband ..
Den 21 diro 18 st.
Den 6 maerr voo r Benard es beraelr ae n de eskeruoer" 4 cg 4 st. 14 pe nn. van boelgoed' schuldt.
Den 14 maerr 18 st. voorr beraalt.

18-8-14

(jol. 19r)
Her darde jaer van ons granen:
Voo r achr lopen garsr:
och voor 30 lopen garst:
Voor 2 lopens voorenghs garsr:
Noch dri e lopen garst:
Noch vierrigh lo pen garst, 't lopen 2 cg 1 st. 8 penn .

Den 16 augus tij voo r 1Y.! lopen weijt:
Voor vorengens weijdr:
och voor voorenghs:
Voor weijdt 40 lopen :
Voor 20 lopen:
Noch voor PI, voorenghs:

19-12-0
70-10-0
3-6-0
6- 10-8
83-0-0
lar rus' 182-18-8
4-13-0
3-6-8
1-12-0
140-11-0
73-0-0
3- 19-1 2
latrus 226-9-4'
182-18-8

Voor een lopen haver:
Voor 25 loepen haver, 't lopen 26 st.:
Noch voor 6 1 lopen haver onrfangen:
Soo noch voor 95 lopen haver onrfangen:
Noch 51 loopen haver, 't lope 1 cg 2 st. :
och voor 10 lopen haver onrfangen 1 cg 1 st.:

Voor vier lopen wijrre orten:
Voor een lopen grauwe orten:
och een lopen:
Noch voor vijf lopen grauorren:
Noch voor ee n lopen:
Voor 25 loopen boonen:
och voo r 7 lopen boonen:

garst en weijt 409-7-12
1-2-0
32- 10-0
62-10-8
99- 15-0
56-2-0
10-10-0
262-9-8
11-4-0
6-0-0
5- 16-0
27-10-0
5- 12-0
38-8-0
10-13-8
orren en bonen 105-3-8

a Korrekr bedraeh is 227-2-4 .
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haver 262-9-8
weijt 226-9-4
garst 182-18-8
de geheeIe somma 777-0-12

(fol. 19v)

99-15-0
83-0-0
140-11-0

5- 10-0
56-0-0·
4-0-0

1704 den 19 deesember aen Jan Jans van Oosrrerbierum geleevert vijfentneegentigh lopen
haver, 't lopen 21 st.'
1705 den 20 feberwarius aen Jelle Aates gelevert viertigh lopen garst, 't lopen 2 cg 1 st. 8 penn.b
1705 den 27 feberwarius aen Jelle Aates, grancoper tOe Franeker, geleevert viertigh lopen
weijdt, 't lopen vierdehalf cg en twee sestehalven over de hoop mee r en aenstaende meij het
geldt ontfangen.<
1704 verkoft en 1705 den 3 martij geleevert voo r sestehalf cg oude steen aen een schon maaker tOe Kemswart:
1705 den 17 aprijl gelevert aen Gaetse Frercks 51 lopen haver, 't loope n 22 st.'
Den 10 maeij aen Grijetie Diercks geleeve rt een biggel' voor 4 cg.

(fol. 20r)

10-0-0
51-0-0
1-0-0
2-6-0
18-0-0
7-0-0
9-0-0
2-2-0
1-13-0

Fedde Seerps sal tOe loon hebbe van maeij 1705 tOr aen maeij 1706 10 cg, twee paer schon.
Tzallijng Baukes als booven 51 cg.
1 cg aen Tzallingh betaelt.
Den 29 nowember noch 46 st.
Acht Deurcks sal als booven tOe loon hebbe 18 cg en d ubbeId goed en een bondt nusduck:
En noch van verleeden jaer loon te goede 7 cg, deese n 1 junij 1705 verreekent.
In verm endring aen Acht Deurcks betaelt 9 cg desen 21 janwarijus 1706.
Op verscheijdene rijden voor Acht betaelt 42 st. tOe een paer hoosen en anders.
Soo weederom aen Acht betaelt voo r een paer hoosen en anders 33 st.

(fol. 20v)
Het vijerde jaers granen:
Voor garst o nrfan ge n 25 Y2 lopen, 't loopen 2 cg 3 st., so mma:
Noch 77/. lopen garsr, 'r lope 2 cg 8 st. :
Voo r 28 lopen:
och voo r 45 lopen garst, 'r lopen 2 cg 6 st. :
Soo noch voor 16 lope n garst als voore n:
Voor 2')1.\ weijdt, 't lopen 4 cg:
Voor 7/. weijdt:
Voo r 40 lopen weijdt:
Voor een lopen haver:
Voor 3Y2 lopen have r:
Voor 30 lopen, 't lo pen 30 st.:

54-16-8
18-18-0
dus 59-10-0
103- 10-0
36-16-0
11 -0-0
2-12-8
140-8-0
1-4-0
3- 12-0
45-0-0

a Ferlykje mei oersjoch opb ringsten tredde jier (1 704), fol. 19r. • b Ferlykje mei oersjoch opbringsten tredde jier ( 1704),
fol. 19r. • c Fe rlykje mei oersjoch opbringsten tredde jier (1704), fol. 19r. • d Korrekt bedrach is 56-2-0 . • e Ferlykje
mei oersjoch opbringsten uedde jier (1 704) , fol. 19r.
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och voor 50 lopen, 'r lopen 27 sr.:
Soa noch voor 91;2 loopen haver:
Voor grauwe arren 12 lopen:
Noch voor ses lopen:
Voor griemanck 2Y2 lopen:
och voor 7 lopen:
Voor 51;2 loopen boonen:

67-10-0
17-2-0
36-9-0
18-0-0
5-5-0
17- 1-0
12-7-8
de garsr 243-10-8'
weijdr 154-0-8
haver 134-8-0
oorren 54-9-0
boonen 34-13-8
de geheeIe somma 621-1-8

(jol. 2lr)
59-10-0
3-0-0

36-16-0
18-0-0
4-1 7-0
5-8-0

1706 den I janwarius geleeverr aen Garse Frercks roe Franeker en Sijpke Sijpkes achrenrwentigh lopen wenrergarsr, 'r lopen 2 cg 2 sr. 8 penn. b
1705 den 4 desember geleeverr aen Schel re Sijbbrens roe Wijnnan· een lopen grauwe arren
voor 3 cg.
1706 den 19 feberwarius aen Wijbbe Heijns, backer roe Aclum, geleeverr rien lopen rooge om
aen brood daer wech re haaien.
De inpast" en bacloon betaelt op huijden 22 maeij 1706.
En 65 brooden vrij te goede den 4 deesember noch rwee lopen rogge aen Wijbbe Heijns.
1706 den 21 en 22 feberwarius aen Sijpke Sipkes roe Franeker geleevert 30 lopen haver voor
een daelder ijder lopen, en 50 lopen voor 27 sr. yder lopen, somma 112-10-0.'
Aen Pij ter, gorrmaker apr Flijer roe Franeker geleevert 16 lopen kaam, 't lopen 2 cg 6 sr.'
Den 11 aprijl aen Sijbe Pijrers verkochr een oud merje voor rwalef daelders.
Den 19 diro aen Tzierck Jacobs Kugelda rwee loopen griemanck geleevert, 'r lopen 2 cg 8 sr. 8
penn.
Noch drie lopen haver, 'r loopen 36 sr.

(jol. 21v)
56-0-0
0-10-0
0-7-0
12-10-0
18-0-0
4-0-0
2-0-0

Tzallijngh Baukes sal roe loon hebbe van maeij 1706 ror maeij 1707 56 cg.
10 sr. bij hem onrfangen.
Noch 7 sr.
Fedde Seerps sal als boven verdienne dartiendehalf cg, rwee paer schon, een hemd ..
Voor Fedde beraelr aen mr. Klaes 30 sr.
En Achr Dircks als vooren 18 cg, dubbeId goedr.
En noch van 'r oud loon re goede 4 cg.
2 cg hiervan onrfangen.
10 sr. onrfangen roe Alderheij lgen.·

a Korrekt bedrach is 273-10-8 . • b Ferlykj e mei oersjoch opbringsten fjirde jier (1705), fol. 20v. • c Ferlykje mei oersjoch opbringsten fjirde jier (1 705), fol. 20v.• d Ferlykje mei oersjoch opbringsten fjirde jier (1 705), fol. 20v. • e Trochhelle: ' Het twee jaer 23 cg, twee paer schon.' (Sjoch earste rigel fol. 23r.)
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1707 den 6 janwarius noch voor Achr betaelr en een kees ontfangen bij haer en aen geldt gegeven resarnen een somma van 5 cg. Noch re goede 15 cg.
Noch aen Acht betaelt 1 cg den 18 maerrij.
1707 den 31 maeij aen Wijbbe Heijns, backer roe Aclum , acht lopen rooge geb ragt om daer
brooden aen te haalen op een kerfsrock, 'r lopen viertien brooden.

5-0-0

(fol. 22r)
5-8-0
2-11-12
1-3-0

65-6-8
174-4-0
86-8-0
108-10-0

1706 den 26 aprij l aen Aale Sijbes roe Aclum geleevert drie lopen haver, 'r lopen 36 sr.
1706 in de maeijtijr" aen Schel te Wijbbes geleevert een lopen garsr voor 46 sr. en vam een half
loopen malen en inposr gegeven rot 5 st. 12 penn.
In junij noch een half lopen voor 23 sr.
Den 15 augustij noch een half lopen.
1706 op maeij 20 12 sluijckschoven aen Pij [[er .. .•, een schijpper roe Hallengen geleevert voor
een sesrehalf 't honderr:
5-10-8
1706 den 30 nowember aen Ate, schijpper roe Aarum geleeverr 33Y2 lopen garst, 'r lopen 39
st. b
Den 18 en 19 feberwarius geleevert aen Aate Dircks en Sijmmen Feddes, beijde roe Arum,
twee en fijftijgh lopen weijdt, 't lopen 3 cg 7 sr. , somma:
174-4-ü<
Den 25 dito aen Wepke Pijers roe Franeker seevenentwemigh lopen weijdr, 't lopen 3 cg 4 sr.,
somma:
86-8-0d
Den 16 en 17 maertij noch aen Wepke Pijers geleeverr 72 lopen haver, 't lopen een daelder en
10 sr. over de hoop meer, somma:
108-10-0

(fol. 22v)
De granen vam 5 jaer:
Voor 35 loopen garst, 't lopen 37 sr. :
Voor 33\6 loopen garsr, 'r lopen 39 sr.:
Voor 36\6 lopen garst:

64- 15-0
65-6-8
73-0-0

Voor 52\4 haver:
Voor 70 lopen haver:
Voor 2Y2 lopen haver:
Noch voor 10 lopen haver:

203-1-8
92-8-0
105-0-0
4-5-0
15-18-0

Voor drie en een half lopen weijt:
Voor tweeenfijftijgh:
Noch voor seevenentwemigh:
Soo noch voor 3% voorenghs:

Voor 2\4 grauorren:
Voor 2 lopen griemanck:

2 17- 11-0
12- 13-0
174-4-0
86-8-0
7-11-12
280-16-12
12-2-8
5-12-0

a Net ynfolJe . • b Ferlykje mei oersjoch opbringsten fiifde jier (1 706), fol. 22v. • c Ferlykje mei oersjoch opbringsten
fiifde jier (1706), fol. 22v. • d Ferlykje mei oersjoch opb rin gsten fiifde jier (1706), fo l. 22v.
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Noch voor 7 loopen orten:
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33-0-0
orten 50-14-8
weijdt 280-16-12
haver 21 7-11-0
garst 203-1-8
de geheele somma 752-3-4'

(jol. 23r)
23-0-0
1-0-0
1-2-8
0- 17-8
1-0-0
16-0-0
56-0-0
2-0-0
3-0-0
5-0-0
2-11 -8b
5-0-0
2-0-0
3- 10-0
2-0-0

1707 Fedde Seerps sel verdiene van maeij 1707 tot maeij 1708 23 cg, [Wee paer schoon.
Een paer hoosen voor Fedde gecoght en aen geldt gegeven 1 cg.
En voor breijdgern betaelt 1 cg 2 st. 8 penn.
Noch aen Fedde gegeven 17 st. 8 penn .
Noch 1 cg aen Fedde gegeven.
Trijntie Johannes sa! toe loon hebbe 't jaer als booven 16 cg, dubbeld goedt; 1 cg aen Trintie
gegeven den 11 maert.
Rein Claeses sa! a!s boveen verdiene 56 cg.
Rein is een viertien daagen na gekoomen : op 2 cg gereekent.
Den 14 augustus aen Reijn betaelt 3 cg op rekenninge.
Den 18 september aeen Reijn gegeven 5 cg.
Den 22 dito 2 keesen voor 14 st. 8 penn. en voor breijdgern betaelt 36 st. 12 penn. , te samen
2 cg 11 st. 4 penn. voor Reijn.
Noch aen Reijn gegeven 5 cg.
Den 14 janwarius aen Reijn gegeven 2 cg.
Den 28 janwarius aen Reijn gegeven 3-10-0.
Den 4 maerti 2 cg aen Reijn.

(jol. 23 v)
1707

De granen vant 6 jaer:
Voor 32 lopen garst:
Noch voor 30 lopen garst, 't lopen 47 st. :
Voor 30\12 lopens koolsaad:
Voor een lopen voorrenghsweijdt:
Den 14 october voor 2 lopen weijdt:
Noch voor 24 lopen weijdt, 't lopen 3 cg:
26 lopen weijdt, 't lopen 3 cg 5 st. komt:
Voor 7 lopen orten, 't lopen 5 cg lOst. :
Voor 10 lopen bonen, 't lopen 2 cg lOst. :
Voor 25 lopen haver, 't lopen 1 cg lOst.:
Noch voor 50 lopen, 't lopen 27 st.:
Noch voor 2 lopen, 't lopen 30 st.:

70-8-0
70-10-0
142-1 7-0
1-11-0
6- 16-0
72-0-0
84-10-0
38-10-0
25-0-0
37-10-0
67-10-0
6-0-0'
haver 111-0-0

a Korrekt bedrach is 752-3-1 2 . • b Korrekt bedrach is 2- 11 -4 . • c Korrekt bedrach is 3-0-0; de totaaltelling foar hjouwer kloppet dan ek net en moat 108 cg wêze.
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orre en bonen 63-10-0
weijdr 164-17-0
kolsad 142-17-0
garsr 140-18-0
de geheeIe somma 623-2-0

(jol. 24r)
95-1 7-0

47-0-0
4-1 5-0
70-10-0

1707 den 10 en 11 augusrus aen Pijrrer Pijrrers, olijslaager roe Franeker, geleeverr rwenrigh en
een half lopens koolsaed, na afkorring van ondermaer voor de som ma van 95 cg 17 sr. op aensraende AJderheijligen re berale.'
Diro aen Gerlof Pijrrers roe Franeker geleeverr rien lopen koolsaed, 'r loopen 4 cg 14 sr."
Den 21 di ro voor IJrie Wijbbes beraelr 4 cg 15 sr., dar sij re Tzumme Lolles schuldig waer.
1708 den 19 en 20 maerr geleeverr aen Jaarig Wijgers darrigh lopen garsr, 'r lopen 2 cg 7 sr.,
~rom~

~1~~

een koopman roe H arlingen .

(jol. 24v)
20-0-0
21 -2-0
56-0-0
18-10-0
1-1 4-0
0-6-0
0-6-8
3-5-1 2
0-6-8
1-6-8

Ons jonge Eelke ... ' sal roe loon hebbe van maeij 1708 ror maeij 1709 de somma van 20 cg,
rwee paer schoen.
Her rwee jaer vier sesrehalven meer.
En Klaes Johannes sal roe loon hebbe 56 cg anders nier inr jaer als booven.
En de meijd Aauck ... ' sal inr jaer als booven roe loon hebbe 18 cg 10 sr. en dubbeId goed.
Dar se een weeck is wech geweesr, daervoor beraelr 34 sr.
Voor schoonlapen 6 sr.
Voor wij n· beraelr roe haer hannen en voeren 6 sr. 8 penn.
Den 20 seprember beraelr aen Auck 3 cg 5 sr. 12 penn . van schal en wij n.
Voor een paer klompen en schoenlapen 6 sr. 8 penn .
En een paer hoosen 27 sr. '

7-5-4

(jol. 25r)

14-17-8
6-0-0
2-2-0
20-0-0

1708 den 17 maerr aen ons backer geb rachr achr loopen rooge om daar brooden aan re
haalen op een kerfsrock, verrien brooden 'r loopen.
Den 27 feberwar ius aen ons backer vercoghr en geleeverr 3Y2 lopen rooge, 'r loopen 4-5-0.
Den 25 april geleeverr aen Grier Diurcks vier lopen haaver, 'r loopen een daelder.
Diro aen Tzerck Jacobs Kugelda geleeverr anderhalf lopen hawer, 'r lopen 1 gg.
Den 27 seprrember aen Hauck Geerrs geleeverr een ro nn e· burrer en hij daerop re res r gebleeven· 20 cg.

a Ferlykje mei oersjoch opbringsten seisde jier (1707), fol. 23v. • b Ferlykje mei oersjoch opbri ngsten seisde jier (J 707),
fo l. 23v. • c Ferlykje mei oersjoch opbringsten seisde jier (1707), fol. 23v. • d Net yn folle . • e Net ynfolle. • fYn linkermarzje stiet 26\12 sr.
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(jol. 25v)
Aenreekenninge van ons granen van her seevende jaer:
Voor 60 en '/. garsr: 132-4-0
Voor 99 loopen haaver, 'r lopen 32 sr. , somma dus:
Voor 3 \12 voorenghsweijdr:
och voor 96 lopen weijdr, 'r lopen 6 cg 4 sr. en ook 3 sr. dus:
Voor dri e lopen griemanck:
En voor [Wee lopen wijne orren:
och voor 2 lopen griemanck en 1 lopen wijne orren:
En voor ri en lopen grauwe orren:

158-8-0
15-18- 12
592-14-0
8-8-0
5-12-0
8-8-0
60-0-0
so mma 981-12-12

(jol. 26r)
64-0-0
2-0-0
verreekenr
6-0-0
19-10-0
2-10-0
0- 15-0
0-6-12
21-2-0
2-0-0
1-2-8

Pijner Marrens sal roe loon hebbe van maeij 1709 ror aen maeij 1710 64 cg.
In de maaeijridr [Wee daagen en een half versumd gesreldr op 2 cg.
Den 12 nowember aen Pijner Maerrens beraelr 6 cg.
En Auck Siercks sal roe loon hebbe inr jaer al s booven 19 cg 10 sr. en dubbeld goedr.
Aen Auck Siercks berael r in vermendringe vanr boven geschreven loo n 2 cg 10 sr. en de hemden ende schoonen .
Gegeven voor Auck 15 sr. aen Afke.
En 6 sr. 12 penn. voor boUe garen.
En ons jonge Eelke Doeijrzes sal roe loon hebbe inr jaer als boven 21 cg 2 sr. en dubbeld goedr.
Den 30 maerr aen Eelke Doeijrses gegeven 2 cg op rekening.
Noch aen Auck Siercks gegeven 1 cg en uirgegeven voor Auck 2 sr. 8 pen n.

(jol. 26v)

65- 10-0
3-0-0

1709 den 24 en 25 maerr geleeverr aen Jelre Ares 96 lopen weijdr, den 50 lopen 6 cg 3 sr. en
592- 14-0'
de 46 lopen 6 cg 4 sr., re saamen de somm a:
Den 9 seprember geleeverr aen Reijn en Johanes .. b roe Arum achrien lopen soomergarsr
65-10-Q<
voo r:
Den 13 diro geleeverr aen Re ijner ... d roe Kemsven 1200 sluijckschooven, 'r honden een daelder, daerop beraelr 15 cg, resr noch 3 cg.
1709 den 5 nowember onrfangen de huijer van ons landr roe Dockum van her jaer maeij 1708
ror aen maeij 1709 rer som ma van 25 cg 10 sr. 8 penn., waervan Trijnrie en Pijner Wijbbes
haer deel en moeren hebben, elck een gerechre vijfre paerr doch moer afgerrocken worden de
o nkosren rer soma van 2 cg 14 sr. Over her geheel re weeren de geheele plaers Gerben , Jacob
en Ri em ke meede roe lasr.
Sijnde alsoo de voorige jaren verreekendr en beraelr. Aen Trijnrie beraelr en aen Pijrrer beraelr.
Van Jacob en Ri emke de onkosren al onrfangen.'

a Ferlykje mei oersjoch opbringsten sande jier (1 708) , fo l. 25v.• b Net ynfo lle . • c Ferlykj e mei oersjoch opb ringsten
achtste jier (1709), fol. 27v. • d Net ynfolle. • e Yn lin kermarzje.
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(Jol. 27r)

17-16-8'
32-7-0
87-15-0
158-7-0
34-0-0
34-0-0

1709 den 13 desember vercoghr aen Douwe Jelbers roe Bolswaerr 4 lopen boonen, 'r lopen
voor 4 cg 9 sr. 8 penn., van dragen ror sijn lasr.
Den 19 desember voor ons susrer en suager Jan Jacobs en Grierie Gerbens b beraelr een somma
van 32 cg 7 sr. , dar sij ons hierna eens weederom sullen geven.
Den 23 maerr aen Jelre Ares geleeverr 30 lopen somergarsr, 'r lopen 58 sr. 8 penn.'
Den 7 en 8 april aen Jelre Ares noch geleeverr rweeenrneegenrigh en een half lopen haaver, 'r
lopen I cg 14 sr. en vier sesrehalven over de hoop meer.
17 10 den 4 april aen Sijerck ... d opr Flijer geleeverr rwenrigh lopen haaver, 'r loopen 34 sr.
Den selven diro aen Garsse Frercks 20 lopen gelijck als vooren.

(Jol. 27v)

Aenreekeninge van ons graanen her achrsre jaer 1709:
Voor drie varndel krodde:
En voor 19 lopen soomergarsr de 18 lopen 3 cg, I lopen 2 cg 12 sr.:
Noch voor 15 lopen:
Voor II lopen garsr:
och voor darrigh lopen, 'r lopen 2 cg 18 sr. 8 penn.:
Voor 4 lopen weijdr:
Noch voor drie halffarndels weir:
Noch voor 144Y2 lopen haver:
Voor 2' /, grauwe arren:
Voor I IJI wijrre arren :
Voor 2 lopen bonen:
Voor 6% griemanck en 2 lopen bonen :
Voor 4Y.! grauwe arren:
och voor 4 lopen bonen:
Voor 4 lopen bonen en I Y2 lopen grauwe arren:
Voor 8 loopen boonen:
Voor I wijrre orren en Iloopen bonen:
Noch voor 2 lopen grauwe arren:
3 lopen bonen:
Noch voor honderr en rweeendarrigh en een half lopen haver:

4-14-8
65-10-0'
68-5-0
46-15-0
87-15-0
51-0-0
2-10-0
230-8-0
19-13-0
7-10-0
11-16-0
52-0-0
24-15-8
17-6-0
29-0-0
29-5-0
11-13-8
7-4-0
13-10-0

226-7-0
weijdr 53-10-0
garsr 268-5-0
arren en boonen 223-13-0
somma 77 1-15-0'

(foL. 28r)

a Korrekt bedrach is 17-18-0 . • b Suster van Sijtske Gerbens, de frou fan Jan Wij bes; Jan Jacobs en Grietje Gerbens binne op 25 jannewaris 1709 te Hallum troud ('Voorgeslacht Hibma', p. 52) . • c Ferlykj e mei oersjoch opbringsten achtste jier (1 709), fol. 27v. • d Net ynfolle . • e Korrekt bedrach is 56- 12-0 . • fVn optell ing binne 144 \h ljippen hjouwer
en 3 farnde! króde net meite!d.
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67-11-0
60-11-0
65-11-0
2-0-0
63-11-0
14-0-0
18-0-0
20-0-0
13-0-0
22-0-0
14-0-0
24-0-0
0- 19- 14
27-5-8
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Pijtter Martens sal toe loon hebbe van maeij 1710 tot aen maeij 1711 67 cg en twee sestehalven .
Ons kneght Wijbbe Gerbens sal toe loon hebbe van maeij 17 11 tot aen maeij 171260 cg en
twee sestehalven.
Het tweede jaer 65 cg en twee sestehalven van maeij 17 12 tot 17 13.
Twee cg versumbt.·

De meijd Lijsck Jans sal int jaer als booven toe loon hebbe 14 cg en dubbeId goedt.
Het tweede jaer 18 cg en dubbeId goedt van maeij 1711 tot 1712.
Het daerde jaer 20 cg en dubbeId goedt van maeij 17 12 tot 1713.
De jonge sal toe loon hebbe int jaer als boven 13 cg, twee paer schoen.
En blijft het tweede jaer voor 22 cg, twee paer schoon van maeij 17 11 tot aen maeij 1712.
Ons jonge Pijtter Sijtses sal toe loon hebbe van maeij 1712 tot aen maeij 1713 14 cg en twee
paer schoen.
Het tweede jaer van maeij 1713 tot aen maeij 17 1424 cg anders niet.
Uitgeleijdt 19 st. 14 penn.
Het darde jaer van maeij 17 14 tot aen maeij 17 15 27 cg en een sestehalf.

(fol. 28v)
Aenteekinninge vant neegende jaer aengaende ons granen:
Voor 50 lopen koolsaad ontfangen:
Voo r 4Y2 lopen garst:
och voor 3 lopen gaerst:
Noch voor 20 loopen garsr:
Noch voor 13 ~ lopen soommergarst:
Voor 34 en een lI.I lopen haver ontfangen:
Noch voor 18 loopen haaver ontfangen:
En noch voor 36% mastelijm:·
Voor 26 loopen weijdt:
Voor ontrent 3 loopen terpboonen:·
Voor 3 loopen wijtte orten:
Noch voor 1 lopen wijtte orten:
och voor 6 lopen wijtte orten:

dus 237-10-0
12-17-0
11-2-0
60-0-0
33-8-8
57 -1-0
32-8-0
78-19-0
125-1-0
120-0-0
14-5-0
4- 18-0
25-10-0

808-19-8'
(fol. 29r)

28-1 6-0
16-0-0

12-16-0
3-3-0

17 10 den 19 nowember geleevert aen een Hessel Durcks, praemschuijver" toe Kemswaert; acht
loopen boonen, 't loopen 3 cg 12 st.
171 1 den 21 september in vermendringe aen turf ontfangen 2 schou· à 8 cg, tsaamen 16 cg
van Hessel.

17 11 den 20 janwarius aen een Palles T ijettes Waagenaer toe Kemswaert geleevert drie faern-

a Ko rrekt bedrach is 812- 19-8.
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7-5-0
5-11-0

33-0-0

del boonen voor 1 duc.
Noch van Hessel Diurcks ontfangen ee n schou rurf voor 7 cg 5 st., rest noch 5 cg 11 st.
17 11 den 19 maeijus aen Sijbbren Jacobs, backer roe Adum, gedaen ses lopen roge om daer
brooden aen te haaien, 't lopen viertien brooden op een ke rfstock.
Den 16 desember aen Sijbren Jacobs, backer voornomt noch vier loopen gebraght als boven.
1712 den 8 aprijl met Sijbbren, backer gereekent dat wij noch te goede hebbe eenendartich
heele brooden.'
17 11 den 11 september aen Jan Jacobs, gortmaker tot Franeker, geleevert vier lopen weijdt, 't
lopen 4 cg 17 st. en elf lopen wentergarst, 't lopen 3 cg. b

19-8-0
52-8-0
somma
194-8-0

17 12 den 24 maert aen Eevert Hingst tot Harl ingen geleevert 48 lopen weijdt à 4- 1-0.
Den 8 october de huijr van Meinte Eelses ontfangen ter somma van:
Trijntie vijfde paert:
De onkosten d ie der geschiet sijn:
Soo dat Trijntie hebbe moet:
Martinij 17 11 verschienen .'

19-10-0
4- 18-0
0-12-8
4- 15-8

(Jol. 29v)
Aenteekininge van het tiende jaer:
Vooreerst eelf lopen garst à 3 cg:
och voor 24 loopen garst:
Vier lopen weijdt à 4 cg 17 st.:
Noch een loopen voor:
Noch voor 119 lopen :
Voo r vier lopen haaver 7 cg 6 st.:
Voor 85 lopen haaver:
Voor 14 loopen sommergarst:
Voor 7Y2 loopen wijtte orten:

33-0-0
76-6-8
19-8-0
4-10-0
497-18-0
7-6-0
131- 17-8
29-0-0
35-3-8
de geheeIe soma 834-9-8

3-4-0
1-10-12

1713 in de soome r:
Aen ons Trientie Wijbbes geleevert sestien pandt speck, 't pandt 4 st., den somma 3 cg 4 st.
Meede een pot met butter gevouJr, seeven pond en een varndel, 't pond 4 st. 4 penn.

(Jol. 30r)
187-0-0
72-0-0
12-0-0

17 12 den 24 deesember geleevert aen Laas Piers, coopman tot Harlingen, achtentsestigh 100pen wentergarst, 't loopen 55 st., de geheeIe somma 187-0-0 ..
Wijbbe Gerbens sa! toe loon verdiene van maeij 1713 tot maeij 17 14 72 cg.
Eeke Jans sal toe loon hebbe van maeij 17 13 tot maeij 17 14 12 cg, dubbeId goed en een schor-

a Yn linkermarzje.

0

b Ferlykje mei oersjoch opbringsren tsiende jier (I 7 11), fo l. 29v.

mei oersjoch opbringsren alfde jier ( 17 12), fol. 30v.

0

c Yn linkermarzje. o d Ferlykje

SKRIUWBOEK FA

1-7-0
17-0-0
7-0-0
68-0-0
70-11-0
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teldock.
Met en eersten voor Eeke uitgeschoote voor een paer hoosen en schoenlapen de somma van 1
cg 7 sr.
Eeke Jans voornomt sa! [Oe loon hebbe van maeij 17 14 [Ot aen maeij 1715 17 cg en dubbeId
goed.
Op verscheijdene tijden voor Eke Jans uitgeleijdt in vermenderinge van haer loon 7 cg,
geschreeven op heeden de 10 feberwarius 17 15.
Jan Reinners sa! [Oe loon hebbe inr jaer van maeij 17 14 [Ot aen maeij 17 15 68 cg.
Het rweede jaer sel Jan Reinners verdiene 70 cg rwee sestehalven.

(fol. 3 0v)
Het elfde jaer van ons granen :
Ten eersten rwenrigh loopen wenrergarst, 't lopen 57 sr.:
Noch 68 lopen garst, 't lopen 55 sr.:
och voor danig lopen garst, 't somma:
Voor 188 lopen haaver:
Voor 7' /. wijHe onen:
En voor rwee lopen weijr:
Noch voor 28 lopen weijr:
Vorrengh:
och voor 5 lopen bonen:
Voor een lopen wijcken: '

57-0-0
187-0-0
76-4-8
308-15-0
26-10-0
9-1 4-0
121-2-0
2-0-0
12-10-0
2-4-0
de somma 802-14-8-

Volgdt het 12 jaer:
Voor eerst seeven loopen wenrergerst, 't lopen 48 sr.:
Voor 14 loperi en een vierendeel' wijte oonen:
En voor 110open grauwe oonen:
Een lopen weijdr:
Voor 12 lopen weijt, 't lopen 6-2-8:
Noch voor 62'/. lopen weijdt:
och voor boonen en wicken:
Voor honden en elf loopen haver:
Noch voor 90 lopen haaver:
Voor 1Y2 lopen krodde:

16-16-0
67-4-8
6-0-0
5-8-0
73-10-0
385-8-1 4
49-3-0
191-9-8
147-3-0
4-7-8
846-10-6 b

265
185

a Korrekt bedrach is 802-1 9-8 .• b Korrekt bedrach is 946- 10-6 . • c
by fo l. 3 1r ûnderoan.

ei alle gedachten opteHing yn 't klad, dy't heart
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(fol. 31r)

101-0-0
76-10-0
100-10-0

17 13 den 20 man aen Jelre Aares, koopman re Franeker, geleeven 40 lopen wemergarsr, 'r
lopen 2 cg lOst. 8 penn.
Eenige dagen daerna aen Jelle Jelles, graenkoper roe Franeker, geleven danigh lopen wemergarsr, 'r lopen voor 51 st., somma f 76-10-0.'
1713 den 28 desember verkogr en geleeven aen Pijtrer Sioerds, borgemeesrer roe Franeker, 58
lopen haver, 'r loopen 34 sr. 8 penn., somma 100-1-0.
Den 27 april 17 13 [Wee oblegasien gehandelr van de reselluirie van de Heeren Sraren van Frislandr van den 11 julij 1712, de eenne genummereen mer 0. 5122, de verschindagh den 7
maeij 1713, den andere mer No. 5132, den verschindagh den 18 junij 1713."
<ûnderskreaun:> Jan Wijbbes.
Van Perrus Alrena voor 82 cg de honden ror imressen, op dese oblegasie omfangen.'
17 13 50-0-0
1722 25-0-0
1730 20-0-0
171440-0-0
172325-0-0
1731 20-0-0
171525-0-0
1724 25-0-0
17
171625-0-0
1725 25-0-0
171725-0-0
172625-0-0
171825-0-0
172720-0-0
17280-0-0
1719 25-0-0
172920-0-0
172025-0-0
1721 25-0-0

265-0-0
10·
(fol. 3 1v)

144-0-0
3-3-0
189-2-0
190-10-0
15-0-0

60-0-0

17 14 den 23 feberwarius aen Jelre Aares geleeven 'r neegemigh loopen haaver, 'r lopen 1 cg 12
st. en 1 duc. over de hoop meer.'
1714 den 8 en 9 manij geleeven aen Harmen Jans en Hijlke Haennekoeck, re samen roe Harlingen, eenendanigh lopen weijr, 'r loopen 6 cg 2 sr., somma:
189-2-0
Den 22 marrij geleeven aen Gaerse Frercks, kopman roe Fraeneker, daerrigh lopen weijdr, 'r
lopen 6 cg 7 st., somma:
190-10-0
1714 den 15 maeijus aen een Trimie, weduwe van wij len Sijrsse Pijrrers roe Kemswaerr, ons
kneghrs moeder opgeschooren een somma van 15 cg op rekeninge van Pijrrer Sij rsses loon.
1714 den 30 marrius aen Andle Fockes huijsenge geleeven 2400 sluijckschooven.
Den 10 april noch 600 re saamen drie duijsem, soo de gelding doe was, her honden 2 cg.

(fol. 32r)
voor 20-0-01 7 14 den 29 ocrober een emerbolle· vercogr en geleeverr aen Pijtrer Sijmens, mr. smijd roe
Achlum, en Meijnnerr Meijnnerrs, mr. waagenmaaker roe Achlum, soo re samen waervan de
a Ferlykje mei oersjoch opbringsren alfde jier (1 7 12), fol. 30v. • b Geregeldwei skreaune de Steaten fan Fryslan lieningen ut; dêrby waarden oan de skuldeaskers lansobligaasjes jûn .• c Yn linkermarzje.• d Mei inkerplak; ferwiisr faaks nei
ir ral jierren . • e Ferlykje mei oersjoch opbringsten rolfde jier (17 13), fol. 30v.
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18-0-0
54-1-0
298-16-0
118-2-8

helft van Meijnnert Meijnnerts is ontfangen en betaelt met 10 cg. En de smijd sal ons oude
ploegsijserwerck, dat goed is, weer aen een nijeuw ploege maake. En dat niet goed is, sal hij
nijeuw voor maake en soo geheel op make en dan noch toe hebbe (te weeten hij) 1 cg van 20
st.
Den 15 nowember geleevert aen Jan Jaarighs en Aage Jaarighs en een ander gortmaker, alle toe
Mackum, eelcks een lopen grauwe orten, het lopen 6 cg.
17 14 den 15 en 17 desember geleevert aen Gaetsse Frercks, een koopman toe Franeker, ses en
viertigh loopen haaver, 't loopen 1 cg 3 st. 8 penn., sooma 54-1-0.
17 15 den 23 feberwarius aen denselven geleevert tweeentseeventigh loopen weijt, 't loopen 4
298-16-0
cg 3 st., somma:
Den 29 martius aen Frans Jans toe Franeker geleevert vijfentfertig lopen wentergarst, 't lopen
118-2-8'
2 cg 12 st. 8 penn., somma:

(fol. 32v)
Het dartiende jaerig gemaack van ons granen toe Achlum:
Vooreerst ses lopen haaver, 't lopen 1 cg 3 st.:
En twee lopen weijdt voor:
En een lopen griemanck voor:
Noch voor acht lopen wijne orten:
En acht en een half lopen grauorten:
En voor seeven lopen garst:
Voor 21 lopen gremanck:
Voor 2 3;.\ voorrengssweijt:
Noch voor 115 lopen weijdt:
Voor 45 lopen garst:
Noch voor anderhalf lopen weijt:
Noch voor haver:

17 14

f

6-18-0

9-10-0
3-3-0
32-11-0
45-3-0
19-12-0
70-5-0
8-2-4
487-13-0
118-2-0
6-16-8
somma dus 80-1-0
de geheeIe somma 887-16-12

1715 den 4 of den 11 aprijl twee koejen gecoght voor 102 cg 15 st. en van onkosten tsamen
en Sitske Rijuerds, weduwe van wijlen Pijner Wijbbes toe Hitsum om melck gedaen die se een
jaer (soo se leeve en onses) sal hebbe.
1716 weeder den 7 maeij aen Sijtske vercoght voor 108 cg en sijn al betaelt op heeden den 19
juli 1716.

(fol. 33r}
14-5-8

17-0-0
20-0-0
10-9-12
23-11-0

Ons jonge kneght Rommert Pijners sel toe loon hebbe van maeij 17 15 tot aen maeij 17 16 14
cg, twee paer schoen en een sestehalf opgegeven.
Voor Eke uitgegeven van najen : 1-12-12.
Eek Jans ons meijd sel toe loon heb be van maeij 1715 tot aen maeij 1716 17 cg en dubbeId
goed.
En blijft van maeij 17 16 tot aen maeij 171 7 en sal toe loon hebbe 20 cg en dubbeId goed.
1716 den 5 mart voor Ecke Jans uitgegeven aen verscheijdene waren 10 cg 9 st. 12 penn.
Weer een jonge gewonnen: Pijner Jenties en sal toe loon hebbe van wat na maeij 17 15 tot 17 16

a Ferlykje mei oersjoch opbringsten trwjinde jier (1 7 14), fol. 32v.
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0-8-0
0-12-0
0-4-0

23 cg [Wee sestehalven dus 23-11-0.
Op verscheijden tijd betaelt voor Eke 2 cg vant loon maeij 1716 tot 171 7. In Ytie boelgoed
voor Eke gecogt voor 8 cg. Noch voor Eke betaelt 1 cg. 500 noch voor Eke bemelt I cg.'
Den 9 sep tember van schonlapen gegeven aen Wijbbren Aukes voo r Pij ter Jenties 8 st. soo
0-8-0
oock voorts:
Den 3 october voor een paer hoosen betaelt:
0-12-0
Den 4 dito van schonlappen gegeven:
0-4-0
Den 26 dito van schoonlapen gegeven 4 st.:
0-4-0
Den 12 nowember Harlingermerck gegeven 4 st.:
0-4-0
Den 20 dito voor een paer kammen gegeven:
0-4-8
Den 9 desember van schonlapen gegeven:
0-10-0
Den 9 feberwarius van schoonlapen bemelt:
0-6-0
Den 13 dito van schonlapen betaelt:
0-10-0
Den 8 april van schonlapen betaelt:
0-10-0
Dito betaelt van schoenlape:
0-1-0
3-13-8

(foL. 33v)
1715

Het viertiende jaers gemaeck van granen:
Voor eerst vier en '/, weijdt, soma:
Noch elf loopen gaerst voor:
Voor vier lopen haaver, 't lopen 24 st.:
Noch 40 lopen gaerst:
Voor 91 lopen weijt, 't lopen 3 cg 12 st.:
Noch voor 83 lopen haver:
Voor wijtte orten:

15-12-0
23-18-8
4- 16-0
76-0-0
327-12-0
82-0-0
15-6-0
int geheel 545-4-8

1716

Het vijftiende jaer:
Van wentergaerst 37Y2 lopen:
Van haver 36'/, lopen:
Voor drie lopen weijdt:
Noch voor weijt 32 lopen à 4 cg:
Noch voor wentergarst:
Voor haver en boonen:
Noch van terporten' en bonen:

76-0-12
44-0-0
13-7-0
128-0-0
161-0-0
57-0-0
150-0-0
int geheel 629-7-12

(foL. 34r)
1715 den 14 nowember geleevert aen ons Trijntie Wijbbes seeven en een half pondt butter, 't
pondt 5 st. 12 penn. , soma:
2-3-2
Den 16 dito ontfangen voor ons Trijntie Wijbbes de huijr van her Dockumer landt Martinij
a Yn linkermarzje.

SKRJ
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17 14 verscheen en ter somma van 4 cg 2 st.:
dus 4-2-0
Den 21 ocrober aen Pijner Pijners, Kie' geleevert twee schapen met een varndel appels roe
saamen 12 cg 14 st. Waerreegen twee schapen bij sijn ram geweest voor 12 st., soo dat wij heb12-2-0
be moete:
Den 6 nowember geleeverr aen Wepke Piers roe Franeker viertigh loopen wentergarst,
76-0-0'
't loopen I cg 18 st. , somma:
(jol. 34v)
Een jonge gewonnen Eelke Hijddes van maeij 1716 rot aen maeij 1717 en sal roe loon hebbe
15 cg 5 st. 8 penn. en twee paer schoon.
In de soomer een paer hoose n gecoght voor Eelke Hijddes voor 10 st.
0-10-0
Den 14 ocrober noch een paer hoos en voor lOst.
0-10-0
Den 21 diro een paer wanten voor 4 st.
0-4-0
Den 10 nowember voor breijgeern 1 cg 1 st. 6 penn.
1-1-6
Noch voor een paer wanten 4 st.
0-4-0
Jan Diurcks een kneght gewonnen en sa! roe loon hebbe int jaer a!s boven 75 cg.
75-0-0
Ons meijd Eke Jans blijft het fijfde jaer van maeij 17 17 rot aen maeij 17 18 en sa! roe loon heb24-0-0
be 24 cg en dubbeId goedt.
Den 20 augustij op verscheijden tijden voo r Eke betaelt voor een wollewerpen' schort en
10-0-0
anders en 10 cg.
17 17 den 19 ocroober voor Eeke Jans betaelt 2 cg aen haer moeder.
2-0-0
1717 den 7 nowember aen Eke betaelt 2 cg.
2-0-0
1718 noch aen Eke betaelt 1 cg.
1-0-0
4-16-0
Noch aen Eke betaelt 4 cg 10 st. En 6 st. van schoonlapen b
De jonge Eelke Hijddes het tweede jaer en sa! toe loon heb be 25 cg en anders niet int jaer a!s
25-0-0
boven.
betaelt 3-2-8'
Voor Elke Hijddes betaelt voor hoosen en breijdgeern te sammen 1 cg 9 st. 8 penn.
1-9-8
0-1 7-0
van schoonlapen. d
0-1 7-0
Noch 17 st. voor reeden.
Noch 0-14-0; 0-5-0.'

15-5-8

55-0-0

66-0-0

En een grootfei nr" gewonnen Diurck Jeltes en sa! roe loon hebbe 55 cg en anders niet int jaer
a!s boven.
beraelt 2-14-0'
Het tweede jaer sa! Diurck Jeltes te loon hebbe 66 cg.

(jol. 35r)

171 7 den I martij aen Gatse Frercks geleevert sestien lopen weijt, 't lopen 4 cg, somma:
64-0-0'
Diro aen Frans Jans meede sestien lopen, somma:
64-0-0'
Aen Ede Jans geleevert tachtigh lopen garst, 't lopen 2 cg en 17 st. 8 penn. over de hoop meer,

a Ferlykje mei oersjoch opbringsten fjirtjinde jier (17 15), fol. 33v. • b Yn linkermarzje . • c

et a1hiel dód.lik wêr't dit

bedrach op slacht. • d Yn linkermarzje . • e Yn linkermarzje . • f Yn linkermarzje .• g Ferlykje mei oersjoch opbri ngsten
f)-ftjinde jier (1716), fol. 33v. • h Ferlykje mei oersjoch opbringsten f)-ftjind e jier (1 7 16), fol. 33v.
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somma:

160-17-8'

Maeij 17 17 ons Wijbbe Jans Opt schoonmaken besteedt bij Rommerr Pijtters, mr. schoonmaker in Achlum, en sal op roe gegeven worde een somma van 80 cg in rwee jaer en een vierendeel grauwe orren, mits sal hij hebbe in rwee jaer drie paer schoon en vrij schoonlappen en ons
Pijtter een paer schoon en Wijbbe de kost.
Het eerste varndels jaer tien daagen versumr.
Her rweede varndels jaer wel rwemigh daagen versumr.
Her darde varndels jaer achrenrwemigh daagen versumr.
(fol. 35v)
Het sestiende jaers gemaeck van norvrughten:·
Eerst een halfVarndel krodde voor:
Een half loopen grauwe oorren voor:
Voor seeven loopen haaver, 't lopen 24 sr. :
och een lopen en \4 grauwe orren:
Voor 7 lopen boonen:
Voor 27 loopen haver:
Noch voor 62 loopen haver:
Voor een half loopen wijtte orren:
Noch voor dreije vierdiels krodde:
Voor vierrigh loopen haaver:
och voor haver en boonen:
Noch voor 22 loopen haver:
500 noch voor 20J,2 lopen weijt:

17 17

0-11-0
3-0-0
8-8-0
8-2-8
17-10-0
35-2-0
83- 14-0
2-10-0
1-12-0
64-0-0
7-0-8
30-16-0
83-0-8
im geheel 345-6-8

Het seevemiende jaer van ons gemaack der norvruchten:
Eersr 32 lopen wemergarst:
Noch 4 lopen garst, lI2 lopen bonen:
Voor 3 lopen weijdr:
Noch 25 lopen wemergarsr:
Voor 27J,2 lopen boonen, J,2 grauworren:
Noch voor 26 loopen haaver:
Voor 36 lopen wemergarsr:
Noch voor 26 lopen weijt:
Noch voor 30 lopen we ijt, I vooring:
Noch voor 48 loopen wemergarst:

1718

86-8-0
12-0-0
12-0-0
69-9-0
65-0-0
39-0-0
86-8-0
89- 14-0
109-7-0
106-16-0
im geheel 676-2-0

(fol. 36r)
22-0-0

17 18 den 11 janwarius een jonge gehuerr van Mijdlum; Anders Aages genampt, en sal roe
loon hebbe van maeij 17 18 rot aen maeij 1719 een somma van rwemigh werp· sestehalven en

a Ferlykje mei oersjoch opbringsren !yfrjinde jier (I 7 16), fol. 33v.
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17-0-0

18-0-0
6-4-0
1- 10-0

anders niet, dus:
22-0-0
Den 18 nowember betaelt voor een paer hoosen voor Anders Ages 8 st. 8 penn. en voor breijdf
1-6-8
geern 18 st. :
Den I janwarius 17 19 voor reeden en wanten betaelt bij Anders Ages genoten:
1-0-8
Den 31 janwarius van schoonlapen gegeven:
0-7-0
0-10-0
Voor breijdgern:
0-10-0
Van schoenlapen:
Den 3 feberwarius een meijdt gewonnen toe Donium; Acke Sijbes genamt, en sal toe loon
hebbe van maeij l7 18 tot aen maeij 1719 de somme 17 cg en dubbeld goedt.
Aen Auck Pijners gegeven II st. die voor Acke in de plaets is geweest.'
18-0-0
Het twee jaer 18 cg en dubbeld goed:
6-4-0
Aen Auckien Sijbes betaelt in vermendringe van bovenstaende loon:
1-0-0b
In vermendringe aen Eke betaelt dat bij haer verdient is in Ackes sickte:

7-1 4-0
10-6-0
66-0-0

Diurck Jeltes sal toe loon hebbe int jaer als booven 66 cg.

(fol. 36v)
1718 den 25 feberwarius geleevert aen Frans Jans toe Franeker viertigh loopen haver, 't lopen
32 st., somma:
64-0-0'
Anders Ages sal toe loon hebbe van maeij 17 19 tot aen maeij 1720 27 cg en (\vee sestehalven,
dus:
27-11-0
21-9-4
Den 10 desember aen Anders Ages gegeven in vermendringe van sijn loon:
5-0-0
0-12-4
Voor Anders aen eenige waaren:
0-9-8
Voor breijdgern betaelt voor Anders:
6-1-12
17 19 den 24 maert geleevert aen Sipke Sipkes toe Franeker 48 lopen wentergarst, 't lopen 2 cg
106- 16-0 d
4 st. 8 penn.:
Anders Aages sal het derde jaer toe loon heb be van maeij 1720 tot aen maeij 1721 40 cg en
40-0-0
anders niet, dus:
6 ellen en 3 varndel doeck aen Anders vercoght, de el 12 st. , koomt dus:
4-1-0
1-4-0
Anders twee daagen sijgten' versumt:
4-8-0
Den 20 october aen Anders gegeven:
1-0-0
Den 19 nowember voor breijdgeern bij Agen:
Den 27 feberwarius voor een paer wanten:
0-5-0
0-4-0
Dito van een paer hoosen te verven:
2-0-0
Den 27 april aen Anders gegeven:
betaelt 13-2-0
zels betaelt 26- 18-0
a Yn rjochtermarzje . • b Bedrach komt net oerien mei dat yn linkermarzje; dêr stiet 11-10-0 . • c Ferlykj e mei oersjoch
opb ringsten sechtjinde jier (I 7 17) , fol. 35 v. • d Ferlykje mei oersjoch opbringsten sanrjinde jier (1718), fol. 35v.
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(jol. 37r)
Her achriende jaers gemaack van ons norvruchren:
Eersr 20 lopen wenrergarsr:
och 4 lopen voor:
Voor 12 lopen haaver:
och voor 20 loopen boonen :
Voor 74 lopen haver:
Noch voor 67Y2 lopen have r:
Voor 54 lopen weij r:
Noch 68 lopen garsr:

1719

49-10-0
12-8-0
19-4-0
55-0-0
113-15-8
109-8-4
182- 14-0
17 1-16-0

somma 733-15-12'
1720 in manij aen Wepke Piers ror Franeker op (Wee rijden geleeverr 68 loopen garsr
voor:
171- 16-0b
36 pm. besaeijd landr
H er neegenriende jaers gemaeck:
Voor eersr 74\-'2 loopen garsr:
Voor 4\-'2 wij((e en voor 3Y2 grau orren:
Voor 2 lopen grauwe orren:
Voor 27 loopen haver:
Voor 34 loopen wenrergarsr:
Voor 38 lopen haver:
Voor 23\-'2 loopen weijr:
Voo r 100 loopen haver:
Voor 4 1 loopen wenrergarsr:
En noch voor 90 loopen weijr:

179- 11-8
43-2-0
11-0-0
43- 17-8
76-10-0
60-16-0
75-4-0
163-15-0
82-0-0
276- 15-0
so mma 10 12- 11-0

(jol. 37v)
beloopr
15-1 5-0'

Diurck Tziepkes snijer· ons jonge gewonnen bij de weeck voo r 10 sr. weecks van den 3 april
1720 ror aen Alderheijligen en dan voorr aen maeij 172 1 voor de kosr en een paer schoen.
1720 den 28 april voo r Diurck Tziepkes snijer beraelr I cg 9 sr. 4 penn . voor een lennen hemdrock en onderbroeck en een paer hoosen, dus:
1-9-4
Aarummerck voo r buijdelgelr: ·
0-4-0
Den 5 junij voor ee n pae r hoose n:
0-6-0
Den 20 juli voo r een rockien mer een hemd rock beraelr 1 cg 14 sr. 4 penn. , dus:
1-1 4-4
Den 22 augusrus voor een lennen hemdrock mer een broeck beraelt 1 cg 2 sr., dus:
1-2-0
Den 3 ocroober voo r een paer wanten en wat te vooren van schonlapen:
0-13-8
Den 17 diro een paer hoosen voor 6 st.:
0-6-0
Den 12 nowember voo r buijdelgel t:
0-4-0
D en 15 diro aen Tziepke de oude op reekn ing gegeven:
4-0-0

a Korrekt bedraeh is 713-15-12 . • b Ferlykje mei oersjoch opbringsren achrrjinde jier (17 19) hjirboppe. • c O.w.s. 3 1\'2
wike.
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Den
Den
Den
Den

23 desember voor breidgern:
15 janwarijus van schoenlapen:
10 febervarius noch voor breijdgern:
20 ap ril voor een hem broek en broock:
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0-1 4-0
0-6-0
0-3-0
1-3-0
12-5-0
de reSt betael t 3-10-0

{fol. 38r}
22-0-0

1720 Eeke Jans ons meijd sa! roe loon heb be 22 cg en dubbeld goedt en een wijt schoneldoeck.
1-0-0
In de Penxtenijdr" voor en aen Eecke betaelt 1 cg:
0-11-0
Voor goedr" roe de koortS wegh te nemen betaelt bij Eecke genoten 11 sr.:
1-0-0
Diro Eke doeck van ons omfangen voor 1 cg:
En roe buijdelgelt en anders:
1-10-8
Den 22 augustij voor Eke betaelt 1 cg 9 sr. voor hoosen en lennen:
1-9-0
Den 29 september aen Eke gegeven roe een len nen schon en anders 2 cg 10 sr.
2-10-8
8 penn.:
0-11-8
In nowember voor Eke betael t schoenlapen en een schoneldock te verven:
1-8-8
Den 28 nowember voor Eke uij tgegeven:
1-2-2
Den 30 desember voor breijdgeern en wamen te verven te samen:
Den 20 janwarius voor breijdgern:
0-7-4
1-1-8
Den 9 mani van een par ha!fe hoosen te verven en buijdelgelt tsamen:
0-18-0
Den I april en wat te vooren voor karsaeiJ en 2 ellen lennen:
0-4-8
Voor een paer klompen :
2-12-0
Noch op verscheijdene tijden betaelr:
16-6-4reSt noch vant loon betaelt 5-13-12

{foL. 38v}
400-0-0

1720 den 21 nowember van Ytie Wij bes de weeduwe van Wijltie Teckles omfangen 400 cg op
imressen teegen drie ten honden volgens een oblegasie bij haer op daro omfangen.
Den inrresen sijn betaelt rot aen maeij 172 1 en 1722, 1723, imrese n 1724; imresen 1725;
geheel ofberael r. b
1721 den 22 janwari us aen Gatse Frercks geleeven honden loopen haaver, 't lopen 1 cg 12 sr.
12 penn., somma dus:
163-15-0'
Het twemigste jaer gemaeck; 35 pm. besaeijd landr:
Eerstelijek wat krodde van:
Voor vijf loopen wemergarst:
Voor vijer loopen boonen:
Voor 25 lopen wemergarsr:
Voo r 39 loopen haaver:

0-11-0
10-0-0
9-7-0
51-5-0
42- 18-0

a Korrekt bedraeh is 16-6-6 . • b Yn linkermarzje; oam en mei 1723 yn deselde kleur inket; de tekst dêrnei is hieltyd
alle jierren byskreaun ; Iyksa de meidieling dat alles öfbetelle wie . • e Ferlykje mei oersjoeh opbri ngsren njoggemjinde
jier (1720), fol. 37r.
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Noch voor 38 loopen haaver:
Voor 110open grauwe orten:
Voor 1Y2 loopen bonen:
Voor 1 11/24 loop en wijtte orren:
Noch voor 25 loopen haaver:
Voor 8 lopen weijr:
Noch voor 23 loopen weijr:
Voor 37 loopen wemergarsr:
Alsnoch voor 23 loopen haver:

39-18-0
8-0-0
3-3-0
5-12-0
30-0-0
21-17-0
65-11-0
71-4-8
23-0-0
382-6-8

(jol. 39r)
1721 Anders Aages ons knechr sal (Oe loon heb be van maeij 172 1 (Or aen maeij 1722 55 cg,
dus:
55-0-0
1721 den 20 nowember voor breijdgeern beraelr bij Anders Ages genomen,
somma:
1-5-14
1722 den 28 feberwarius beraelr voor een paer schoen bij Anders Aages genooren
2 cg, dus:
2-0-0
Ons jonge Sicke Tieedes im jaer als booven van maeij (Or Alderheijligen weecks 10 sr. en van
Alderheijligen (Or aen maeij 1722 voor de kosr en een paer schoon.
172 1 den 25 oc(Ober de schoon bij hem omfangen mer 2 cg op reekeninge:
2-0-0
Den 22 janwarius voor breijdgeern beraelr bij Sicke genooren, de som:
0-17-0
En de meijdr Trijmie Jans als booven weecks een dubelrie en dubbeId goed voor Trijmie beraelr.
1721 her hooftgelr" aen waaren bij haar genooren en noch op reekeninge:
0-9-8
1722 den 6 feberwarius voor een lennen schoneldock beraelr:
0-11-0
Den 26 di(O voor een blaeu karsaaje rock of goed dertoe beraelr 4 cg 15 sr.:
4-15-0
5-15-8

(joL. 39v)
1722 Sicke Teedes ons jonge blijft her rweede jaer voor 20 cg en rwee paer schoon van maeij
1722 (Or aen maeij 1723:
20-0-0
Den 18 desember voor breijdgeern:
0-15-0
Di(O noch voor breijdgeern:
0-16-8
Noch voor breijdgeern:
0-1-0
De knechr Jan Lieuwes sal (Oe loon hebbe im jaer van maeij 1722 (Or aen maeij 1723 de som69-0-0
ma van 69 cg anders nier, dus:
En blij fr her rweede jaer voor 74 cg 11 sr.:
74-11-0
Trijmie Jans ons meijd sal (Oe loon hebbe im jaer als booven 11 cg en
11-0-0
dub beid goed, dus:
1-4-8
Op verscheijden rijden voor Trijme beraelr:
Van schoonlappen en lennen schoneldock ondersrbannen· en anders voor Trijmie Jans
berael r:
0-14-0
och voor halve hoosen beraelr voon:
0-13-0
1723 den 3 janwarius voor baeij (Oe een (Ock:
4-19-8
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En voor breijdgeern voor Trijn:
Van schoonlapen en naeijgeern:
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0-1 7-12
0-7-0
8-15-12
3-4-0
11-19-12

(jol. 40r)
Het eenenrwenrigste jaers gemaeck:
Voor eerst voor 44 loopen garst:
Voor 4V2 lopen haver:
Voor 2 loopen weijr:
Noch voor 3 lopen wenrergarst:
Voor 1/, boonen:
Noch voor viertigh loop en wenrergarsr:
Voor 2% lopen grauwe orten:
Noch voor 7% wijrte orten:
Noch voor 17V2 lopen boonen:
500 noch voor 15 loopen boonen:
Noch voor 34 lopen haver:
Voor 43 loopen weijt:
Alsnoch voor 15 loopen boonen:
Voor Y2 lopen grauworten:
Noch voor 218 loop en haver:

1723'

82-10-0
5-8-0
6-12-0
5-5-0
0-6-0
78-0-0
15-16-0
16-5-0
24-18-8
21-0-0
39-2-0
154-2-0
15-5-0
2-1 7 -8
322- 14-0
790-1-0

Het rweenrwenrighste jaers gemaack; 36 pm. besaeijd landt:
Eerst rweendartigh lopen koolsaad voor:
Voor 57 loopen haaver:
Noch voor 29 loopen haver:
5 00 noch voor 60 loopen haver:
Voor 24 loopen wenrergarst:
Voor 7 loopen weijr:
Noch voor 26 loopen weijt:

118-8-0
86-9-4
49-2-0
89-5-0
51-0-0
24-10-0
95- 11-0
514-5-4

(jol. 40v)
1723 den 7 janwarius geleevert aen Wepke Piers toe Franeker vierendarrigh loopen
39-2-0 b
haver voor:
Trijnrie Jans ons meijd sa! toe loon hebbe van maeij 1723 tot aen maeij 1724 12 cg en dub12-0-0
beld goet en een schorteldoek:
3-8-0
Van schoniapen en anders voor:
a

ei alle gedachten in fersin fan de skriuwer; korrekt is 1722 .• b Ferlykje mei oersjoch opbringsten 21 ste jier (J 722),

fol. 40 r.
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15-8-0
Trijntie Jans betaelt 8 st. 8 penn.:
dus 0-8-8
Noch in october voor (Wee drancken en geel was bij Trijntie genoten betaelt:
1-7-8
Den 29 desember voor een dranck:
0-10-0
1724 den 10 feberwarius van meijsterloon' van Trijntie Jans been aen mr. Claes gegeven
dus 8-0-0
8 cg:
Noch voor Trijntie betaelt toe mouwen:
3-7-8
l3-l3-8
1-14-8
15-8-0
toe loon hebbe int jaer als boven 14 cg, (Wee paer schoon en vrij
lapjen:
14-0-0
In de voorsomer op verscheijden tijden uitgegeven voor lJsbran Edes soo aen onderkleeren als
anders 2 cg:
dus 2-0-0

IJ sbran Eedes ons jonge sal

(fol. 4lr)
1723 den 6 augustij aen Folkert Luijtses geleevert (Weeendartigh loopen koolsaad, 't loopen 3
cg 14 st., soa te samen 118 cg 8 st.:
118-8-0'
En te Franekermerck te betalen soa wij het soa lang kunen mijssen, anders eerder.
23

Het drien(Wentigste jaers gemaack; 38 pm . besaeijd landt:
Voor eerst voor wat krodde en wat wentergarst, 2 loopen griemanck, ' /. uitsift"
griemanck:
Voor 29 Y2 lopen garst:
Voor 36 lopen bonen:
och voor 7 lopen gremanck:
Voor 22 loopen weijt:
Noch voor 30 loopen weijt:
Voor 80 loopen haaver:
Voor 23Y2 loopen mastelijn:
Voor 8% loopen rogge:
Noch voor 4 loopen mastelijn:
Noch voor 48 loopen wentergarst:
Voor 2Y2 krodde en 4 loopen boonen:

13-17-10
71 -10-6
90-0-0
21-0-0
90-4-0
116-5-0
120-0-0
70- 10-0
30-12-8
12-12-0
100-16-0
l3-1-8

de geheeIe somma 750-9-0

(fol. 41v)
1724 een meijd gewonnen Jeltie Poppes genamt, van maeij 1724 tot aen maeij 1725 en sal toe
loon hebbe 15 cg en dubbeId goed:
15-0-0
Den I octoober betaelt voo r een doos bij Jeltie genooren 9 st.:
0-9-0
IJsbran Edes de jonge sal toe loon hebbe int jaer als boven 16 cg, (Wee sestehalven en (Wee paer
a Ferlykje mei oersjoch opbringsten 22ste jier (1723), fol. 40r.
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schooen en re belappen:
1 paer schoen voor IJsbran beraelr 30 sr. ; 1 paer hoosen voor 6 sr.; en voor lel1nen roe
brook voor 14 sr. 4 penn.:
Den Iocrober voor IJsbrand beraelt voor goed toe een rockien 4 cg 4 sr. 8 penn.:
1725 den 1 janwarius voor wat baeij noch:
En den 4 janwarius voor breijdgeern:
Sioerd Hijddes ons knechr sal roe loon hebbe inr jaer als vooren 76 cg en rwee
sesrehalven:
Den 25 marti aen Sioerd Hiddes gegeven 3 cg:
Den 24 seprember aen Sioerd beraelr 8 cg in vermendring van sijn loon:
Een half loopen griemanck op Sioerde reekenning na Bard' gesonden voor
een daelder:
1725 den 7 janwarius aen Sioerd gegeven:
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16- 11-0
'n onder2-10-4'
4-4-8
0-5-8
0-7-0
76-11-0
3-0-0 b
8-0-0
1-10-0
2-0-0

(fol. 42r)

0-1 3-0
0-4-4
2-9-4
0- 13-0
1-13-4
0-6-0
0-11-0

Sioerd Hijddes blijft van maeij 1725 ror aen maeij 1726 voor 80 cg en (Wee sesrehalven:
dus 80-1 1-0
Den 25 seprember weghgegaen en bij de rijdr af onrfangen bij Sioerd Hijddes 29 cg 16 sr. :
29-16-0
Den 30 dijro weer gecoomen, noch re goede:
50-1 7-0
3-15-4
Den 13 ocrober weer weegh gegaen, doe noch onrfangen:
Anrie Siercks de meidr sal roe loon hebbe in jaer als booven 13 cg 11 sr. en
13-11-0
dubbeId goed:
0-13-0
Den 6 juli voor schonlappen en hoosen:
0-4-4
Beraelr noch voor bordsel' en murse:
2-9-4
Den 5 ocrober beraelr voor goedr roe een borsrrock, overlijf' en schoen:
En van maaken en war baeij:
0-13-0
Noch voor lennen roe een schort en anders:
1-13-4
Noch van 'r schort re maken en anders:
0-6-0
och van schoonlapen en an ders:
0- 11 -0

6-9-12

6-9-12

13-11-0

7-1-4
13-5-8
0-7-0
10-4-8

7-1-4
Douwe Teedes ons jonge als booven 13 cg en een sesrehalf en (Wee paer
schoon:
Den 6 juli beraelr van schoon lappen:

13-5-8
0-7-0

Den 5 ocrober van schoonlapen:
Den 28 diro van schonlapen :
Den 15 nowember voor breijdgeern:

0-6-0
0-6-8
0- 17-0
1-16-8
1-4-8

a Yn linkermarzje . • b Yn linkermarzje.
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3-1-0
(jol. 42v)
1725

Het vierentwentijgste jaers gemaeck van granen toe Achlum op Sopsurn:
Voor 6 lopen haver:
Voor 60 loopen wentergarst:
Voor orten en boonen:
Voor 89 loopen haver:
Noch voor 105 lopen haver:
Noch voor 18 loop en weijt:
Noch voor 34 loopen weijt:
Soo noch voor 112 loopen haver:

9-12-0
138-0-0
44-0-0
121-16-0
154-15-0
76-10-0
158-2-0
172-10-0
875-5-0
69-0-0806-5-0

Het 25 jaer:
Eerst voor 46Y2 lopen garst en 1Y2 loopen weijt:
Voor 50 loopen haaver:
Noch voor 22 lopen weijt:
Soo noch voor 32 loopen weijt:
Voor 90 loopen haver:
Voor 52 loopen garst:
Noch voor 24 Y2 loopen boonen:

117-0-0
63-15-0
83-1-0
128-0-0
11 4-15-0
135-4-0
58- 11-8
700-6-8

Het 26 jaers gemaeck:
Voor 53 loopen wentergarst:
Voor 1Y2 loopen weijt:
Voor 102 loopen haaver en 30 lopen:
Voor 62 loopen weijt:
Voor 26 loopen wentergarst:
Voo r 3Y2 loopen grauwe orten:
Voor wijtte orten:

Voor boonen:

139-4-0
7-0-0
179-14-0
25 1-0-0
72-9-0
15-15-0
10-4-0
675-6-0
25-4-0

700-10-0
1726 den 5 nowember geleevert aen Lourens Klenckhamer, gortmaker in Harlingen, 60 100pen garst, 't loopen 2-6-0:
int geheel 138-0-0 b
De helft hiervan betaelt of ontfangen doordien de buijdel insolwent" rackte:
69-0-0

a Sjoch fi erder op dine folio d.d. 5 nov. 1726.· b Ferlykje mei oersj och opbringsren 24sre jier (172 5), hjirboppe.
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Het 27 jaer:
30 pm. besaeijd landt'
Voor 40 loop garsr:
111-17-0
Voor 60 loopen haver en 55 loopen weijt, 20 loopen boonen en 32 loopen haver, te
saamen:
358-16-0
och voor 33 lopen weijt:
140-5-0
En voor 58 lopen wentergarst:
150-16-0

761-14-0
(jol. 43r)

1726 tot aen maeij 1727b
Antie Siercks blijft het tweede jaer en sal toe loon heb be 15 cg II st. en dubbeld
15-11-0
goed:
Den 25 augustus betaelt voor Antie Sierdes toe een overlijf en mouwen 4 cg op reekeninge van
bovenstaende loon:
4-0-0
Voor het maaken van het overlijf en bordsel en geern en lennen en het maken van de mouwen
1-12-8
voor Antie als booven betaelt I cg 12 st. 8 penn. :
In nowember voor breijdgern en schonlapen:
0-14-0
Den 20 janwarius voor I paer wanten:
0-12-0
6-18-8
8-13-8'
Jacob Sijbbrens een jonge sal int jaer als booven toe loon heb be 12 cg en
dubbeld goed:
Voor een paer houten schon: 0-3-8 d
Het tweede jaer 20 cg en dubbeld goed:
Het darde jaer 28 cg en dubbeld goed:
1729 den 3 janwarius I cg aen Jacob gegeven tot vermendring:
Jacob Sijmens de groote kneght sal toe loon hebbe int jaer als booven 86 cg
II st., dus:
doch weghgegaen'
Nu Folkert Alles sal heb be 80 cg int jaer als booven, dus:
Folkert het tweede jaer:

12-0-0
20-0-0
28-0-0
1-0-0
86-11-0
80-0-0
85-0-0

(jol. 43v)

1726 den 21 janwarius geleevert aen Corneles Entes toe Gelterp' een ram met een schap en
7 -18-0
een gans te saamen voor 7 cg 18 st., dus:
1726 den 12 april geleevert aen een Jan Jans, backer toe Oosterbierum, drieendartigh loop
153-9-0'
weijt, 't loopen voor 4 cg 13 st., int geheel 153 cg 9 st.:
Den 23 junij aen Harmen Pijtters in Achlum geleevert vijf en een varndel pondt kalvervlees, 't

a Yn linkermarzje. • b Yn linkermarzje . • c

och ut te bete/jen lean foar Antie Siercks; korrekt bedrach is 8-12-8 . • d

Yn linkermarzje . • e Yn rjochtermarzje . • f Ferlykje mei oersjoch opbringsten 24ste jier (1 725), fol. 42v; dêre 34 Ijippen, mar sjoen de priis fan 93 st. it Ijippen giet it nei alle gedachten om deselde partij weet.
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pond 2 sr. , de somma:
0-10-8
Dito geleeverr aen de grietman Goslingh' achttien pondt ka!veflees, 't pond 2 sr. , so ma 36
sr.:
1-16-0

(JoL. 44r)
1726 de kruijken van de capetein de Bruijn, de groote neegentwentigh pondt swaar
en de kleijn e achtien .

29
18

29
18

1726 den 15 nowember geleevert aen Aate Joritsma 11 2 loopen haver à I cg 11 sr.,
somma:
173-12-0 b
Den 7 desem ber aen Folkerr Lieutses geleeverr 42Y2 loopen garst à 49 sr. ,
104-2-8
somma:
1727 den 15 feberwarius geleevert aen Bouwe ... ,' backer toe Kemswart 50 loopen haver, 't
63- 15-0d
loopen 1 cg 5 sr. 8 penn., somma:
50 cg hiervan ontfangen:
50-0-0
D e rest ontfangen:
13-15-0
Den 6 marti geleevert aen Laes Piers toe Harlingen 22 loopen we ijt, 't loopen 3 cg 15 sr. 8
penn. , somma:
83-1-0'
Dito aen Aate Jorijtsma 52 lopen garst à 52 st., somm a dus:
135-4-0 r
De helft ontfangen .•
Aen Buwe backer 5 loopen bonen:
11-17-8
Aen Laes Piers 425 sl uijckschoven:
4-5-0

(JoL. 44v)

29-0-0
77-0-0

1727 Antie Siercks blift het darde jaer voor 15 cg 11 st. , dubbeId goedt en een
schorteldoeck:
15-11-0
Voor breijdgeern betaelt en bij An tie genooten 16 sr. :
0-16-0
Het vierde jaer voor 17 cg 1 sr. en dubbeId goed en een hemd:
17-1-0
Versumd en voor haer uitgeleijt 2 cg:
2-0-0
Noch aen Antie gegeven op reekeninge 11 sr. :h
0-11-0
Oock noch 10 sr.:;
0-10-0
Voor breijdgeern 1 cg 4 penn .:i
1-0-4
Het vijfde jaer voor 22 cg en dubbeId goed en een schorteldoeck:
22-0-0
Den 28 augustus aen Antie gegeven op reekeninge en een paer schoon wegh:
2-0-0
Durck Sijmens ons groote knecht sa! toe loon hebbe van maeij 1728 tot maeij 172970 cg
anders nier:
70-0-0
Jemte Sijbbrens ons jonge sa! toe loon hebbe van maeij 1729 tot aen maeij 1730 26 cg en dubbeid goed :
26-0-0
H et tweede jaer blijft hij voor 29 cg en dubbeId goet:
29-0-0
Bauke Pijrrers de groote kneght sa! int jaer als booven hebbe 77 cg, anders nier:
77-0-0

a Sicco van Goslinga (1664-1731) , gryrman fan Frjenrsjerteradiel fan 1688 oant 173 1. • b Ferlykje mei oersjoch
opbrings,en 24ste jier (1725), fol. 42v; totaalbedrach kom, net krek, oerien , mar sjoen de omfang moa, i, wol deselde
partij hjouwer wêre; neffens de fe rkeapdatum fa n 15 novimber 1726 soe i, Iykwols by ir oersjoch fan de opbringsren
fan 1726 ûnderbrochr wurde moarre . • c

er ynfolle . • d Ferlykje mei oersjoch o pbringsren 25ste jier (1726), fol. 42v.

• e Ferlykje mei oersjoch opbringsren 25sre jier (1726), fol. 42v. • f Ferlykje mei oersjoch opbringsren 25sre jier (1726),
fol. 42v. • g Yn linkermarzje . • h Yn linkermarzje . • i Yn li nke rmarzje . • j Yn linkermarzje.
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80-0-0
84-0-0

Twee nieuwe hemdsdock mer her maken:
och [Wee nieuwe hemden mer maken:
Bauke Pijrrers blijft her [Weede jaer voo r 80 cg:
Bauke blij fr her darde jaer voor 84 cg:

79

5-18-0
6-6-0
80-0-0
84-0-0

({ol. 45r)
1728 drie weeken en de [Weede dagh na maeij begonnen wij re maeijen en seeven weeken na
maeij 'r hoeij ruis, maer doe broeijde her re hard.
1729

Her 28 jaers gemaeck van ons graanen:
29Y2 pm. besaeijd land; 7 pm. garsr; 10 pm . weijr; 8 pm. boonen en orren; 4Y2 pm. haaver.'
Voor ee rsr voo r drie loopen en 3/16 krodde:
dus 7-3-8
50-0-0
Voor 25 loopen garsr:
Voor 18 Y2 loo pen boonen :
44-8-0
Voor 60 loopen wemergarsr:
129-0-0
Noch voor 20 lopen boonen:
53-10-0
72-0-0
Voor 40 loopen haaver:
Voor 108 loopen weijr:
396-4-6
Noch voor 69 loopen wemergarsr:
113- 17-0
12-17-0
500 noch voor 7% krodde:
11-10-0
Noch voor 5 loopen boonen:
46-1 0-0
Alsoo noch voo r 3 1 loopen haaver:
936-19-1 4
Her 29 jaers gemaeck van ons granen:
31 pm. besaeijd lam. b
Eersr voo r 56 loopen garsr:
Voor 39 loopen haaver:
Voor 60 loopen weijr:
Noch voo r 36Y2 loopen garsr:
500 noch voor 105 loopen haaver:

104-3-0
34- 13-0
126-0-0
67-10-4
144-7-8
476- 13-1 2

Her 30 jaers gemaack:
30 pm. besaeijd lam .'
Voor 3Y2 loopen garsr:
Voor 2Y2 loopen weijr:
Voor 72 loope n wem ergaersr:
Voor 63 loopen wemergarsr:
Voor 74 loopen weijr:
Noch voor 100 lopen haver:

5-15-8
7-1 7-8
129- 12-0
103-5-0
234-0-0
135-0-0

Noch voor 3 loopen boonen:

615-10-0
4-19-0

a Yn li nkermarzje . • b Yn linkermarzje . • c Yn linkermarzje.
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(fol. 45v)

34-0-0
0-3-0
0-8-0
0-6-0

1729 in de maendt desember geleevert aen Folkert Luijtses 59 loopen wentergarst, 't loopen 2
cg 3 st., te samen een somma van:
126-17-0'
1730 den 14 janwarius geleevert aen Frans Jans, graenkooper toe Franeqer viertigh loopen
72-0-0 b
haaver, 't loopen 36 st. , soo te saamen een somma van:
1730 den 17 octoober aen Corneles Eentes geleevert een overjaers barg·
34-0-0
voor 34 cg:
0-3-0
Hierteegen ontfangen twee snoeken na mijn gedachten voor 3 st. :
0-8-0
En met twee schaapen bij sijn ram geweest, 't stuck 4 st.:
0-6-0
En een lam daer bij geloopen voor:

0-17-0
33-3-0
104-3-0

Den 8 desember geleevert aen Folkert Luetses, grankooper in Franeqer sesenfijftigh loopen
de somma 104-3-0<
wentergaerst, 't loopen 37 st. en 11 st. over de hoop meer:

(fol. 46r)

29-5-8

18-0-0

33-0-0

25-0-0

\0 1-11-8

1730 den 26 nowember Wijbbe Douwes voor jongge gewonnen van maeij 1731 tot aen
maeij 1732 voor 29 cg en een sestehalf en dubbeld goed.
Op reekeninge den 17 augustus aen Wijbbe gegeven:
1-10-0
och op reekeninge gegeven:
0-11-0
Ons meijt Reginne Leenerts sal int jaer als boven verdiene 10 gg en dubbeld goedt: 14-0-0
Het tweede jaer 18 cg en dubbeld goedt.
Aen Reginne gegeven op reekeninge:
0-10-0
Den 1 febetwarius aen Reginne gegeven op reekening:
2-10-0
Wijbbe Douwes booven genoemt blijft het tweede jaer voor 33 cg en dubbeld goet.
2-0-0d
Den 18 janwarius op Wijbbe reekeninge gegeven aen Douwe Wijbbes:
Den 10 julij een paer hoosen voor Wijbbe à:
0-6-0
Noch een paer hoosen voor Wij be voor:
0-7-0
Aen Wijbe voor reeden:
0-11-0
Op reekeninge voor Wijbbe betaelt voor breijdgern achtiendehalf st.:
0-17-8'
Noch als booven aen Wijbe gegeven 20 st. voor:
1-0-0'
Trijntie Jans sal toe loon hebbe van maeij 1732 tot aen maeij 1733 25 cg en dubbeid goet.
1-4-0
Breijdgeern voor Trijntie gecoght toe hoosen en van breijden tesamen:
In october aen Trijntie gegeven op reekeninge:
3-0-0
Noch op reekeninge gegeven:
1-0-0
Nog voor Trijntje:
3-0-0Jan Lieuwes een groot kneght sal bij ons tot loon hebbe 100 cg en een half duc. vant jaer als
booven.

a Ferlykje mei oersjoch opbringsten 28ste jier (1 729), fol. 45 r; de opbringst komt net krekt oerien mei dy fan it oersjoch (60 lopen yn stee fan 59), mar de priis it Ijippen en de tiid fan leveransje wize wol op deselde partij koarn .• b
Ferlykje mei oersjoch opbringsten 28ste jier (1 729), fol. 45r. • c Ferlykje mei oersjoch opbringsten 29ste jier (1 730),
fol. 4 5r. • d Yn rjochtermarzje . • e Yn linkermarzje . • fYn linkermarzje .• g Yn rj ochtermarzje.
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104-0-0

Jan Lieuwes blieft het tweede jaer voor 100 cg en twee paer schoen of in plaets van schoen 4
cg.
5 week voor mei weg gekomen na sijn gehuurde plaats· en gebeurd:
93-0-0
van afkorting naer verschiene costen'

(fol. 46v)
1732

Het eenendarrighste jaers gemaeck van ons granen:
Voor eerst 2Y2 loopen weijt:
Voor wenrergarst 56Y2 loopen, 23 sr. 't lopen:
Voor boonen 1 )7/8 loopen:
Voor weit 55 lopen, yder 2 cg 10 sr.:
Voor haaver 67 ~ lopen, yder 1 cg 6 sr.:
Voor krodde en voringsweir:
Voor grau orten neevens resten:

6-5-0
64-19-8
20-17-4
137-10-0
87-15-0
1-6-0
34-3-8
dus inr geheel 352-16-4

1733

Het 32ste jaars gemaak van 't noot voor de weduwe:
Van grauw' orten:
Van haver 104 lopen à 1 cg 9 sr. , 26 St. maat onder:
Van koorn 28 lopen à 1 cg 19 St. 8 penn.:
Van koorn 28 Y2 lopen à 2 cg, gulden maat onder:
Van haver 85 lopen à 28 sr.:
Van krodde en voringweit:
Van weit 44 lopen à 4 cg en een stoter; dus te samen:
Vooringkoorn en krodde:
Van 63 Y2 loopen koorn à 32Y2 St.:

27-12-12
149- 10-0
55-0-4'
56-0-0
119-0-0
4-5-4
181-10-0
10-11-0
103-3-12
dus inr geheel 706-13-0

1734

Het 33ste jaars gemaak van graan voor de weed uw van Jan Wijbes:
Winrerkoorn 52Y2 lopen, 3Y2 vooring:
Weit 82 lopen, beste met wat vooring:
Haver 124 lopen van 23 en 26 ~ sr. 't lopen:
Grau orten bi de 8'11 lopen bi reSten 't samen :
Boonen 14 loopen te samen:
og voor 14 sr. krodde, dus:

80-18-8
333-13-12
146-16-1 4
36-0-0
23-18-0
0-14-0
Dus inr geheel 622- 1-2

(fol. 47r)
1733 Wt maeij 1734'
Een meijsie of klein meijd gewonnen voor 9 cg en dubbeld goed, Maeijke Gerrits
genamr:
Den 12 augustus voor een paar hosen:
a Yn rj oehtermarzje. • b Korrekt bedraeh is 55-6-0 . • e Yn linkermarzje.

9-0-0
uitgaaf
0-7-0
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Voor schoen en muil lappen:
Een jonge Gerben Pijtrers en sal toe loon hebbe 28 cg en dubbeId goed:
Gerben Pijtrers het 2 jaar van mei 1734 tot 1735 voo r 33 cg en dubbeId
goed:
Gerben Pijtrers bi soomer 3 weeken en 2 dagen weg geweest:

0-7-0
28-0-0
33-0-0
2-10-0
30-10-0

Trijntie Jans ons groote meit sal toe loon hebbe 26 cg en dubbeId goed
en een breed wijt schorteldock:
Den 6 september Trijntje op reekennig gegeven:
Den 30 dito noch aan Trijntje gegeven:
Den 31 januarius 1734 aan Trijntje gegeven:
Trijntje Jans boven gewonnen van mei 1734 tot 1735 voo r 32 cg en
dubbeId goed en een breet wit schorteldoek:
Den 30 augustus op reekennig gegeven:
Nog aan doek 16 st. en spinwol 4 st. en den 5en november voort 4 cg
op rekening:
In maart 1735 voor Trijntje uitgegeeven 1 cg:'
Maaike Gerrijts van mei 1734 tot 1735 voor kleinmeid 12 cg,
dubbeId goed:
Den 18 augusti voor een paar hoosen en gaspen gegeven:
In september nog voor schoenlapen 6 st., dus:

26-0-0
8-0-0
1-17-0
6-3-0
32-0-0
2-0-0
5-0-0
1-0-0
12-0-0
1-0-8
0-6-0

(Jol. 47v)
Jan Wij bes, den schrijver deeses boeks dusver, is des nachts russchen den 2 en 3 maart 1733
overleeden, out zijnde in sijn 61 jaar.
Tot welkers begraaffenisse en leed· het volgende is gebruikt:
De dood hand· van Jan Wijbes:b
Hessel Jans, mr. timmerman tot Achlum de doodkist gemaakt:
18-0-0
2-14-0
Pijrrer Sijmens, smit de hansels en schroeven ertoe, etc.:
Tot de leed:
Twee loopen weit bakke laten bi Jep Pijters, mr. bakker tot Achlum. Daarvoor betaalt in 24
pond korinten; 't pond 5 st., te samen met 4 broden:
17-7-8
Burrer van onses 6 halfstikken.
Van Arre Claases 6Y2 halfstiken en een kees à 6 pond:
f 3-0-1 2
Van Tzjepke Idses 7 halfstikken:
2-9-0
Van Jan Wij bes de jonge 7 halfstikken:
2-9-0
Sijbren Jacobs de verteering op kiste halen:
9-0-0
lat rus 55-0-4
De genodigde gerekent op 160 personen.'

(Jol. 48r)
De dood hand, etc.'
a Yn linkermarzje . • b Yn linkermarzje . • c Yn linkermarzje . • cl Yn linkermarzje.
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Spekhammen 10verjaars, 2 spallings' en vleiss van onses,
0- 15-8
Melk van Tzjepke Idses 15 halfkan ' en een minglen: '
0-8-1 2
Van jonge Jan Wij bes 9 halfkan min een hal f mingelen:
1-3-8
Van Jep Gerbens 23Y2:
Mer onses sa bi de 50 halfkan,
Van Sijbren Rinrjes, gortmaker 12 pond rij ss, 'r pond een stooter, voo r 6 st. pijpkaneel, 2 pond
wite stroisuiker, 2 halfkan brandewijn 50 st.:
te samen 5- 1-0
Van Ruurd Ruurds tot Franeker 1 ron soerbier van 5 cg en een varndel 4-gulderts'
bitter' 1 cg:
t' samen 6-0-0
1 Halffkan master:
0-4-0
Van Douwe Waartmans, tingierer rot Franeker II schurels, 10 kommen, 50 borden, 50 leete samen 3- 14-0
pels en 18 bierglasen gehuurt, 2 glasen srukken:'
latrus 17-6-12

(jol, 48v)
Een doodlaken van Tamme D ouwes:
Tomes Wobma, colecteur' de imposr van 2 lopen weit:

1-0-0
5- 10-0
6-10-0
de omsraande larusen: 55-0-4
17-6-12

D e dood han heeft buiten 't gene wi er selfs roe gedaan hebbe int
geheel gekost:

78-17-0

1733 den 5 ocrober aan Cornelis Enres op Boiserder vaartswal onder de klokslag van Franeker
een overjaars barg geleevert voor 30 cg, dus:
30-0-0
Den 30 november aan Corneelis Enres, een spall ing voor 14 cg lO st. :
dus 14- 10-0
Trijnrje Jans voor grootmeid' gewonnen van mei 1735 rot 1736 voor 35 cg en dubbeId
35-0-0
goed :
Den 12 ocrober op reeken ing gegeven:
2-4-0
verreekenr en beraal t'

(jol. 49r)
Auke Pijters voo r groorveinr gewonnen van mei 1734 rot 1735 voor 84 cg, 2 paar
84-0-0
schoen:
1734 den 18 ocrober aan Corneles Enres rot Kie geleevert een
28-0-0
overjaars barg:
Den 8 november den selven een spalling gehaalt voor:
13-0-0
Den 6 december aan den sellven geleevert 8 lammen en een droog' schaap te samen
43-0-0
voor:
Auke Pijtters bovengenoemt noch een jaer gewo nnen tot mei 1736 voor 86 cg en 2 paar
schoen: 86-0-0
a Yn linkermarzje,
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verrekenr en beraalt:'
Gerben Pijrers gewonnen voor jonge van mei 1735 (Or 1736 voor 37 cg en een sesrehalf en 2
37-5-8
paar schoen en 7 ellen doek, dus:
Den 2 1 feb ruari aan Gerben Pijrers op reke ning gegeven voor reedens:
0-11-0
Gerben heefr ons weergegeven:
0-5-8
Den 12 meij 1736 Gerben in verminderin ge onrfangen 11 cg. b
86- 11-0
Auke Pijrers boven genoemr (O r mei 1737 voo r 86 cg 11 sr., 2 paar schoen:
5-7-0
In juli Auke Pijrers 8 ellen doek, d' el 13 sr. 6 penn., beloopr:

(jol. 49v)
her 1 jaar<
Maike Sjoerds gewonnen voor kleinmeid van mei 173 5 (Or 1736, 'r loon 5 cg en
dubbeId goed:
5-0-0
Den 26 juini voor Maike aan schoenlapen gegeeve:
0-5-8
Den 8 december noch voor schoenlappen:
0-4-0
In april op 2 donderdagen na elkander van 1 paar schoen: hak en hakluijr" 5Y2 sr. en muilhak0-6-4
ken I blank, dus:
Den 2 april Jan Lieuwes, mT. rimmerman 614 ellen doek, d' el 13 sr. , beloopt
re samen:
Hieneegen gemaak een s(Ok en neegen nije rrijemen· in een leer:·
Nog van Jan Lieuwes, mT. rimmerman gemaakr ee n nije rong· in de
hooywagen:
dir verreken t:"
beraalr

4-1-4
0-14-0
0-4-0

Den 3 1 oc(Ober 173 5 aan Corneelis Enres (Or Kie geleven een overjaars barg en een spalling,
37-10-0
re samen voor 37Y2 cg, dus:

(jol. 50r)
beraalr
beraalr

beraalr

beraal r

Allerheiligen 1735 oude stijl· aan Kornelis Enres voorge noemr geleeverr 7 lammen van 4 cg 15
sr. 'r sruk, is re samen 33 cg 5 sr. , dus:
33-5-0
Gerben Dirks voor jonge gewonnen van mei 1736 (Ot 1737 voor 26 cg en een ses tehalf, 2 hem26-5-8
den en 2 paar schoen:
her 1sre jaar<
Den 7 oc(Ober aan Gerben op reekkening gegeeven:
3-0-0
Trijnrje Jans voor groormeid van mei 1736 (Or 1737 voor 40 cg en 2 hemden en een paar
schoen:
40-0-0
her 5re jaar'
Maike Sjoerds voor onderm eid van mei 1736 ror 1737 voor 10 cg, 2 hemden, 2 paar schoen
10-0-0
en weeks een halven sruiver:
her 2de jaars
Den 24 maan 1737 aan Maike op reeken ing geeve n (Or beral van een jak·
2 cg:
2-0-0

a Yn linkermaf2je . • b Yn linkermaf2je.• c Yn rjoch rermaf2j e. • d Yn linkermaf2je . • e Yn rjochrermarzje . • f Yn rjochrermarzje. • g Yn rjochrermaf2je.
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(fol. 50v)
b.
b.
b.
b.

1736 den 23 october aan Cornelis Enres tor Kie geleeverr een overjaars
barg voor 33 cg:
Den selven dito aan Eelt je Oirks tor Achlum op Sopsum twee ooylammenvoor 1 1Y2 cg, dus:
lnr laasr van november nog aan Corneelis Enres een ram voor 4 cg, dus:
Van Eeltje Oirks bovengenoemr onrfangen 1[/, lopen wir orren, 'r lopen
42 Y2 st.:
Nog een winrerbarg' à 8Y2 cg:

33-0-0
11-10-0
4-0-0
2-9-0'
8-10-0
10-19-0

beraalr

1737 den 28 october aan Cornelis Enres tor Kie geleeverr twee overjaarse bargen
voor 'r 70 cg:

70-0-0

(fol. 51r)
1735
1735

her vier en darrichsre jaars gemaak van 'r graan. b
Van 6Y2 lopen maarrekoorn :'
Van 7% lopen masrelein, 'r lopen 30 sr.:
Van 21 lopen goede en 2 lopen voorengsweir; de goed 63 st. ,
de vooring 34 st. :
Van haver 146 lopen à 20Y2 en 22 st.:
Van grau orren :
Van wir orren:
Van rerpbonen:
Van riderse bonen' 7 lopen en peerdebonen- 3 lopen:
Van en weinig krodde:

12-4-8
11-12-8
69-13-0'
153-1-0
41-13-10
10-0-8
16-6-8
16-14-0
0-5-8
beloopr in 'r geheel 331-1 1-2

Gemaak vanr noor 1736 gewassen zijnde her vijf en darrichsre jaar: d
pm. -Iopens
Van winrerkoorn 5Y2 pm.; 78 lopens:
Van weir 11 Y2 pm.; 91 Vi lopen goed, 3Y2 voorengs:
Van haver 3 pm.; 63 lopen:
Van grauorren 2 pm.:
Van wit orren 1 pm.:
Van griemang 4 pm.:
Van krodde:

N .B.

cg - st. - penn.
139-16-0
330-15-0
63-0-0
22-5-0
13-18-8
41-1-8
6-4-0

beloopt inr geheel 61 7-0-0
Hier moer nog bi voor 15 cg onbrecken' wir orren toe bargemesren:
15-0-0
632-0-0

a Korrekt bedrach is 2-7- 13 . • b Yn linkermarzje. •

C

Korrekt bedrach is 69-11-0. • d Yn linkermarzje.
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Gemaak van 'r graan 1737 zijnde het ses en dartichste jaar:'
Van wimerkoorn 5Y2 pm. ; 87Y2 lopen:
Van weit 11Y2 pm.; 108 lopen :
Van haaver 7Y2 pm .; 77Y2 lopen:
Van grauorten 2 pm .; 10'/8 lopen:
Van wijt orten 1Y2 pm.; 4 \.4 lopen verkocht:
Van griemang:

194-1 7-8
407-2-0
106-18-0
67-19-0
14-6-0
4-19-4
dus te samen 796-1-12

(foL. 51v)
4 jaar

Auke Pijrers gewonnen voor grootknecht van mei 1737 ror 1738 voor 86 cg 11 st. , 2 paar
schoe n:
86-11-0

betaalr
1 jaar
betaalt

Gerrijr Sjoerds gehuurt voor onderknechr van mei 1737 ror 1738 voor 30 cg 11 st. en dubbelt
30-11-0
goed, dus geIt:
Den 25 december aan Gerijt Sjoerds gegeven op reekening:
3-0-0
Den 2 maart 1738 voor breidgeern :
0-12-0
Den 3 apri l voor 2 paar hosen van uid anders: ·
0-15-0
4-7-0
26-4-0

1 jaar
betaalt
l ste jaar

Taijke Hoites gehuurt voor groormeid van mei 1737 tot 173 8 tor loon 52 cg 11 st. en twee
hemden, dus aan gelr:
52-11-0
Jetske Hijltjes gehuurt voor ondermeid sal ror loon hebben 7 cg en dubbelr goet:
7-0-0
Den 12 maart voor Jerske uirgeschoren 28 st. voor grauw orten:b
1-8-0
Den 9 ap ril en voor doek en schoenlapen 15 st.:'
0-15-0
Den 29 august i op reekning gegeeven:
0-4-0
Den 8 seprember voor een stuk linnen:
0-2-8
0-6-0
Den 8 ocrober voor schoenlapen aan Jetse tot Hirsum:
beraeltNog den 27 dito voor schorldoexband· aan Tamme Douwes:
0-2-0
1738 den 30 januari voor muilen loppen aan Hotse Pijters:
0-5-8
Den 2 februari aan Tamme Doues voor linnen tot een schorteldoek:
0-6-8
3-9-8

(foL. 52r)
her 5 jaar

het 2 jaar
het 1 jaar

Auke Pijrers gewonnen voo r groot-knecht van mei 1738 tot 1739 sal tor loon hebben 89 Y2 cg
en 2 paar schoen, dus aan gelr:
89-10-0
Auk een paar slikvangers· voor schoen, dus lOst. weg:
0-10-0
Gerrijr Sjoerds gewonnen voor onderknegt van mei 1738 tor 1739 krijgt tot loon 32 cg en
dubbelt goed, dus aan gelr:
32-0-0
Regijne Leenders gewonnen voo r grootmeid van mei 1738 tot 1739 en isr loon 38 cg en dub-

a Yn linkermarzje.

0

b Yn linkermarzje. o c Yn linkermarzje.
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het 2 jaar

belt goed, en vri' naai en lapgeern voor haar selfs, dus aan geld:
Aan Regijne den 16 april op reekning gegeven 7 cg, dus:
Jetske Hijltjes als boven voor ondermeid, het loon is 13 cg en dubbeld goed, dus
aan geld:
Jetske Hijltjes verleeden jaar aan ons een paar muilen schuldig gebleven.'
In juni voor J. Hijltjes betaalt 7 st. voor linnen toe een schorldoek, en den 12 juili 3
schoenlappen, dus te samen:
Op Rienster merkt aan Jetske gegeven:
Den 9 september aan schoenlapen:

38-0-0
7-0-0
13-0-0
st. voor
0-10-0
0-4-0
0-2-8

(fol. 52v)
Noch voor Jetske Hijltjes uitgeschoten:
Den 26 september aan Fettje Andles voor 't maaken van een jak en wat
geern etc.:
Den 2 1 october wat boeste( gecocht toe borstrok 8 st., dus:
Den 7 november voor een onderst en banden uitgeschoten 10 st., dus:
Den 12 dito 4 st. tot Harlinger merkt:
In december aan Regijne Leenderts voor een paar swarte hoosen bi Jetske
ontvangen, 6 st. betaalt:
Den J 8 dito aan Pij ter Reiners voor een paar kousen en arm moffen' te verwen
4 st. betaalt:
Den 8 februari aan mr. Mines Kramers voor Moskovis linnen' 5Y2 st.:
Den 19 dito Hotse Pijters voor schonlappen 6 st. :
Den J9 maart voor een onderst 5 st.:
Den 30 apri l Hotse Pijters voor schonlappen:

0-13-lQ
0-8-0
0- 10-0
0-4-0
0-6-0
0-4-0
0-5-8
0-6-0
0-5-0
0-6-0

het derde jaar"
Jetske Hijltjes bovengenoemt voor ondermeid gewonnen van mei 1739 tot 1740 voor 18 cg en
twee hemden en {\vee paar schoen:
18-0-0
Den 28 juili Jetske op reekening gegeeven toe schoenlapen bi Sikke Obbes
verdient:
0-7-8
Den 9 augustus betaalt voor een bont" schorldoek:
1- 1-0
Den J 6 augustus Jetske gegeeven tot buisgelt" 8 st.:
0-8-0
Den 26 september voor Jetske betaalt 28 st. aan een uitlands fijndoekverkoper" voor een witte
doek om de hals:
1-8-0
Den 28 dito voor Jetske betaalt aan Sjoerd Kramer voor een linnen schorldoek en band, scheer;
etc.:
0-12-0
Den 1 J october voor 3 st. swart stopgeern. Den 15 dito 3 st. voor schoenlappen. Den 2 1 dito
een sestehalf aan Jetske moeder toe laape voer te samen t\Vaalftehalf st.:
0-1 1-8
Den 29 dito 3 st. voor schoenlappen aan Hotse Pijters en den
12 november 5\-2 st. merkgelt:'
0-8-8
Den 8 december Sjoerd Kramer bontdoek:
0-8-0
Den 10 dito 6 st. en den 17 dito vierdehalf st. voor schoenlapen aan
Hotse Pijters:
0-9-8
1740 den 6 januari aan Mines Kramer:
0-lQ-I0
a Yn linkermarrje . • b Yn linkermanje .• c Nei alle gedachten Harnzer merke; sjoch fol. 52v boppe-oan.
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0-4-0

(Jol. 53r)
het 6 jaar

Auke Pijters gewonnen voor groorknecht van mei 1739 rot mei 1740 voor 't 90 cg en twee paar
90-0-0
schoen, dus aan geit:
In juili aan Aukke bovengenoemt geleevert twaalf ellen doek, d'el 13 st. , bedraagt 7 cg 16 st.,
dus:
7-16-0

82-4-0
het 2de jaar Regijne Leenderrs gewonnen voor grootmeid van mey 1739 rot 1740 voor 40 cg en dubbelt
goed en vri naai en lap voor haar seis, dus aan gele:
40-0-0
Dirk Jans van Stiens gewonnen voor jonge van mei 1739 rot mei 1740 voor 20 cg, ses ellen
doek, twee paar schoen en 5 sestehalven rot buisgeIt in jaar, aan geit:
21-7-8
Bi soom~r 1739 voor Dirk gekogt een mes à 3 st.:
0-3-0
Den 11 october 2 st. gegeeven toe stopgeern:
0-2-0
Den 21 diro voor kleedinge voor Dirk betaalt 23 st.:
1-3-0
Den 4 december aan Fectje Andles verdient van kleermaken:
0-9-0
Den 8 diro aan Sjoerd Kramer een bont das:
0-10-0
0-6-0
1740 den 1 januari op reekening:
betaalt 2-13-0
rest 18-14-8
Nog een rijktsdaalder van lapen, blijft 16 cg 4 st. 8 penn.

(Jol. 53v)
Dat hierin niet geschreeven is, soek int groot AJmanach vant jaar 1738 .'
't eerste jaar Folken Harkers gewonnen voor groorveint van mei 1740 tot mei 1741 voor 78 cg en 2 paar
schoen of 82 cg aan gelt:
82-0-0
't twede jaarDirk Jans voor onderknecht of jonge gewonnen van mei 1740 tot mei 1741 voor 22 cg 15 st.,
2 paar schoen en seeven ellen doek, dus aan gelt:
22-15-0
Op reekening van Dirk Jans uitgegeeven: b
Den 24 augustus aan Sjoerd Kramer voor drie ellen bontgoed toe een hemd en een half el toe
1-13-8
lappen 1 cg 13Y2 st.:
Den 22 september aan Pijter Reiners voor een paar hoosen 1 gg:
1-8-0
Den 27 dito aan Sjoerd Kramer voor bontgoet toe een hembd 19 st., dus:
0-19-0
Den 12 november 10 st.:
0-10-0
weer gehaald Gerb en Pijters gebooren tot Arum, in 't voorjaar 1740 ter zee getrokken, heeft hier bi ons in
bewaaringe gelaaten een paar gouden hemdsknoopen.

(Jol. 54r)
lste jaar

Grijtje Bartles gewonnen voor grootmeid van mei 1740 tot mei 1741 voor 40 cg, 2 paar schoen
en doek toe twee hemden en noch 1 cg tot een oortelpenning; dus geit:
41-0-0

a Nei alle gedachten in eksimplaar fan: Groote comptoir almanach op 't j aer ons heeren Jesu Christt .. , dêr't Wij be Jans blykber ek oanrekens yn makke .• b Yn linkermarzje.
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Grijtje Bardes blijft bi mi Wijbe Jans nog een jaar dienen rot mei 1742 voor 43 cg, rwee paar
schoen, doek roe rwee hemden en vri lapgeern en spelden en sropgeern.
Trijntje Jans voor ondermeid van mei 1740 rot mei 174 1 voor 9 cg, rwee paar schoen en doek
roe 2 hemden:
9-0-0
1740 den 18 september heeft Gerrijt Sjoerds van Hitsum geboortig, ons in bewaring gegeeven
20 cg; woonende hy bi Mink Reiners rot Pingjum.
1741 int voorjaar Gerrijt Sjoerds hier gelaten noch een paar nieuw gemaakte hembden.
Den 9 juli heeft Gerrijt Sjoerds het goed en gelt gehaalt.

(jol. 54v)
b.

b.

Aan Arre Claasses geleevert den 10 april 1740 drie lopen bonen, het lopen 4 cg,
is 12 cg:
Den 14 diro een lopen wirre orten van vierdehalf gulden:
Den 16 diro honder en vijftig boonschoven, 't hondert 5 cg:
Den 21 diro drie lopen soomerkoorn , het lopen 55 st. :

12-0-0
3-10-0
7-10-0
8-5-0

Gemaak vant graan 1738 gewossen, zijnde het seevenendartigste jaar:'
Van winterkoorn 106 lopen van 35 en 33Y2 st. 't lopen:
Haver 90 lopen à 32 st., 3 lopen à 28 st. , 11 maat" onder:
Weit 50 lopen à 72 st.:
Vooringweit 4Y2 lopen à 42 st.:
Pladandsbonen' 30 lopen à 38 st.:
Terpbonen bi de 41 lopen voor:
Wit orten voor:
Een rest krodde:

182-19-0
147-19-0
180-0-0
9-9-0
57-0-0
79-5-4
53-4-4
1-0-0

Bedraag het geheele gem aak:
Van de koeijen dit jaar gemaakt:

7 10-16-8
436-0-8

(jol. 55r)
Folkert Harkes gewonnen voor grootveint van meI 174 1 rot 1742 voor 80 cg, rwee paar
schoen, dus aan gelt:
80-0-0
1741 den 5 december uitgeschoten:
3-6-0
1741 den 25 dito 2 cg:
2-0-0
Den 20 januari 1742 Folkert gegeven 1 cg 10 st. b
10-0-0
1742 den 25 februari aan Folkert gegeven:
Dirk Lolkes gewonnen voor onderveint of jonge van mei 1741 rot 1742 tor loon sal hi hebbe
24 cg en dubbeld goed, dus aan geIt:
24-0-0
174 1 den ... ' mei voor Dirk Lolkes een paar ui dans hoosen betaalt een
sesthalf:
0-5-8
Den 7 decembe r voor een paar hosen:
0-7-0
1742 den 23 aprilis Dirk gegeven voor een mess:
1-10-8
Fokel Pijkes gewonnen voor grootmeid, sal roe loon hebbe 36 cg 11 st. en dubbelt goed, dus
a Yn linkermarzje .• b Yn linkermarzje. • c Net ynfolle.
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aan gele:
36-11-0
Mirs versrerven van moeder Sijrske Gerben is Fokel Pykes den diensr opgesegr mer 1/. loon haar
gegeeven.
Trijnrje Jans gewonnen voor ondermeid voor 13 cg en dubbeld goed, dus
13-0-0
aan geld:

(fol. 55v)
Sijrske Gerbens weed uwe wijlen Jan Wij bes voorengenoemr, eigenaarse en houdsrer dusverre
deeses boeks is overleeden den 8 apri l 1741 , oudr sijnde inr 67sre jaar. Tor welkers begravenisse en leed her volgende is gebruikr:
De genoodigde gereekenr op onrrenr 200 personen.'
Pijrer T;edes en Lammerr Tjerks de dootkisr gemaakr:
Rommerr Pijrers, smidr hansels en schroeven erc.

18-0-0
2-17-0

Aan Sijmen Ysbrandrs van leedbiden' gegeeven 4Y2 dagen:
Van goed haaien en weerbringen en leedmaalrijr bedienen:
Jan Jans Herrema twee lopen weir backe laren, daarvoor:
Ymposr en malen:
24 pond korinren , 4 sr. 'r pond:
Vier brooden, 8Y2 sr. yder:

4-10-0
1-0-0
8-0-0
6-11-0
4-16-0
1-14-0

Te samen aan J.J. Herrema:

21-1-0
21-1-0
4 7-8-0

(fol. 56r)
Van mei 1739 ror 1740 van ons koeijen gemaakr:

4 78-13-8

Gemaak vanr noor 1740 gewossen, zijnde een zeer harde winrer geweesr, en al ons winrergezaay uirgevroren , dus alles somernoor:
Her neegen en darrichsre jaar van Sijrske Gerbens weduwe wijlen Jan Wijbes.b
Maarrekoorn 7 lopen à 65 sr. 'r lopen:
22-15-0
Nog diro 8 lopen à 56 sr. 'r lopen:
22-8-0
Nog diro 5 lopen à 67 sr. 'r lopen:
16-15-0
og diro 17 lopen à 50 sr. 'r lopen:
42-10-0
Nog zomerkoorn 21 lopen à 41 sr.:
43-1-0
268-9-0
Haver 140 lopen à 39 sr., inr geheel 2 \4 ondermaar; bedraagr:
Grauw orren war resrjes voor:
16-18-0
Wir orren bi de 14 lopen :
93-3-8
30-1-0
Terpbonen bi de 5 lopen:
Krodde onrrenr 19 lopen, de diersre' 62 sr. en de goercoopsre 35 sr. en daar
ruschen:
41-8- 12
a Yn linkermarzj e. • b Yn linkermarzje.
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't gemaak is inr geheel:
597-9-4
Van de koeijen van mei 1740 tOt mei 1741 gemaekr:
530-2-8
Dit is 'r laaste jaar van Sijtske Gerbens also sij den 8 april 1741 is overleeden, hopende dat sij
de vruchten des eeuwigen leevens sal maaijen.
<ûnderskreaun:> Wijbe lans

(Jol. 56v)
174 1 den 1 octOber silvergelt in d' kas:
goud:
hiervan aan Anrje gegeven:

446-5-8
79- 16-0
220-3-14

blijft silvergelt:
geld in de kist siJver:
goud:
34Y2 duc.:

226-1-10
373-10-0
106-1-0
108-13-8

En is de boerkery van mi Wijbe lans aangevaerdt onrrenr meij nije stij l· 1741.
Het eerste jaar voor diensrvolk gehadt tOt groorveinr Folkerr Harkes van mei 1741 rot mei
1742 voor 80 cg, twee paar schoen.
Voor jonge Dirk Lolkes voor 24 cg en dubbeId goed.
Voor groormeid Grijrje Bardes voor 43 cg, dubbelr goer, vrij lap en stOpgeern , erc.
Voor klein meid Trijnrje lans voor 13 cg en dubbelr goer.

(Jol. 57r)
Van mei 1742 tOr mei 1743 gewonnen vooreerst:
1 Voor groorknegr Folkerr H arkes voor loon 82Y2 cg en twee paar schoen:
Folkerr 3 halfVarndeis grauw orren te samen mer ,/, bonen:
Den 14 april Folkerr op reekening gegeven:

82-10-0
1-13-0
5-10-0

7-3-0
2 Voor onderknechr Dirk Lolkes voor 25 cg, weeks een halve sr. en
25-0-0
dubbelr goed:
3 Voor groormeid Lijsber AndJes van Deinum voor 45 cg en dubbelr goedr, vri geern en naalden en spelden:
45-0-0
Den 1 januarius 1743 mer Lijsber AndJes afgeackordeerr; haar gegeeven % jaar loon.
4 Voor ondermeid Trijnrje lans voor 17 cg, dubbeId goed en geern en spelden en selfs haar
17-0-0
hemden re maken:

(Jol. 57v)
1741 den 9 november ik Wij be lans van Abraham Schulrerus, uurwerkmaker tOr Franeker
gehuurr 10 pm. leegland· inr Sopsumer leeg voor 42 cg en twee derde of dus ,/, floreen tOr mijn
lasren buirendijx, doch 'r onderhour van Koerille· erc., tOr last der eigenaar. Dus gehuurr ses
jaar, ingaande Peerri· 1742 en eXpireerende· 1748.
De huer Perri 1743 verschenen beraalr, alsmede 1744 verschenen en 1745 en 1746 en 1747
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en 1748.'
De huurjaaren (Wee jaar verlangt, eindigende op bovengenoemde tijt 1750 voor 32 cg 's jaars.
Weder 2 jaar gehuurt voor 32 cg 's jaars. De huur Petri 1749 verschenen is betaalr. De huur
Peui 1750 verschenen is betaalt. b
Dus gehouden tOt Petri 1754. Doe weer de huurjaaren vijf jaar verlangt tot Peui 1759 voor 40
cg 's jaars.
1751 betaalt; 1752 betaalt; 1753 betaalt; 1754 betaalt; 1755 betaalt; 1756 betaalt; 1757
betaalt; 1758 betaalt; 1759 betaalt.'
(fol. 58r)
weer gelost 1742 den 8 april aan jonge Jan Wijbes opgeschoten 12 cg. Daarvoor te pandt een bijbel met
silver, een haak eraf, een Testament met silvere haken, een silver leepel en een reegeitje' kleine
silvere knopen.
Den 17 mai een kees-ketel gecoght weegende 47Y2 pont, het pont 14 st. ,
32-18-0d
IS:
Gemaak vant graan 1741 gewassen:
Het eerste jaar voor mi <ûnderskreaun:> Wijbe Jans 1742 .'
37% lopen winterkoorn, het lopen 55 st. , 6 maat onder:
47% lopen weit, 1% lopen 6 cg 't lopen en 46 lopen à 4 cg 14 st.:
6\1.1 lopen vooringweit, 6 lopen voor 3Y2 cg 't lopen, 3 st. op de hoop meer:
45 lopen somerkoorn à 43 st. 't lopen, 13 st. ondermaat:
66~ lopen haver à 24 ~ st. 't lopen, 1 4~ maat onder:
6 1/, wit orten meest voor 4 cg 12 st. 't lopen; 1/, grauworten 16 st. 8 penn. ,
tsamen:
18 lopen terp boon en te samen:
2 resties krodde:
I lopen een kaff en 1/, wiken:
Te same gemaakt:
Van de koeijen gemaakt:

103-2-8
226-14-0
21-13-0
96-2-0
80-16-8
29-3-8
53-13-0
2-19-0
3-7-0
617-10-8
380-6-6

(fol. 58v)

b.
3de jaar

4de jaar

Dienstboden gewonnen van mei 1743 tot mei 1744:
95-0-0
Teunes Sierks voor grootfeint sal tot loon hebben 95 cg:
Dirk Lolkes voor jonge tot loon 28 cg, (Wee paar schoen, doek toe (We hemden en weeks een
borrjen:'
28-0-0
Den 22 december voor Dirk aan Sikke Obes, schoenmaker tot Achlum betaalt een paar
schoen , die hi booven het bedongen had make laaten:
1-14-5
Trijntje Jans dus lang mijn ondermeid, nu voor grootmeid, sal toe loon hebben 24 cg, dubbeId
goed en vry geern en spelden:
24-0-0
Hinke HesseIs voor ondermeid sal toe loon hebben II cg, (Wee paar schoen, doek toe (Wee
hemden, vri geern en spelden:
11-0-0

a Yn linkermarzje. • b Yn linkermarzje . • c Yn linkermarzje . • d Ko rrekt bedrach is: 33-5-0 .• e Yn linkermarzje.
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(foL. 59r)
Ik Wij be Jans heb geld genegotieerd· als zijnde [Ot het bouwen van ons schuur.
Den 9 ap ril 1743 van Sjoerd Dooirses [Or Achlum inr Sopsumer Dijkhuis 400 cg reegen een
rijxdaalder percenro. (Nu reegen 3Y2 mirs korrende een weegens reëel:)Anrje Sjoerds overleeden, waarafYke haar parr heefr onrvangen. b 1/, afberaalr aan Yke Sjoerds.<
De inrressen beraalr ror den 9 april 1744. Den 4 december 1744 25 cg opgebragr. 1745, den
.. .. maarr nog 25 cg opgebragr de inrres [Or den 9 april 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750,
1751, 1752, 1753, 1754.
Den 19 seprember 1743 van Jan Dooirses en Geerrje Willems [Or Arum 500 cg reegen vierdehalf percenro onder korringe van een percenro. De inrressen betaalr [Ot den 19 seprember
1744, 1745, 1746 betaalr mer 3 percen[O, betaalt [Ot 1747.
Dir is opgebragr en afberaalt mer de inrresen den 17 november 1747.'
Den 6 december van Reiner Reiners en Jelrje HesseIs, echreluiden [Ot Achlum 300 cg teegen
drie ren honderr. De inrressen betaalr [Or den 6 december 1744, 1745, 1746, 1747, 1748,
1749, 1750, 175 1,1 752, 1753,1754 den 23 apri l afberaalt en opgebragr.

(foL. 59v)
Diensrbooden van mey 1744 [Or mey 1745.
Voor groorveinr Teunis Sierks sal [Or loon hebbe 95 cg 10 sr., dus:
95- 10-0
Voor jonge Dirk Lo lkes [Or loon 30 cg 11 sr. en 's weeks een halve sruiver, 2 paar schoen en
30-11-0
dock [Oe 2 hemden, en:
5de jaar, her 2de voor groormeid r
Voor groormeid Trijnrje Jans sal [Oe loon hebben 30 cg, dubbelr goer, vri geern en
30-0-0
spelden:
2de jaar
Voor ondermeid Hinke HesseIs sal [Oe loon hebben 17 cg, doek roe rwe hemden of ses elle, 2
paar schoen en vry geern en spelden:
17 -0-0
2de jaar
4de jaar

(foL. 60r)
'r 2de jaar Gemaak vam·graan 1742 gewossen:
Van winrerkoorn 96 lopen op 3 verscheide rijden à 33 sr., 35 sr., 32Y2 sr.:
7 pm.
Voor 65 lopen weir, na korring ondermaar:
7\12 pm.
Voor 2\12 lopen voringweir:
Voor 18 somerkoorn à 34 sr. 'r lopen:
3Y2 pm.
och voor somerkoorn:
Haver, daarvan gemaakr:
l Y2 pm.
Terpbonen, meesr 2 cg 'r lopen:
Wir orren 44 sr. en 64 sr. 'r lopen:
Grauwe orren, meesr 4 cg 'r lopen:
och van resries haver en van die van 'r leegland en 4 lopen bonen:
Inr geheel:
Van de koeijen gemaakrvan mey 1742 ror 1743:
a Yn linkermaf2je . • b Yn rjochtermaf2je . • c Yn linkermaf2je . • cl
zje.

162-8-0
210-7-0
4-1 7-0
30-12-0
1-1-4
18-12-0
28-9-0
19-0-0
15-12-0
17-12-4
508-10-8
423-4-8

et ynfolle . • e Yn linkermaf2je . • f Yn linkermar-
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1744 den 27 april geleevert aan Auke Pijters op Sopsum een leever weide· hooy voor
9 cg:

9-0-0

(fol. 60v)
het
derde jaar
4112 pm.
7 pm.
2 \12 pm.
10 pm.

Het
4de jaar
2 pm.

3 pm .
7 pm .
16112 pm.

Gemaak van 't noot 1743 gewossen:
6 \12 lopen boonen à 44 sr. 't lopen:
18 loopen soomerkoorn à 26 sr.:
Van orten toe bargemesten:
99 112 lopen haver à 25 sr. 't lopen, na aftrek van 12 onder, nOta 2 lopen
à 27 sr.:
50 lopen winterkoorn à 39 sr. :
83 112 lopen weit à 2 gg:
3 Yt lopen vooringweit à 32 sr.:
Aan krodde voor:
Noch van weitmoentsen· en restjes bonen, ere. gemaakt:

124-0-2
97-10-0
233-16-0
5-4-0
3-16-0
7-4-8

Dus geheel van noot:
Van koeijen gemaakt:

521-4-10
423-18-2

Gemaak vant noot 1744 gewossen:
Van grauworten 'r lopen 4 cg:
Van wir orten 3 cg 't lopen:
Van rerpbonen 38 sr. 'r lopen:
Voor 44 lopen winterkoorn 30 112 st.:
Voor 51 lopen haver à 26 sr. :
Voor 38 lopen haver à 25 sr.:
Voor 25 lopen weir à 3 cg 4 sr.:
Voor 90 lopen weir à 3 cg 1 sr.:
Noch voor krode barg- en hineeren:

34-14-0
7-12-8
14-2-0
67-2-0
66-6-0
47-10-0
80-0-0
274-10-0
19-0-0

De koeijen aan de graseerende· siekre verloren op 2 na; 3 en 'r kalf gecogr:
Blijft over van dit jaar gemaak:

14-6-0
23-8-0
12-0-0

geheel 610-16-8
195-0-0
805-16-8

(fol. 61 r)-

't 3de jaar
't 5te jaar

Voor dienstbooden gewonnen van mei 1745 tot mei 1746:
Voor grootveint Teunis Sierks voor loon 95 cg 10 sr.:
Voor jonge Dirk Lolkes voor loon 34 cg 11 sr., weeks een borrjen,
2 paar schoen en doek toe 2 hemden:
het 6de jaar, ent 3de voor grootmeid b
Voor grootmeid Trijntje Jans voor 30 cg, dubelt goed en vrie geren
en spelden:

95-10-0
34-11-0

30-0-0

a Healwei dizze folio steane wat getallen mei podead skreaun , faaks de berekkening fan ' e totale opb ringst fan it ferkeapjen fan 83Y2 ljippen weet foar 2 gg it ljippen (fol. 60v). • b Yn linkermarzje.
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't 3de jaar

Trijntje Jans ben ik Wijbe Jans mee in den echt getreden en getrour
den 25 december 1745.
Voo r ondermeid Hinke HesseIs voor 20 cg, dubelt goet en vri
geern en spelden:

20-0-0

(fo!. 6 Jv)
1745 den 27 juili gelevert aan Rommerr Pijters, mr. smidt tot
Achlum voor 59 st. oud yser, dus:
1745 aan Eelrje Dirks geleverr:
Den 23 januari \4 lopen wi te orren:
Den 12 februari h lopen grauw orren:
Den 13 dito Y2 witte orten:
Den 22 september 50Y2 pond gtouwe kees:
Den 2 october 53\4 dito kees:
Den 8 dito 2 lopen weit à 4 cg:
1745 den 24 november Eeltje Dirks Y2 lopen bonen:
Den 1 december 1 lopen bonen:

2-19-0
0-15-0
2-0-0
1-10-0

I 6-9-0
8-0-0
1-10-0
3-0-0
geheel 23-4-0
18-16-4

Hiertegen ontvangen aan waren:

4-7-12
Het vijfde jaar gemaak vant noot, zijnde 1745 gewossen:
Weit 4Y2 pm. ; verkogt 19 lopen à f 3%:
Mostelijn Y2 pm.; verkogr 3 lopen à f 3:
Winterkoorn 3 pm.; 25 lopen 47Y2 st.:
Haver 3 pm. ; verkogr 28 lopen à 22Y2 St:
Haver 11 pm.; verkogt.1 05 lopen à 29 st. en op de hoop 4 sestehalven:
Griemank 4 pm.:
Nog van resten haver, krodde, orren :

f 7 1-15-0'
f
9-0-0
59-7-8
3 1-10-0

f

Int geheel f

153-7-0

13 1-3-0
11-4-8

Van koeijen gemaakt:
Een rier gecogt voor:

467-7-0
313-4-6
100-0-0

Blijft suiver van koeijen:

2 13-4-6

(fol. 62r)

1747

Ik Wijbe Jans heb (weegens onkosten van 't nieuw Dijkhuis op Miedum' onder de klokslag van
Franeker op te bouwen) geld genegotieerr:
Den 17 october van Gerrijt Harmèns in qlaliteit als adminiStrator over Tjerrje Gerbens 500 cg
teegens 3Y2 percento onder corringe van één voor reël.
Tjerrje Gerbens versrurven, Antjeb en mi aangeërft.
De intres betaalt tot de 17 oktober 1748 en 1749, 1750.'

a Korrekt bedrach is 7 1-5-0 .• b Antje Jans, suster fan W ijbe Jans; nei alle gedachten wie Tjertje Gerbens in suster fan
harren mem Sijtske Gerbens. • c Yn linkermarzje.
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Den 25 februari van Arre Claases' en Amie Jans Wt Dongjum 500 cg op inrres. De inrres
betaalt Wt den 25 feb ruari 1750; 1751 , opgebragr bi somer 1751 300 en bi wimer 1752 200
cg met de inrres.
Nog weegens verl ies van rundvee etc. van Jan Dooitses en Gerrie Willems de voorgenoemde
opgebragte 500 cg weer gehaalr. b De inues betaalt Wt den 19 september 1750, 1751 , 1752,
1753, 1754, den 26 maan opgebragt en afbetaalr.

(fol. 62v)
Dienstboden van mei 1748 Wt mei 1749 :
Teunis Sierks voor groorveinr voor 95 cg 10 sr.:
Betaalt 90 cg; voor Teunis geko rr weegens sijkte, etc.
Dooitse Sjoerds voor jonge voor 28 cg en dubbelt goet:
H inke Hessels voo r meid voor 30 cg en dubbelt goet, vri geern en spelden :
Dienstboden van mei 1749 Wt 1750:
Teunis Sierks voor groorveinr segge 98 cg:
Dooitse Sjoerds voo r onderveinr voor 35 en dubbel t goer:
Hinke H essels voor meyd voo r 33 cg 3 sr. en voorr als boven:

95- 10-0
5-10-0
28-0-0
30-0-0

f
f

98-0-0
35-0-0
33-3-0

(fol. 63r)
Gemaak vant graan 1747 gewassen mijn of ons seevende jaar:
Cooisaad 19 lopen min 5 maat, 't lopen 4 !IlO cg:
Van wimerkoorn 59Yz lopen:
Van weit 2 lopen à 94 st.; 28 lopen 85 Y2 sr.:
Van haver 87 lopen à 32Y2 st.:
Van wit orren 4 cg en wat minder:
Van grauwe orten bi de 5 cg 't lopen:
Noch van orten in ons bargen vervoert; die verkogt zijn:

77-5-0
134-5-0
129-2-0
140- 15-8<
57-13-0
8- 16-8
25-0-0
somma f 572-17-0

382-1 -0

Dit jaar van de koeijen maakr:
Gemaak van 't graan 1748 gewossen ons achste jaar:
Van 2 pm. winrergarst; 16 lopen verkocht voor 45 Y2 st. 't lopen:
Voor 4% lopen krodde tegen 42 sr. 't lopen:
Voor 6Y2 lopen weit tegen 5'/, cg:
Voor 89 lopen somergarst à 44 sr. 't lopen:
Van weit nog 43 lopen à 4Yz cg:
Voo r 85 lopen haver à 32 sr. na ondermaar:
og 5 lopen diw à 34 sr.:
Van griemang en orren:
Nog van een restje of 2 hineeten:

f

36-8-0
9-19-8
33-6-0'
195-16-0
193- 10-0
135-7-0
8-10-0
27-16-0
3- 15-0

a Sweager fan W ij be Jans, troud mei syn suster Amje Jans. • b Sjoch fol. 59r. • c Korrekt bedrach is 141-7-8 . • d Korrekt bedrach is 33-6-4.
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somma
Van de koeijen en hooi gemaakr van ons plaats bi de:
In januari 1749 weer 16 beesten van de besmettelijke siecte verlooren.
Van de kleine plaats van noot geheel:

f 644-7-8
f 360-0-0
f 337- 10-0

(fol. 63v)
Het Dijkhuis te Miedum onder Franeker is verhuu rt aan Enne Pijters cum uxore· van mey
1748 tot mey 1749 voor:
f 21 -0-0
De huur mei 1749 verschenen betaalt <ûnderskreaun:> Wijbe Jans 1749. De huur mei 1750
verschenen betaalt WJ.·
Blijft tot mey 1750, dog heeft et overdaan aan Jacob Sijmons voor:
f 2 1-0-0
Moet voor Yz van de huur staan.
Jacob Sij mons blijft weer.
Foer een afdack aanmaak wo rd voor:
21-0-0'
Anders als vooren, 't afdack niet gemaak.
21-0-0
Jacob Sijmons blijft tot mey 1753 voor:
Vrigel t betaalende hy het heele schoorsteengeIt:
Blijft tot 1754 als boven; tot mei 1755.
Mey 1755 ingegaan een daalder 's jaars meer; dog geen jaeren bepaalt, is 's
f 22- 10-0
jaars:
Mei 1760 ingegaan verhuu rt aan Sjouwkjen weduwe wijlen Albert Lieuwes
voor:
21-0-0
mei 1751 bet. / mei 1752 bet. / mei 1753 bet. / mei 1754 bet. / mei 1755 betaalt / mei 1756
betaalt / mei 1757 betaalt / mei 1758 betaalt / mei 1759 betaalt / mei 1760 verschenen betaalt
/ mei 1761 betaalt<
D e vij f pm. land onder Franeker verhuurt aan Trijntje Jans weduwe wijlen Wijbe Tjeerds voo r

2 jaar. Ingegaan Peetri 1750 te huur 's jaars voor 9 cg boven de ordnaris schatting en wy na
Victor" by herfst 2 peerden int land .
Petri 175 1 verschenen betaalt / Petri 1752 verschenen betaal t"
Op deselve conditien aan de boovengenoemde verhuurt drie achtereenvolgende jaren, Petri
1752 ingegaan, dog de huur sal weesen 's jaars 15 cg, exemt" so de huurderse beesten aan de
besmeclijke sijkt in die tijd verliest, sal een ige moderatie gesch ieden, daarover dan geackordeert
sal worden.
Petri 1753 bet. / Petri 1754 bet. / Petri 1755 bet. / Petri 1756 bet. / Pecri 1757 bet.'
Pij ter Melles heeft het land van Petri 1757 tOt Petri 1762 voor 15 cg en de ord inaris· schatting.
Pecri 1758 bet. / Petri 1759 bet. / Pecri 1760 beta. / Petri 176 1 beta. / Petri 1762 betaalt /
Pecri 1763 betaal t en 1764 en 1765 en 1766 en 1767.'

(fol. 64r)
Dienstbooden van may 1750 tot 1751:
Teunis Sierks tot loon:
Voor onderknegt Dirk Pijters dubbelt goed en:
Voor meid Tzjetske Ydes dubelt goed en 19 cg:
a Yn linkermarzje • b Ferbettere
marzje . • f Yn li nkermarzje.

ut 22- 10-0; rigel

f 98-0-0
f 36-11 -0
f 19-0-0

uochhelle . • c Yn linkermarzje . • cl Yn linkermarzje . • e Yn linker-
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Voor Tjetske uitgeschoten:
1750 den 13 augusti voor een paar swarte hoosen:
Den 22 october nog voor een paar swarte hosen:
Den 12 november voor toppen:·
Den 28 december voor een paar reeden:
1751 den 24 januari aan geld:

f
f

0-16-0
0-16-0
0-7-8
0-9-0
1-0-0
3-8-8
15-11-8
1-10-0

Een paar schoen heeft sy niet gehadt:

17-1-8
Dienstboden van mey 1751 tot mey 1752:
Teunis Sierks voor grootknecht tot loon:
Dirk Pijters voor onderknegt tOt loon en dubbelt goed:
Tjetske Ydes voo r meid tot loon en dubbelt goed:

f
f
f

98-0-0
44-0-0
20-11-0

(fol. 64v)
Gemaak van 't noot 1749 gewossen, zijnde ons neegende jaar:
5 ~ pm. winterkoorn à 50Y2 st. :
5Y2 pm. rogge; 45' /, lopen à 61 st. en 37 lopen à 45 st.:
12Y2 pm. weit; elf lopen à 4' /, cg, 48 lopen à 3'/, gulden en
48 lopen à 74Y2 st.:
7 pm . haver; vercogt 61 lopen voor 25 en 28 st. 't lopen :
Nog wat restjes weit en winterkoorn voor:
Een groot pm. grauorten verkogt voor:
Klein 3 pm. griemang vercogt voor:
Van boonen:
Een overjaar barg gemest met witte orten en verkocht, de orten gerekent:

2de jaar

In 't geheel gemaakt van noot:
Van de kleine plaats in 't geheel :
Van de greiden van de 2 plaatsen:
Gemaak van 't noot 1750 gewossen ons tiende jaar:
Voor krodde:
6Y2 pm. winterkoorn; 26 lopen 44 st., 76 lopen 38 st., 41 lopen 34 ~ st.:
8 pm. weit; verkogt 54 lopen à 69 st., na ondermaat:
Een polrje· rogge; verkogt Iloopen:
Van haver 10 pm. ; 139 lopen: 100 lopen 22 st., 30 lopen 26 ~ st.,
1 lopen 28 st., 8 lopen 35 st. :
3 pm. wit orten; verkocht voo r:
Van bonen gemaakt:
Nog 1Y2 lopen koorn:

a Korrekt bedrach is 222-8-2 . • b Korrekt bedrach is 165-3-0.

167-10-2
222-8-0'
4 15-13-8
77-19-0
7-0-0
28-19-0
60-10-0
12-2-0
10-0-0
1002-1-10

f 477- 16-0
f 422-16-0

2-18-8
272-6-8
185-15-0
2-6-0
164-13-0b
25-0-0
8-4-0
0-17-0
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662-0-0
437-7-4
428-6-2

Int geheel:
3de jaar van de kleine plaats:'
Van de greiden:b

(jol. 65r)

b.

Dienstboden van mei 1752 wt 1753:
Teunis Sierks voor gworveint Wt loon:
Durk Pijters voor middelveint Wt loon:
Tjietske Ydes voo r meid Wt loon en dubbelt goed:
Dooitse lans voor jonge Wt loon en dubbelt goed:
Dienstboden van mey 17 53 Wt mey 17 54:
Teunis Sierks als boven Wt loon:
Dooitse lans voor jonge Wt loon en dubbeId goed:
Tjietske Ydes voor meid wt loon en dubbelt goed:
Den 24 juili om reed en weggesruUft.
Den 25 diw Tjietske Fockes weer gewonnen voor:
En dubbelt goed Wt mei 17 54.

b.
b.

f
f
f

98-0-0
72-0-0
22-0-0
16-0-0

f
f
f

98-0-0
21-0-0
23-0-0
17-0-0

Dienstboden van mei 17 54 Wt mei 17 55:
Teunis Sierks voor groorveint Wt loon:
Dooitse lans voor jonge Wt loon, dubbelt goed en een lamsvoeding:
Tjietske Fockes voor meid Wt loon, dubbelt goed en vri geern en spelden:

f
f
f

98 -0-0
25-0-0
27-0-0

(jol. 65v)
Gemaak vant noot 1751 gewassen ons llde elfde jaar:
Ruim 7Y2 loopen krodde à 2 cg:
% pm. winterkoorn; verkogt 43 lopen à 38 st.:
Haver voor 26, 33 en 38 st. 't lopen:
Weit voor 81 en 85 st. 't lopen:
Boonen meest 45 st. 't loopen:
Wit arren à 65 st. 't lopen:
Grauwe orren meest à 5 cg:
Wat groene orten verkogr:
Van noot we bargemesten:

't 4de

't Vierde jaar van de kleine plaats:
Van de greiden tsamen:
Gemaak vanr noot 17 52 gewassen zijnde ons rwaalfde jaar:
pondematen / verkogr
4 ~ pm. winterkoorn; 85 ~ lopen à 44 Y2 st.:
4 pm . rogge; 435/16 lopen à 54 sr.:
3Y2 pm . weir; 25 lopen à 72 st.:

a Yn linkermarzje . • b Yn li nkermarzj e.

15-2-8
81-14-0
94-5-0
27 5-10-0
78-10-0
50-7-8
68-5-0
7-0-0
9-15-0
Somma geheel 680-9-0
505-13-0
450-0-0

190-4-12
116-18-14
90-0-0

ft hanskrift; fol. 67v-68r.

(foto: jacob van der Vaart)

Haver 94 lopen; 31, 29, 26Y2 sr. :
Wit orren; 5 lopen à 92 sr.:
Vooringweit I lopen:

139-3-0
23-0-0
2-3-4

Int geheel:
't Vijfde jaar van de kleine plaats:
Van de greiden :

561-9-14
430-0-0
438-6-0

(jó!. 66r)
Gemaak vant noot 1753 op ons plaats gewossen zij nde ons darriende jaar:
pondematen
4 pm. winterkoorn; verkogr 70 lopen à 47 Y2 sr.:
166-5-0
4 pm. rogge; verkogt 2 lopen à 54 sr. en 54'/, ste lopen voo r 50 st.:
14 1-19-4
8 pm . weit; verkogt 56 lopen à 74 sr. is:
f 207-4-0
14Y2 pm. haver; verkogt 91 lopen 25 sr., 41 lopen 24 sr. , 26 lo pen 26 sr. , 10\6 lopen
30 sr.:
211- 16-0'
a Korrekt bedrach is 212-10-0.
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4 pm. wirte orren; verkogr 6% lopen 51 sr. , 9 lopen à 58 sr. , selfs
bargevoerd:
og een resrs krodde en \1.1 haver:

49-8-0
1-11-8

l or geheel:
Her sesde jaar van de kleine plaars:
Dir jaar van de greiden:

778-3- 12
290-0-0
566-0-0

Gemaak van 'r graan 17 54 gewossen op ons plaars zijnde ons vierriende 14de jaar:
pondemaren
19-0-41Y2 pm. wiorerkoorn; meesr vervoerd , verkogr 12\1.1 lopen à 31 sr.:
102-8-2
2Y2 pm. rogge; 36\1.1 lopen à 56Y2 sr.:
12 pm. weir; 110 lopen à 56 sr.:
308-0-0
311-5-0 b
13 pm. haver; 249 lopen: à 26 sr. 21 lopen; à 25 sr. 228 lopen:
54-4-0
2 pm. grauorren; verkogr bi de 12% lopen à 4 \1.1 cg:
3 pm. griemang; verkogr 59'/ lopen à 60, 50, 48 , 35 sr.:
50-7-0
Een resrje krodde en een resrje uirval len ' weir:
3-5-0
'r GeheeIe opbreng van 'r noor dus:
848-9-6
Her seevende jaar van de kleine plaars:
5 12- 14-8
Onder 'r laasr 2Y2 pm. wir orren bi de 38 lopen voor 145 cg 9 sr. buiren ons eigen eeren.
Dir jaar van de greiden , bi de:
589-0-0

(Jol. 66v)
D iensrbooden van mei 17 55 (Or mey 17 56:
Teun is Sierks voor groorve ior ror loon:
Dooirse Jans voor onderveior (Or loon dubbelr goed , ee n lamsvoed ing en:
Tjierske Fokkes voor meid (Or loon dubbelr goer, vri gee rn en spelden en:
En een boor doek of doek (Oe een hembr.

f

98-0-0
30-0-0
30-0-0

Diensrbooden van mey 1756 (Or 17 57:
Durk Pijrers voor groorveyor (Oe loon:
f 96-0-0
Doirse Jans voor middelfeior (Or loon:
f
50-0-0
Tea:de Pijrers voo r onderveyor of jonge, 'r half jaar (Or loon 15 cg, 2 paar schoen en weeks Y2
sr.
Tj ierske Fockes voor meyd (Or loon, dubbelr goed en aan gele
f 33-10-0

(Jol. 67r)

ber.
ber.
ber.

Diensrbooden van mei 17 57 (Or mai 17 58 :
Durk Pijrers voor groorveior à:
loon en een lams soomervoeding.
Dooirse Jans voor middelveior voor:
loon en een lams soomervoeding.
Teade Pijrers voor jonge Y2 jaar:
2 paar schoen en 's weeks een bortje.

a Korrekt bedrach is 18-19- 12 . • b Korrekt bedrach is 3 12-6-0.

96-0-0
55-11-0
16-10-0
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34-0-0

Tjietske Fokkes voor meid voor loon:
dubbelt goed en vrij lapgeern en spelden.
Dienstbooden van mai 1758 tot mai 1759:
Durk Pijters voor grootveint à:
en twee lammen de soomervoeding.
Dooitse Jans voor middel vei nt à:
en een lams soomervoeding.
Teade Pijters voor jonge 't half jaar:
twee paar schoen en 's weeks een bottje.
Tjietke Fokkes voor meid voor loon:
dubbelt goed en vrij lapgeern en spelden .

f

96-0-0

65- 11 -0
20-0-0
35-0-0

(fol. 67v)
Gemaak van ons noot op ons plaats gewassen of gewonnen 1755 zijnde ons vijftiende jaar:
pondematen / lopen verkogt / de prijs
6-10-8
3'/, lopen krodde à 36 st.:
65-4-0
3 pm.; 36 lopen wintergarst, 36 en 38 st. :
200-19-0'
5V2 pm.; 69 lopen weit: 9 lopen 61 st. , ander 57:
132-1 7-12
3 pm.; 51 '/, lopen rogge à 53 \12 en 50 st.:
163-1 7-0
8 pm.; 144 lopen haver à 23,21 en 25V2 st.:
60-8-4
2 pm.; bi de 13V2 lopen grauwe orten, 84 en 90 st. :
38-14-0
2 pm.; bi de 11 '/, lopen wit orten, 66 st.:
0-16-0
Nog een restje uitvallen weit:
27-9-0
143 / , lopen bonen, 38 en 40 st.:
Int geheel de somma
Het 8ste jaar van de kleine plaats:
Van de greiden:

696-15-8
268-14-8
451-11-0

Gemaak van ons noot 1756 gewassen sijnde ons sestiende jaar:

3V2 pm. wintergarst; 50 lopen, 't lopen 52 st. en 1 sesthalf op de hoop:
Nog 5 lopen à 52 st.:
11 pm. haver; 61 lopen à 31 V2 st.:
Nog 43 lopen à 44 st., na ondermaat:
14 pm. weit; 40 lopen 88 st., 37 à 91 st.:
Nog ,/, bonen à 7\12 st. en \12 haver 25 st. :
Dus in 't geheel gemaakt:
Het 9de jaar van de kleine plaats:
Ik heb 10 lopen haver verkogt voor vijftehalf cg het loopen.
17 beesten aan de sijkte verlooren.
2 koejen , 2 hoklingen; 3 kalven gekogt voor 196 cg.
En nog van de greiden:

a Korrekr bedrach is 198-9-0 . • b Korrekr bedrach is 344-7-0.

130-5-8
13-0-0
96-1-8
93-0-0
343-5-0 b
1-12-8
677-4-8
281-4-10

252-5-2
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(fol. 68r)
Gemaak van 'r noor 17 57 gewassen zijnde ons seevemiende jaar:
Wimerkoorn 4 pm.; 58 lopen à 64 sr.:
Weir 2 pm.; verkogr 7 lopen 5\4 cg:
Rogge 3 pm. ; verkogr I lopen à 4 cg I sr. , 37 lopen 3Y2 cg, rsamen:
Haver 14 pm .; verkogr 32 lopen à 43 sr. en 104 lopen à 3 cg, re samen:
Wir orren 2 pm.; pladands verkogr 3 lopen à:
Terpbonen 2Y2 pm.; 'r lopen 3Y2 cg, gemaakr bi de:
Dus im geheel:
Her 10de jaar van de kleine plaars gemaakr:
Van de greiden gemaak bi de:

f

185-12-0
36-15-0
133-11-0
380-1 6-0
12-0-0
51-9-0
800-3-0
413-16-0
326-8-0

Wy hebben eenige jaaren in de nasoomer (Wee kruiken mer buner gevulr, waarvan de groorsre
weegr leedig zijnde 14 pom en de kleinsre 10% pond. Dir wr memori.
Gemaak van ons noor 17 58 gewossen zijnde ons agriende jaar:
Wimerkoorn 6 pm.; verkochr 73 lopen à 52 sr. is:
Weir 3 pm.; verkochr 25 lopen à 4 cg is:
Haver 9 pm. ; verkogr 60 lopen à 34, 41 lopen à 34 \-2 en 4 lopen à 33 sr., is:
Terpbonen 4 pm.; verkogr voo r 4 en 3% cg 'r lopen, r' samen opgebragr:
Terp grauwe orren 1% pm. ; verkogr voor 7 3;.\ cg 'r lopen:
Terp wine orren 1\-2 pm.; verkogr voor 5 cg 4 sr. en ook 5 cg 'r lopen:
Te samen:
7 pm. bonen roe de peerden en zaaijen.
Her 11 de jaar van de kleine plaars:
Van de koeijen (zijnde een schoon jaar):

189-16-0
100-0-0
179-6-8
116-7-0
4 1- 13-12
27-9-8
654-12-12
563-8-0
804- 19-0
2022-19-12

(fol. 68v)

beraalr
beraalr

betaalr

b.
b.

Diensrbooden van mei 17 59 wr mei 1760:
Durk Pijrers (Wee lams soomervoeding en:
Dooirse lans middelknegr:
Teede Pijrers voor jonge ses week voor maij 17 59 wr may 1760
drie paar schoen, 's weeks Y2 sr. en :
17 59 den 3 november opgeschoren IOY2 cg, voon beraalL'
T jierske Fokkes voor loon:
dubbelr goed, vri lapgeern en spelden.

96-0-0
80-0-0
20-0-0
35-0-0

Diensrbooden van may 1760 wr may 176 1:
Durk Pijrers voor groorveim (Wee lams soomervoeding en:
f 96-0-0
Tea:de Pijrers voor jonge 25 cg, weeks een sruiver, (Wee paar schoen en sijn ouders een varndel
f 25-0-0
boonen:

a Yn linkermarzje.

104

b.

SKRlUWBOEK FAN ' E HIBMA'S - EARSTE DIR

Tjietske Fockes voor meid tot loon:
dubbeld goed, vri lapgeern en spelden .

35-0-0

(jol. 69r)
Gemaak van ons noor 1759 gewossen zijnde ons neegenriende jaar:
Onbreekene witorren 7 lopen à 3 cg:
Winrerkoorn 51 lopen à 2 cg:
Winrerkoorn nog 15 lopen à 35 st.:
Haver 16 loopen, 't lopen 24 sr.:
Weit 30 loopen , 't lopen 72 st.:
Rogge 63 Y2 lopen, 't loopen 46 st.:
Boonen 6 lopen à 44 sr., 5 lopen à 41 sr.:
Wikken· 2 loopen à 2 cg:
Krodde een lopen à 42 sr.:

Her 12de jaar van de kleine plaats:
Dir jaar van de koeijen:

21-0-0
102-0-0
26-5-0
19-4-0
108-0-0
146- 1-0
23-9-0
4-0-0
2-2-0
Te samen 452- 1-0
182-16-0
479-10-0
1114-7-0

Gemaak van 'r noot 1760 gewossen 20ste jaar:
Soomerkoorn 42 lopen à 39 sr. :
Bonen 21 lopen, 'r lopen 42 st.:
Haaver 111 lopen 26Y2, 28 Yz, 33 sr.:
Weir 15 lopen, 'r lopen 70Y2 sr.:
Rogge 79Y2 lopen, 'r lopen 2Yz cg:
Krodde een rest à 14 st., 5\1.1 lopen à 51 st.:

Her 13 en laaste jaar van de kleine plaats:
Van koeijen gemaakr vri gelt:

81-18-0
44-2-0
162-9-0
52-17-8
198-15-0
14-1-12
Te saamen 554-3-4
232-7-0
332-5-0
1118-15-4

Hebben weer 13 aan de besmettelijke sijcte verlooren en een gekogr.

(jol. 69v)
Diensrboden van mei 1761 tot 1762:
Voor groorveinr Dooytse Jans sa! toe loon hebben:
en 1/. van de duiven.
Voor jonge Folkerr Pijrers sal tot loon hebben:
twee paar schoen en weeks een bottjen.
Voor meid Akke Sijbrens sa! tot loon hebben:
dubbelt goed en vri lapgeern en spelden.'

93-3-0
16-0-0
31-0-0

a Troch de tekst ûnderoan fol. 69v stiet wat hinne skreaun: ' Dit is tweemaal geschreeven by versinning; dus het een vergeefs.' Dizze tekst is hjir net werjûn ; sjoch ek it earste part fan fol. 70r (J 762-1 763).
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(fol. 70r)
Dienstbooden van may 1762 tot mai 1763:
Voor groorveim Durk Jans tot loon:'
Voor jonge Folkert Pijters voor:
twee paar schoenen en 's weeks Y2 st.'
Acke Sijbrens voor meid voor loon:
dubbelt goed en vry lapgeern en spelden.

b.
b.
b.

f

3 1-0-0

Dienstbooden van mei 1763 tot mei 1764:
Voor groorveim Durk Jans tot loon:
dog vader helpende kortende l Ost. daags.
Voor jonge Folkert Pijters voor:
2 paar schoen en 's weeks 1 st.
Voor meid Acke Sijbrens voor loon:
dubbelt goed vry lapgeern en spelden.

b.
b.

b.

Dienstbooden van may 1764 tot may 1765 :
Durk Jans voor groorveim tot loon:
een lams soomervoeding en voorts als boven.
Folkert Pijters voor jonge tot loon :
2 paar schoen, 's weeks 1 st., \4 grauwe orten.
Geertje Emes voor meid tot loon:
en dubbelt goed en 's weeks 1 st.

b.

b.

78 -0-0
20-0-0

f

90-0-0

f

25-0-0

f

3 1-0-0

f 92-10-0
f

30-0-0

f

10-0-0

(fol. 70v)
Gemaak van 't noot 1761 gewossen zijnde ons 21ste jaar:
27 lopen wimerkoorn à 46 st.:
19 lopen rogge à 63, 69 en 70 st.:
17 lopen soomerkoorn à 46 st.:
101 \4 loopen haaver à 44 en 49 st.:
33 lopen weit à 4 cg 6 st.:
28 '/, lopen terpbonen à 50 en 60 st.:
% wite orten, 2' /, pladands bonen, resten krodde en peerdevoer 't samen:

Van de koeijen gemaakt bi de:

1Yz pm.
4Y2 pm.

Gemaak van noot 1762 gewassen zijnde ons 22ste jaar:
15 lopen wimerkoorn à 46 st. :
53 lopen rogge, 't lopen 3 cg, na ondermaat:
56 lopen haver, 't loopen 37 st., na ondermaat:
94 lopen weit, 't lopen 74 st.:
4Y2 lopen vooringweit à 53 st.:

f
62-2-0
f 65-14-0
f
39-2-0
f 230-10-12
f 14 1- 18-0
f 72-5 -0
15-15-8

in't geheel: f 627-7-4
f 342-0-0

f
f
f
f
f

34- 10-0
158-4-0
102-16-0
347-16-0
11-15-0-

a By rrochhelling fol. 69v stie dêr noch by: 'en hem sijn reid met weg helpe.' • b By trochhelling fol. 69v wie dat 1 st.
wyks .• c Korrekt bedrach is 11-18-8.
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f

655-1-0
365-0-0

Gemaak vanr noot 1763 gewassen zynde ons 23ste jaars:
1;.\ pm. maarrekoorn; I Yz lopen verkogt voor:

I Y2 pm. weit; verkogt 4 lopen, 't lopen 4 1/ , cg, is:
3 pm. rogge; verkogt 39 Y2 lopen, 't lopen 50 sr., is:
12% pm. haver; verkogt 187Y2 lopen, 28 Y2, 32 Y2, 39, 36 sr.:
3Yz pm. terparren en bonen; de bonen verkogt voor 53, 54 en 56 sr.,
grau arren 7 cg en wit arren 4 cg:

f
4-0-0
f 16-10-0
f 98-15-0
f 298-12-8
f 86-18-12
504-16-4
477-3-12

Dit jaar van koeijen gemaakr:

882-0-0'

(fol. 7lr)

b.

b.

b.

b.
b.
bet.

b.
bet.
ber.

Dienstbooden van mei 1765 [Ot 1766 gewonnen:
Durk Jans voor groorveinr loon:
een lams soomervoeding.
Den 14 mayus betaalt 1766.
Folkerr Pijters voor jongesloon:
[Wee paar schoen en 's weeks 1 sr.
Den 27 may de 11 sr. betaalr.
Den 13 may 1766 betaalr.
Gerrje Enres voor meid loon:
en dubbelt goed en 's weeks 1 st.
Dienstbooden van mei 1766 [Ot may 1767:
Jacob Jacobs voor groorveinr voor loon:
1/, van 't duivegelr.
Jan Pijters voor onderveinr voor:
's weeks 1 sr. en [Wee paar schoen.
Geerrje Enres voor meid [Ot loon:
dubbelt goed en 's weeks 1 sr.
Dienstbooden van may 1767 [Ot may 1768:
Jacob Jacobs als booven; 1/, vam duiwegelr:
Jan Pijters voor onderveinr [Ot loon:
's weeks 1 st. en [Wee paar schoen .
Geertje Emes voor meid [Ot loon:
dubbelt goed en 's weeks 1 sr.

a Korrekt bedrach is 982-0-0.

f

92-10-0

35-1 1-0

15-0-0

f

103-3-0
40-0-0

f

20-0-0

f
f

103-3-0
45-0-0

f

26-0-0
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(fo!. 7 1v)
Gemaak vam noor 1764 gewassen zijnde ons 24sre jaar:
Rogge 12 Y2 lopen, 'r lopen 55 sr.:
Weir 18 Y2 lopen à 5 en 4Y2 cg:
Maarrekoorn 32 lopen à 46 sr. :
Haver 122 lopen, 'r lopen 31 Y2 sr.:
Boonen 21 % lopen rsamen:
Grauwe en wirre arren verkogt voor:
Nog arren en boonen in de bargen gevoerd en dus bi 'r gemaak nog is:

f 34-7-8
f 83-18-0
f 73-12-0
f 190-8-0'
f 47 -1-0
f 8-13-0
f 15-0-8

Geheel vam noor gemaakt:
Dir jaar van koeijen gemaakr:

f 453-0-0
f 585-4-0

Gemaak van 'r noor 1765 gewassen sijnde ons 25sre jaar:
Wimerkoorn 53 loopen, 'r lopen 3 cg:
Rogge 4Y2 lopen 78 sr. en 68 Y2 lopen 73 sr.:
Weir 14 lopen, 'r lopen 5 cg:
Haver 30 lopen, 'r lopen 48 sr. :
Boonen 1,4 lopen en 1/, vooring haaver:
Wir arren Y2 loopen:

f
f
f
f
f
f

159-0-0
267-11-8

70-0-0
7 1-0-0b
0-18-8
1-10-0
570-0-0
540-5-0

Dir jaar van de koeijen gemaakr:

2 1-0-0

1767 den 3 mayaan Dirk Jans re Miedum onder Franeker geleem 21 cg:
Den 4 augusrus I n l beraalr 1-10-0.'

(fol. 72r)
Diensrbaoden van may 1768 ror may 1769 gewonnen:
3de jaar b. Jacob Jacobs voor groorveim ror loon een agrsre van 'r duivegelr en:
Claas Alberrs voor jonge ror loon 's weeks 1 sr., 2 paar schoen en belappen
b.
mer srop en lapgeern en:
Gerrje Emes voor meid [Oe loon sogenaamr dubbelr goed en:
b.

beraalr
ber.
ber.

beraalr
beraalr

Diensrbaoden van may 1769 [Or may 1770 gewonnen:
Sipke Claases voor groorveim ror loon een agre van de duiven en:
Claas Alberrs voor jonge [Or loon:
's weeks 1 sr. , 2 paar schoen en belappen mer lap en sropgeern.
Genje Emes voor meid [Or loon :
en sogenaamr dubbelr goedr.
Diensrbaoden van mey 1770 ror mey 177 1 gewonnen:
Sipke Claases voor groorveim een agsre parr van de duiven en loon:
Claas Alberr voor jonge ror loon:
2 paar schoen, 's weeks 1 sr. en her lappen mer lap en sropgeern.

a Korrekr bedrach is 192-3-0 . • b Korrekr bedrach is 72-0-0 . • c Yn linkermarzje.

f

103-3-0

f
f

30-0-0
33-0-0

f 110-0-0
f 35-10-0
f

38-0-0

110-0-0
40-0-0
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betaalt

Gertje Entes voo r meyd rot loon:
en dubbelt goed.

f

40-0-0

(fol. 72v)
1766 den 3 1 maaijus is mij Wybe Jans doo r Gods onbevatbaare bestieringe mijn beminde hui svrouwe Trijntje Jans door de tij delijken doot ontrukt, oud sijnde 4 1 jaar en by de 3 \4 maanden, na een lange sukkel ing aan een kwaaie in de keel en in het borst of verslappinge van de
slokpijp so dat het eeten seer beswaarlijk na beneeden ko n koomen, ei nde met benautheeden,
die haar leevensei nde veroorsaakten. Den 10 juini rot Achlum op 't kerkh of begraven.
Tot welke leed en maal tijdt het volgende is gebruikt:
14-0-0
H armen Jacobs en Pij ter Tea:des de dootkist:
Rommen Pijters schroeven en hengsels:
2-16-0
Wij be Meinders Y2 wei tenbrood :
15-0-0
Johannes Pijters Y2 weitenbrood:
15-0-0
Elcke backer 2 roggen brooden:
1-8-0
Frans Pijters 2Y2 halfkan brandewijn, 2 pOnt Strooysuiker, 2 pont suikercandy, tabak en pijpen ,
4-0-0
by de:

f

52-4-0

(fol. 73r)
6-0-0
Harmen Martens, brouwer een ron soet 6 cg bier:
f
J.A. Sander 't lykJaken te huur; sijnde op een na het best, dat 5 cg van een reis' doet,
te huur:
f
2-10-0
D . Woortmans 3 groote en 4 kl eine tinnen sch uttels roe spek en vleis, 50 tinn en tafel borden
f
1-1 8-0
en 20 bierglaasen gehuurt:
Gerrijt Tjeerds van leedbidden en dien en op de leedmaal tijd:
f
4-0-0
Amje Alberts voor wassen en dienen :
1-0-0
f
4-2-0
Een spekham van Claas Sijmons:
f

f

19-10-0
52-4-0

Dus sijn de leedskosten die hier opgeschreeven zijn 7 1 cg 14 st.:
7 1-14-0
Twee overjaarse spekhamen en vier à vijf smcken rookvleis is er van ons eygen gebruikt.

(fol. 73v)
Gemaak van noot 1766 gewassen sijnde mijn 26ste jaar:
81 lopen winterkoorn à 54 st. , is:
25 Y2 lopen weit à 5% cg, is:
og een lopen weit à:
84 lopen haver à 53 st. 't lopen, is:
110boonschoven:
Nog restj es koorn, vooringweit, haver, etc.:

'I.

f 219-14-4
f 146- 12-8
f 5-8-0
f 222- 12-0
f
4-0-0
f 12- 17-8
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1 611 -4-4
1476- 16-0

Int geheel van noor gemaakr:
D ir jaar van koeijen gemaakr:
r' samen
Gemaak van 'r noo r 1767 gewossen, zijnde mijn 27sre jaar:
63 lopen winterkoorn à 53 sr., is:
4 lopen rogge à 72 sr. en 45 Y2 à 68 sr., is:
31 lopen weir à 6 cg 8 sr., is:
17 5 lopen haver à 45 sr., na afrrek van ondermaar, erc.:
5 '/, lopen grauwe orten, bi de:
8Y2 lopen wirre o n en à 51-2 cg erc., bi de:
War terpboonen voo r bi de:
Nog 4 lope n weit en een resre vooringwei r, dog geen koorn:

1 1088-0-4
1
1
1
1
1
1
1
1

166-19-0
176-1-0'
198-8-0
369-0-0
35-0-0
47-17-0
12-1-8
29-9-0

re samen 1 1034- 15-8
Rogge en wei t gebruikt te zaaijen weegens de narre herfsr.
Van de koeijen gemaakr:

1 509-4-8
1544-0-0

1801 den eersr ocrober Antje Sijbors oorijser kosr 108 cg. b

(jó/. 74r)
H er Dijkhuis onder Franeker re Miedum verh uun aan Dirk Jans en Lijsber Horses, egreluiden
(Or Lollum; mai 1767 ingegaan so lang (Ot weedersij ds genoegen jaarlijks voo r 22 cg. May
1768 verscheen en is beraalr en may 1769 betaal r. Beraalr (Ot may 1770 en 1771 en 1772 en
1773 en 1774.
De vijf pm. greidlan d onder Franeker aan de Bolswerder vaan verhuurr aan Pijrer Me iles, Petri 1767 ingegaan. Jaarlijks voor 15 cg vri gelr booven ord inaris en exrra-ordinaris scharringe,
mids her slarren· en eerd rijden· en slegren· ren lasre der verhuurder, waarreegen de verhuurder
een peen in dir of een an der sruk land van Pijrer Meiles kan laaren loopen na den 21 oc(Ober
de herfs r uir. De huur Perri 1768 ve rscheenen, is beraalr en 1769, en 1770 en 177 1, 1772,
1773, 1774,1 775.
Verhuun (Or Perri 1777 voor 15 cg en slarren, erc. eerdrijden, greppelen (Or huurders laste, en
ik een pee n .'
Gemaak van 'r noor 1768 gewassen, zijnde mijn 28sre jaar:
2 pm. maarrekoorn; 17 lopen verkogr, 'r lopen 63 sr. :
16 pm. haaver; 24 2 loopen verkogr voo r 35 en 36 sr.:
1 pm. grauwe onen; 8' /, verkogr, 'r lopen 71-2, 7V! , 7, 6 en 4 cg:
2 pm. wirre onen; 2 1 lopen, 7' /, verkogr voo r 5 en 5Y2 cg:
6 pm. terpboonen; bi de 31 Y2 lopen voor 3 115, 3 en 2 cg 10 sr.:
Dit jaar geen wi nternoot gehadr, re saamen:
Van de koeijen gemaakr by de:

53-11-0
428-4-0
59-5-0
113-18-8
71- 12-8

1726- 11 -0
1 560-0-0

a Korrekr bedrach is 169-2-0 . • b O are han , lener tafoege; sjoch fo l. 90" en fierder. • c Yn rjochtermarzje.
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geheel f1286-11-0

(jol. Nv)
Gemaak van 't noot 1769 gewassen mijn 29ste jaar:
3 pm . wimerkoorn; 46 lopen verkogr, het lopen een rijxdaalder:
5 pm. rogge; 62 loopen ve rkogt, het loopen 68 st., te samen:
5lh pm. weyt; 46Y2 lopen verkogt, 't lopen 4 cg 17 st. 8 penn. , te saamen:
6 pm. haaver; 55 lh loopen verkogt, 't loopen 38 st. , te saamen:
Een morgen· terpboonen; 12Y2 lopen verkogt 2Y2 en 3 \1.1 cg:
1 pm. grauwe en witte orten; 3 lopen grauwe, ' /. witte verkogt:

Van koeijen gemaakt:
Gemaak van 't noot 1770 gewassen mijn 30ste jaar:
4 pm. koolzaad; 42 loopen à 5% cg:
4 pm. wimerkoorn; 60 Y2 loopen à 58 st. :
I lh pm. rogge; 19Y2 lopen meest 4 cg:
7 pm. we it; 53 loopen à 6 cg, na ondermaat:
7Y2 pm. have r; 76 lopen à 50 st. , na ondermaat:
30 lopen boonen à 3'/. cg:
Nog voor eenige resten heneeten, etc.:

f 115-0-0
f 210- 16-0
f 226-15-0'
f 105-0-0b
f 38- 18- 12
16-7-8

te saam en f 7 12-1 7-4
f 566-0-0

f 241-10-0
f 175-9-0
f 78-17-8
f 315-6-0
f 187-12-0
f 93- 15-0
f 3-14-0
f 1096-3-8

Van de koeijen:
Gemaak van 't noot 1771 gewossen, zijnde mijn 31ste jaar:
4 lopen krodde en een restje, 't lopen 3lh cg:
34 lo pen wimergarst à 3 cg 12 st.:
41 Y2 lopen weit, 't lopen 6 cg:
50 lopen rogge, 't lopen 5 cg 6 st.:
134Y2 lopen haver, 't lopen 49 st., na ondermaat:
5 lopen bonen à 5 cg; Y2 grauv orten à 5 cg:
3 1 lopen terpboo nen à 5\4 cg en wat uitseijde:·

Van de koeijen by de 490 cg. Geheel:

368-1 4-8

15-2-4
f
123-2-0'
f
249-0-0
f
265-0-0
f
f 328-2-0
30-0-0
f
f 167- 12- 12
te samen f 11 77-19-0
f 1667- 19-0

(jol. 75r)

b.
b.

Dienstbooden gewon nen van may 177 1 tot may 1772:
Keimpe Jans voor grootveim tot loon :
Claas AJbertS voor jonge tot loon:
2 paar schoen' en 't lappen en 's weeks 1 st.

f
f

110-0-0
45-0-0

a Korrekt bedrach is 226-13-12 . • b Korrekt bedrach is 105-9-0 . • c Korrekt bedrach is 122-8-0 . • d Trochhelle: 'doek
roe 2 hembden'.
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b.

Geenje Enres voor meid en huisvrouw; dubbeId goedr:

b.
betaalt

Dienstbooden van may 1772 [Ot may 1773:
Keimpe Jans voor groorveinr voor loon:
en een agtste pan van de duiven.
Rienrs Durks voor jonge voor loon:
Geertje Enres voor meid en huisvrouw:
en dubbelt goed.
Keimpe Jans overleeden den 7 julius 1772, in wiens plaats gewonnen is:
Alben Pijters voor groorveim [Ot loon:

ber.

Dienstbooden van may 1773 [Ot may 1774:
Alben Pijters voor groorveinr [Ot loon:
en 1/, van de duiwen.
Riems Dirks voor onderveinr [Ot loon:
en 1/, van de duiwen .
Voor meid Genje Emes en huisvrouw loon:
en dubbelt goed.

b.
b.
b.

f

60-0-0

f

110-0-0

f
f

40-0-0
60-0-0

80-0-0

f

103-3-0

f

45-0-0

f

60-0-0

(fol. 75 v)

betaalt
betaalt
betaalt

Dienstbooden gehuurd van may 1774 [Ot may 1775:
Louw Emes voor groorveim [Ot loon 1/, van de duiven en 100 cg:
Tjietse Tomes voor jonge [Ot loon 45 cg en 's weeks 1 sr.:
Voor meid en huishoudster Genje Emes [Ot loon 60 cg en dubbeId goed:

betaalt
betaalt
betaalt

Dienstbooden van mei 1775 [Ot may 1776:
Louw Emes voor g[Oorveim [Ot loon 100 cg en Y2 duc.:
Tjietse Tomes voor jonge voor loon 50 cg en weeks 1 sr. :
Genje Emes voor meid en huisvrouw voor loon 60 cg en dubeld goed:

100-0-0
45-0-0
60-0-0

f

101 - 11-8

f

50-0-0
60-0-0

18 14 Het ooriser verslagen, weegt 40 engels· en 12 aas.· Ervan gegeven 3 cg.'
<ûnderskreaun:> Sijke Jans Hibma.

(fol. 76r)
Gemaak van 't ~oot 1772 gewassen, zijnde mijn 32ste jaar:
Rogge 6 pm.; 61 lopen à 5 cg, is met overmaat:
Maanekoorn 3 pm.; 30Y2 lopen à 48 st., is:
Weit 9 pm.; 48 lopen à 5 cg 13 st.:
Haaver 7Y2 pm.; 75 lopen à 42 sr.:
Terponen, grauwe 1 pm.; verkogr by de 5Y2 lopen à 6 en 4 cg:
Terpboonen 8Y2 pm .; vei-kogr bi de 3 loopen, 't lopen 4 en 3 cg:

307-10-0
72-1O-0 b
271-4-0
157- 10-0
26-0-0
9-6-0
te saamen f

Dit jaar van de koeijen gemaakr:

a Oare han, letter tafoege; sjoch fo l. 90v en fierder. • b Korrekt bedrach is 73-4-0.

844-0-0
690-10-0
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Gemaak vanr noor 1773 gewossen, zijnde mijn 33sre jaar:
Rogge 5 pm.; 39' /. lopen, 'r lopen 66 sr.:
Haver 9Y2 pm.; 60 lopen verkogr à 45 sr.:
Weir 7 pm.; 46 lopen verkogr à 6' /. cg:
Wirte orren 2 pm. ; daarvan gemaakr bi:

Van de koeijen of greiden bi de:

129-18-12
135-0-0
293-5-0
5-6-4
Te saamen f 563-10-0
443-10-0
geheel f 1007-0-0

1803 den 24 seprember, Sijke Jans Hibma haar gouden oorijser weegr 48 engels en 20 aas, het
engels 2 cg 6 sr., 't aas 3 sr. en 2-10 het vatsoen;· her oorijser kosr 114-1-0.' Het oude heeft
opgebragr 96 cg, de spelden 5 cg 7 sr. b

(fol. 76v)
Ik ondergeschreeven Durk Jans bekinne en verklaare bij deesen, dar ik Durk Jans heb opgennomen van Jan Wijbes, huisman· (Or Achlum op Sopsum, de somma van 20 cg, waarop ik
beloowe bij verbuurre van al mijnne goederen, geenne uitgesonderr, datgeenne weer te sullen
betaalen op behoorlijkke afmaanninge.
Dit geschreeven door mij, den 9 maijus 1779
<ûnderskreaun:> per order Durk Jans
<ûnderskreaun:> Jan Wij bes 1779
Afgedaan en betaald den 13 maart 178 1
<ûnderskreaun:> Jan Wij bes 1781

(fol. 77v}
Anno 1775 op den 28 augustus heeft het den Heerre van leeven en dood behaagt om onssen
waarden en (Oegeneegennen vaader Wijbe Jans, die reedrs in her 35 jaar eijgennaar en in het
42 jaar schrijver deeses boeks is geweest, in het 72 jaar sijnnes ouderdoms uir deese weerelr weg
re neem en om, soo wij hoopen, (Or sijnne eewigge geluksaaligheijr over re neemen, en hebben
volgens ordinrelijk gebruik deeser landen op den 5 siprember daaraanvolgende her onrsielde
lighaam (Or Achlum op her kerkhof laaren begraaven.
Hij waar groor rweëenfeertig jaaren,
Als hij ging mer ons moeder paaren,
En sij ruim rwinrig of iers meer,
En dog soa heeft behaagr den Heer,
Dat sij is eersr gerusr mirs deesen,
Wanr Godr behaagr zoo moer her weesen,
En 't waar voor seeker ook sij n wil
En daarom swieg ik hier mee sril.
<ûn derskreaun:> Jan Wij bes 1775
Anno 1775

a Korrekt bedrach soe wêze 11 5- 18-0 .• b Oare hán, letter tafoege; sjoch fol. 90v en fierder. • c Fol. 77r is blanko.
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(jol. 78r)

betaald

Dienstbooden van meij 1776 tot meij 1777:
Voor gtootveijnt Rients Feddes tot loo n 100 cg en 2 duc., dus:
106-6-0
Voor jonge Heerke Ruurds tot loon 25 cg, een paar schoennen en 's weeks I st. , dus aan
geld:
25-0-0
33-0-0
Voor dienstm eijd Amie Jans tot loon 33 cg en een paar schoen, dus aan geld:

betaald

Dienstbooden van may 1777 tot 1778:
Voor grootveint JeUe Toomes zal tot loon hebben 100 cg en I duc. dus:
103-3-0
betaald den 12 maijus 1778'
Voor jonge Heerke Ruuds zal verdien nen 28 cg en een paar schoennen, 's weeks I st. en een
vryje lamsvoeding, dus:
28-0-0
betaald den mat
Voor meid Amie Jans tot loon 36 cg en een paar schoenen, dus:
36-0-0

betaald
betaald

(jol. 78v)

betaald

<=-.:(-

Van graan nen 1775 gewassen:
Van 4 pm. garst; 55 Y:z loopen, daarvan gemaakt:
Van 6 pm. weijt; daarvan 30 loopen, het loopen 5 cg, dus te samen:
Van 5 pm. rogge; 59 Y2 loopen, 't lopen 3- 19-0, dus te saamen aan geld:
betaaldVan 5Y2 pm. haaver; 69 Y2 loopen daar voor gekogt:
betaaldNog 7Y:z loopen rogge; 't loopen voor 2-10-0, dus:
Dus van dat jaar gemaakt:
Voor meijd van den 3 jui lij tot meij 1778 Trijntie Oebles tot loon 26 cg, dus:
betaald den 12 maijus 1778'

f 172-1 4-0
150-0-0
235-0-0118-2-8
18-8-12 d
694-5-4
26-0-0

(jol. 79r)

betaald

betaald
betaald
betaald

Gemaak van koeijjen 1776:
Aan Sijbe Fransen een 4d kalfs' voor:
Nog aan deselve een enterrier voor:
Van graanen 1776 gewassen:
Van 4Y2 pm. rogge; 43 loopen, het loopen 3 cg I st., dus:
Van 3 pm. weit; daarvan ve rkogt 26 loo pen, het loopen 4 cg 14 st., dus
te saamen:
Van 9Y2 pm. haaver; verkogr 93 loopen, het loopen voor 1-1 5-0, dus:

63-0-0
45-0-0

13 1-3-0
122-4-0
162- 15-0

(jol. 79v)
Dienstbooden van meij 1778 tot meij 1779:
betaald den 13 may I 779a Yn lin kermarzje. · b Yn linkermarzje. · c Korrekt bed rach is 235-0-8. · d Korrekt bedrach is 18-15-0. · e Yn linkermanj e. • f U s: 'vierdekalfS" koe' . • g Yn linkermarzje; Iyksa soartgel ikense meidielings op dizze fol. 79v.
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Voor feint Alben Pijners zal (Ot loon hebben 100 cg en een halfe duc., dus:
101-11-8
betaaldt den 13 maijus 1779
Voor jonge Heerke Ruuds zal (Ot loon heben 32 cg, een paar schoennen en frij je lamsvoeding
en 's weeks 1 st., dus:
32-0-0
betaalt den 13 maij us 1779
Voor meid Geertie Gerrijts zal (Ot loon hebben 50 cg, dus:
50-0-0
Dienstbooden van mey 1779 (Ot mey 1780:
betaald de 12 meij 1780
Voor groorveijnt Alben Pijners zal (Ot loon hebbe 100 cg en een half duc.:
101-11-8
betaald den 12 meij
Voor jonge H eerke Ruurds (Ot loon 36 cg, 's weeks 1 st. , een paar schoenen en een vrije lamsvoeding, dus:
36-0-0
betaald den 12 meij 1780
Voor meid Geenie Gerrijts (Ot loon:
51-0-0

(Jol. BOr)

bet.

Gemaak van graannen 1777 gewossen:
Van 4 pm. wintergarst; verkogt 99 loopen en drie halffaandels, 't loopen 2-4-0, dus
te saamen:
214-12-12
Van 4Y2 pm. weijt; verkogt 40\-2 lopen, 3 loopen voor 4-1 2-0 't lopen en 37Y2 lopen voor 5-5o 't lopen, te samen:
210-13-8
Van 5 pm. rogge; verkogt 56 lopen en 3 halffaandels, het loopen voor 3-3-0, dus in het geheel
176-15-14
eenne somme van:
Van 1 pm. griemang; verkogr 16Y2 lopen, te saamen voor:
57-17-0
Van 2\-2 pm. terpboonen; verkogt 24 lopen, 't lopen voor 2-17-4 scherp,
68-13-0
te samen:
Van 11 pm. haawer; verkogt 132 lopen, heen int geheel opgebragt een som me
van:
263-4-0
Dus heen onsse bouwerrij in het geheel opgebragr eenne som me van:

791-15-2'

(Jol. BOv)
Gemaak van graanen 1778 gewassen:
Van 3 pm. coolsaad; 29'/, lopen, 't lopen 4 cg 5 st. , dus int geheel:
126-1 3-8b
Van 2 pm. wintergarst; 49 lopen, 't lopen verkogt voor 2-7-8, dus int geheel:
114-7-8'
Van 4\-2 pm. weit; 48 3/ , loopen, 't lopen verkogt voo r 4-1 2-8, dus int geheel
eenne somme van:
223-14-8 d
Van 12 pm. hawer; verkogt 104 loopen, komt met malkander op:
224-15-0
Van 5 pm. rogge; verkogt wo ik meen 463 / , lopen, 383 / , lopen voor 2-12-0 en 8 lopen voor
2-8-0, komt:
118-15-8'
Terpboonnen verkogt 12 lopen, 't lopen voor 3-0-0, komt op:
36-0-0
Van 1 pm. grouwe onen; verkogr 53,4 loopen, te saamen voo r:
34-6-0
\-2 pm . grijmang, daarvan verkogt 23,4 loopen voor:
9-7-8
a Korrekt bedraeh is 991-16-2 .• b Korrekt bedraeh is 125-18-2. • e Ko rrekt bedraeh is 11 6-7-8 . • d Korrekt bedraeh
is 223- 14- 11. • e Korrekt bedraeh is 118-19-8 .
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Dus zoo heeft het bouland in dat jaar opgeb rage
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f 867-19-8'

Gemaak van graanen 1779 gewossen:

4Y2 pm. soomergarst; daarvan verkogt 51 lopen en 13 maten, 't lopen voor 2 cg 10 st. , komt
int geheel op:
Van 3 pm. rogge; 38 loopen, het loopen 2 cg 8 st., komt op:

127 -11-0
91-4-0 b

(fol. 8 1r)
Dienstbooden van maij 1780 rot maij 1781 :
Voor veint H eerke Ruurds zal rot loon hebben 48 cg en een vrijje lams soomervoeding, dus aan
geld:
48-0-0
betaald den 12 maij 178 1'
Voor meid Gertie Gerrijts zal rot loon hebben 51 cg, dus:
51-0-0
betaald den 12 maij 178 1
Voor jongge Sijbbren Jans zal rot loon hebben 14 cg en weeks 1 st., dus aan gele
14-0-0
Ik bin mer Jan Meinnes, de vader van deese Sijbren Jans afgesproken, dat wij hem niet sullen
hebben, vermits zij n swakheit als andersins.
Soodat ik voor hem in plaats zal hebben Kneeles Jelles, soon van Jelle Porte voor de kost.
Van 4 pm. weit; verkogt 25 lopen en 5 halffaandels, 'r loopen 4 cg 11 st. , dus
int geheel:
Van 13 ~ pm. haver; verkogr 199 lopen en 3 halffaandels, 't lopen 1 cg 16 st.,
dus:
Onbreeken orten en boonen verkogt; voor de orten 3 cg, de boonen 2 cg 8 st. :
Dus soa hebben wij dat jaar daaruit gemaakt aan geld een so mme van:

115-19-1 4
358-6-8
26-8-0

f 719-9-6

(fol. 8 1v)

betaald

betaald

Diensrbooden van meij 1781 ror mey 1782:
Voor veint H erke Ruurds zal rot loon hebben 59 cg en een vrijje lams soomervoeding,
dus:
59-0-0
beraald den 12 meij 1782
Voor meid Geertie Gerrijts sal rot loon hebben net:
51-0-0
beraald den 15 maij 1782
Voor jonge Korneles Jelles sal rot loon hebben:
20-0-0
Diensrbooden van meij 1782 rot meij 1783:
Voor veint Fokke Gerrijts zal rot loo n hebben 85 cg, dus:
betaald den 13 mije 1783
Vqor meid Tjitske Tjepkes zal rot loon hebben 52 cg, dus:
Voor jongge Kneelus Jelles zal tot loon hebben:

85-0-0
52-0-0
30-0-0

a Korrekt bedraeh optel li ng fan ferbettere bedraggen is 887- 19-8 .• b Gier healwei fol. 81 r fie rder. • e Yn linkermarzje;
Iyksa soartgel ikense meidielings op dizze fol. 8 1r en op fo l. 81 v.
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(fol. 82r)

Van graanen 1781 gewassen:
Van 2 pm. wintergarst; verkogt 29 lopen, het lopen 2 cg 16 st., dus komt op:
f 81-4-0
Van 1Y2 pm. bargeorten; verkogt voor:
f 21-7-8
Van 2 pm. soomergarst; verkogt 25 lopen, het lopen 2 cg 11 st. 8 penn., dus:
f 63-11-8'
Van 5 pm. haver; verkogt 63 lopen en een vaandel, 't lopen 1 cg 8 st., dus:
f 88-9-0
Van 7 Y2 pm. weit; verkogt 1 lopen voor 6 cg, 22 Y2 lopen voor 4 cg 8 st., 35 Y2 lopen voor 4 cg
2 st., dus in het geheel 59 lopen voor:
f 250-11-0
Voor een lopen grouwe orten :
f
8-0-0
Voor Y2 pm. verhuurd tot aardappelen:
f
15-0-0
Dus dit jaar gemaakt uit de boulanden een somma van:

f

528-3-0

f

95-0-0

f
f

52-0-0
22-0-0

f

98-0-0

f
f

45-0-0
40-0-0

f

5-10-0

f
f
f
f
f
f
f

1-2-0
2-4-0
1-2-0
1-10-0
0-19-0
1-5-0
5-6-12

(fol. 82v)

Dienstbooden van meij 1783 tot meij 1784:
Voor veinr Fokke Gerryts zal tot loon hebben 95 cg en een vrijje lamsvoeding:
betaald den 14 mb
Voor meid Tjitske Tjepkis zal tot loon hebben 52 cg, dus:
Voor halfjaars jonge Gerrijt Ruurds zal tot loon hebben 22 cg, dus:
betaald den 13 me)'"
Dienstbooden van meij 1784 tot meij 1785:
betaald den 15 maij 1785
Voor veijnt Fokke Gerrijts tot loon:
en een vrijje lams zomervoeding.
betaald 1785Voor meid Trijntie Sijmmens zal tot loon hebben 45 cg, dus:
betaald 1785Voor jonge Anne Jans voor:
en 's weeks 1 st.
(fol. 83r)

Van het loon van Gerrijt Ruurds is betaald 5 cg lOst. , dus:
Gerrijt Ruurds heeft opgenomen:
Eerst 1 cg 2 st., dus:
De tweede reis 2 cg 4 st.:
De darde reis 1 cg 2 st.:
Voor een hoed 1 cg 10 st.:
Voor een paar kousen 19 st.:
Den 23 februarij aan hem opgeschoten 1 cg 5 st.:
Aan Hinderkie Harkes voor een kamrnesaal:·

18-18-12
4-0-0
26-18-12"
a Korrekt bedrach is 64-7-8. · b Yn linkermarzje. · c Yn linkermarzje. · d Korrekt bedrach is 22-18-12.

11 7

SKRl UWBOEK FAN 'E H IBMA'S - EARsrE DIEL

(Jol. 83v)

b.

cg st. penn.
1784 den 18 jannuarij verhuurt aan Douwe Gerrijrs her groor Palrie' voor 19 cg,
f · 19-0-0
dus:
Gemaak van graanen 1783 gewassen:
4 pm. haave r verkogr aan Harmen Jacobs voor 155 cg:
is beraald den 19 jannuarij 1784Van her loo n van Anne Jans als jonge is de eersre reis opgenomen:
De tweede reis na de commedie:
Den 12 siprimber zijnde Achlummer merk' 22 sr.:
Den 26 siprimber aan buisgeld:
Voor een nuuwe hoed:
Den 19 nowimber gegeeven:

155-0-0

f
f
f
f
f
f

1-3-0
0-11-0
1-2-0
1-2-0
2-5-0
0-14-0
6-1 7-0

de overslaande pagina: '

(Jol. 84r)
Van her loon van Trijnrie Sijmmens is opgenomen de eersre reijs:
f 1-16-0
2-4-0
Den 17 ocroober aan haar opgeschooren:
f
3-6-0
Nog aan haar opgeschooren om een schorteldoek re beraalen:
f
f
1-19-0
Den 30 ocroober een doek voor: (D ir moer weesen een schorteldoek, dus:)'
Den 4 dezimber om naar her spel:
f
1-0-0
Den 26 dijro aan haar opgeschooren:
f 0-16-8
0-8-0
Den 4 jannuarij 1785 aan haar opgeschooren om een mes re koopen:
f
Den 11 jannuarij voor haar uirgegeven aan her verruilen van haar gaspen 7 cg 14 sr. ,
f 7-1 4-0
dus:
Hinderikie Harkes de zomma van:
f 12-16-4
Dus mer elkander:
og 12 sr aan S. Popra:

f

3 1-19-1 2

0-1 2-0

f

32-11-12

f

19-10-0

f

131-12-8

(Jol. 84v)
Gemaak uir de boulanden van jaar 1784 gewossen:
Aan Douwe Gerrijrs Y2 pm. verhuurd ror koolrserij' voor:
Deese huur is mij beraal d den 22 nowimber 1784.
<ûnderskreaun:> Jan Wij bes 1784

b.

Van 3 pm. winrergarsr; vercogr 41 loopen, 'r loopen 3 cg 5 st. en daar de
ondermaar af, bl ieft:
1785 van den 12 meij [Or den 12 nowimber verhuurt aan Douwe Gerrijrs

a Yn linkermarzje . • b Sjoch fol. 85r. • c Lener tafoege.
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Y2 pm. landt tot bekooitsen voor de zomma à:
f 19-10-0
Deese boovenstaande zomma is mij ondergeschreven betaald den 20 nowimber 1785.
<ûnderskreaun:> Jan Wij bes Hibma 1785

b.

Den 20 nowimber 1785 verhuurt aan Douwe Gerrijts Y2 pm. lant tot cooltserrij voor de zomf 21-0-0
ma van:
Mits op zijn cos ten de dong te laaden en te ploegen als wij een karkker" en ploegdrijver schikken.

(jol. 85r)
Vervolg van het opneemen van het loon van Anne Jans ons jongge.
Den 24 nowimber 1784 voor een el sargies· 18 st. 8 penn., dus:
Den 4 dezimber om naar het spel:
Den 9 dijto voor een paar cousen 9 st.:
Den 16 dijto voor een hoed schoonmaken:
Den 26 dezimber aan hem opgeschooten:
Den 15 jannuarij 1785 aan hem opgeschooten:
Den 19 meij aan Anne gegeven 5 cg lO st. , dus:
Den 2 junnij aan Anne opgeschooten tot Vraannikker" de zomma:
Dese reekenning is afgedaan door Jan Wij bes den 3 junnij 1785 .
Door ongeluk van ons k.leinne jonge is dit met inkt besmeeten.'

cg. st. penn.

f
f
f
f
f
f
f
f

0-18-8
1-10-0
0-9-0

0-4-0
1-0-0
1-6-0
5-10-0

1-2-0

(jol. 85v)
Dienstbooden van maij 1785 tot maij 1786:
Voor vei nt eennen Hinderrik van Oosten zal tot loon hebben 95 cg en 1 vrijje lams
voeding, dus:
f
Voor jonge Anne Jans zal tot loon hebben 45 cg en 's weeks 1 st. , dus:
f
Voor meid Trijntie Sijmmons zal tot loon hebben 46 cg, dus:
f

soomer95-0-0
45-0-0
46-0-0

Dienstbooden van meij 1786 tot meij 1787:
Voor veint Hessel Hinderriks zal tot loon hebben 90 cg en een vrijje lams soomerweide,
dus:
f 90-0-0
Met deze Hessel Hinderiks afgeakordeerd. (Met Hessel Hinderiks afgerekind.)b
f 24-0-0
Voor meid Sijtske Jacobs tot loon 24 cg en 's weeks een dubbeltie:
Voor jonge IJke Sijbots voor de kost of als goed gaat sweeks I st.:
f
0-0-0
Voor veim Feike Feikes zal tot loon hebben van St. Jacob· 1786 tot meij 1787 de zomma van
75 cg, dus:
f 75-0-0

(jol. 86r)
Van het loon van Anne Jans ons jonge is opgenoomen:
verreekind Den 25 juilij 1785 tot meij 1786:
en 13 st. weekgeld, dus:
Den 2 october in plaats van Vraannikkermerk I cg, dus:

f
f
f

1-0-0
1-13-0
1-0-0

a Der is in inketplak fan ûngefear ien sinrimeter yn uochsnee op it plak fan de meidieling dy't heatt by 24 novimber
1784 .• b Yn linkermarzje.
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den 12 meij 1786'
Den 16 dezimber voor een nuuwe hoed:
Weeksruivers aant uwjaar toe betaald:
De weeksruivers aant meij 1786 betaald:
Den 21 veebruarij aan hem opgeschoten:
Den 7 maij aan hem opgeschooten:
Nog aan hem opgeschooten:
Voor een sijden doek:
Deze zomma van Hinderrik Wilims:b
Van het loon van H inderik is opgenoomen; is afgereekind den 16 juilij 1786:
Voor de eerste reis 1 cg 6 st., dus:
Den 30 dezimber aan hem opgeschooten de zomma van:
In veebruarij aan hem opgeschooten:
Den 22 dijto het hoofdgeld voor hem betaald aan de exsruur' de zomma à:

f
f
f

f
f
f

1-12-0
0-18-0
0-18-0
0-11-0
1-2-0
1-0-0
2-0-0

1-6-0

5-0-0
3-13-0
1-14-0

dus 11-13-0

(jol. 86v)
Vervolg van hetgeen Hinderik Wilms heeft opgenoomen:
Voor twee doeken de zomma:
f 2-18-0
5-0-0
Den 25 maarr aan hem opgeschooten:
f
18-0-0
Den 30 april aan hem opgeschooten de zomma van 18 cg, dus:
f
11-0-0
In maij aan him opgeschooten:
f
Aan de vtoetsman Wijnerna voor cleerren voor hem betaald:
f 13-16-0
10-0-0
De 3 juinij aan hem opgeschooten:
f
Deese reekining is gedaan en verreekind den 16 juilij 1786 ten huisse van dokter G . Schulrs
tot Vraanikker.
In jannuarij aan Feikke Feikis opgeschooten:
Den 2 maart aan hem opgeschooten de zomma à:
Betaald den 13 meij 1787 en ook gelijkwirdeerdt.·
1785 den 2 maij daarvan af de broden betaalt.

f
f

3-3-0
3-6-0

1775 den 17 december zijn getroud Jan Wij bes en Antje Sijbots door Domenij Arnoldes van
Loon' tot Achlum.

(jol. 87r)

Den 19 maij 1786 van A.B. Wijarda tor Oosterlinens op intres genoomen:
Dit is afbetaald den 26 jannuarij 1787.
Dit is afbetaald in jannuarij 1787.

cg st. penn.
f 500-0-0

Van her loon van Feike Feikes is opgenoomen van hem op Vraannikker merk de
a Letter tafoege. • b Trochhelle: 'Mijn vader heeft aan Hinderrik opgeschooten 1-16-0.' • c Arnoldus van Loon dûmny
te Achlum fan 1751 oam syn dea op 8 april 1780 (Romein, Naamlijst, p. 237-238).
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zomma à:
Den 26 dezember aan hem opgeschooten:
Den 10 februarij 1788 aan him opgeschooten de zomma van 6 cg:
Den 3 aprul aan hem opgeschooten à:

f
f
f
f

7-0-0
2-0-0
6-0-0
5-0-0

Dus te zaamen:
Verreekend den 12 maij 1788, <ûnderskreaun:> Jan Wij bes Hibma

f

20-0-0

Antje Sijbots weduwe Jan Wij bes van die tijd af schrieverse deses boek geworden doe hij overleeden is in het jaar 1789, den 6 junij, oud 34 jaar 7 weeken.

(jol. 87v)
Dienstbooden van meij 1788 tot meij 1789:'
cg st. penn.
Voor grootveint Jan HesseIs:
f 100-0-0
Voor meid Jaijke Jacobs zal tot loon hebben 30 cg, dus:
f 30-0-0
betaald den 13 meij 1789 b
Voor jongge IJke Sijbots zal tot loon hebben 12 cg, sweeks 1 st. en een paar schoenen,
f
12-0-0
dus:
betaald d' 13 meij 1789'

1788 van het loon van Jan HesseIs is opgenomen:
Den 11 juillij 1788:
Den 14 dijto 15 cg, dus:
Den 10 augusrus opgeschooten de zomma à:
Den 28 dijto aan hem opgeschooten:
Den 30 siptimber aan hem opgeschooten:
Den 13 nowimber voor hem uitgeschooten voor schaapesmeer de zomma van:
Den 7 dezimber aan hem opgeschooten de zomma:
Den 21 dijto aan hem opgeschooten:
Den 11 jannuarij 1789 aan hem opgeschooten:
Den 17 veebruarij aan hem opgeschooten:
Den 28 dijto aan hem opgeschooten:

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

1-2-0
15-0-0
10-0-0
2-0-0
3-0-0
5-1-4
3-0-0
3-3-0
6-12-0
2-16-0
5-0-0

f

56-14-4

(jol. 88r)
Dienstbooden van maij 1789 tot maij 1790:
Voor grootveint Jan HesseIs zal verdiennen 100 cg en een vrij ie lams zomerweide,
f 100-0-0
dus:
Voor meid Foekkien Hindriks zal tot loon hebben 40 cg, dus:
f 40-0-0'
Voor jonge Pijtter Watses tot loon 14 cg, sweeks een dubbeltie, dus:
14-0-0
f
Voor meid Claske Sijbbrens voor:
38-0-0
a Ir oersjoch fan 1787-1788 ûntbrekt.· b Yn linkermarzje.· c Yn linkermarzj e. · d Namme en bedrach uochhelle; nei
alle gedachten net of mar in Iyts hoartsje yn tsjinst west; in oare faam Claske Sijbbrens - lener tafoege - is doe foar har
)'n it plak kaam.
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50-0-0

Voor middelknegr Reinder Jans:

Diensrbooden van meij 1790 ror meij 1791:
Voor groorveinr Jan HesseIs zal verdienen 100 cg en re meij een lam en als her srerfr, moer ik
hem een weer geven of isr her alderminsr! Hij heeft niers re seggen, dus:
f 100-0-0
Voor middelknegr Krin Pijrers zal verdienen 56 cg, dus:
f 56-0-0
Voor meid Rigrs Joukes zal verdienen 45 cg:
f 45-0-0
Voor jonge Sijbren Douwes voor weeks 13 st.
(fol. 88v)
Vervolg' van her loon bij Jan HesseIs opgenomen:
Den 29 maan aan hem opgeschooren de zoma van:
Den 12 apml aan hem opgeschooren:
1790 Jan HesseIs den 12 ocrober:
Denselve dijro de kees beraald:

f
f
f
f

4-8-0
5-0-0
2-0-0
4-8-0

Diensrboden van meij 1791 ror meij 1792:
Jan HesseIs voor feinr herselve loon als voorleden jaar.
Voor meid Jelrje Sybrens sal verdienen 52 cg, dus:
Voor middelknegr Jielderr Geerrs sal verdienen 70 cg, dus:
Voor jonge Sijbren Douwes sal verdienen weeks 21 st., dus:

f
f
f

50-0-0 b
70-0-0
0-21-0

Dienstboden van meij 1792 ror meij 1793:
Voor feinr Jan HeseIs voor hetselve loon als voorleden jaar (en voorleden jaar), maar het lam
op sijn noed en 100 cg.
Voor meid Jeltje Sijbrens sal verdienen 52 cg, dus:
f
52-0-0
(fol. 89r)
1792 tor 1793
Voor jonge Wijtse ... ' sal verdienen 38 cg, dus:
Voor middelknegt Douwe Eeltjes sal verdienen 60 cg, dus:

f
f

38-0-0
60-0-0

Dienstboden van meij 1793 rot 1794:
Voor veinr Andries HesseIs sal rot loon hebben 108 cg, dus:
f 108-0-0; betaald
Voor meid Jeltje Sijbrens sal rot loon hebben 52 cg, dus:
f 52-0-0; beraald
f 49-0-0; betaald
Voor jonge Auke Jans sal rot loon hebben 49 cg, dus:
Jelrje Sijbrens Alderheiligen gaan laten bij de rijd af en Akke Bijnrjes weer huurd voor
19 cg, dus:
f 19-0-0; betaald

beraald

Dienstboden van meij 1794 tot 1795:
Voor veinr Andries HesseIs sal rot loon hebben 113 cg, dus:
Voor middelknegt Auke Jans sal rot loon hebben 52 cg, dus:

a Ferfolch fan fol. 87v. • b Bedrach komt net oerien mei de neamde 52 cg.• c

et ynfolle.

f 113-0-0; betaald
f
52-0-0
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(jol. 89v)
betaald

Voor meid Akke Bintjes sal tot loon hebben 43 cg, dus:

f

43-0-0

Dienstboden van mey 1795 tot 1796:
Voor feint Andries HesseIs sal tot loon hebben 113 cg, dus:
Voor middelknegt Auke lans sal tot loon hebben 60 cg, dus:
Voor meijd Akke Bij ntjes sal tot loon hebben 47 cg 5 st. , dus:

f
f
f

betaId:
113-0-0
60-0-0
47-5-0

Dienstboden van meij 1796 tot 1797:
Voor veint Andries HesseIs sal tot loon hebben 113 cg, dus:
Voor middelknegt Sjoerds ... ' sal tot loon hebben 95 cg, dus:
Voo r meid Giltje HesseIs sal tot loon hebben 36 cg, dus:
In plaats van Sjoerd te oorlog" Krin Piners voor 76 cg, dus:

f
f
f
f

betaald:
113-0-0
84-0-0 b
36-0-0
76-0-0

f
f
f
f

betaId:
113-0-0
86-0-0
45-0-0
36-0-0

(jol. 90r)
Dienstboden van meij 1797 tot 1798:
Voor bouknegt . Andrijs HesseIs sal tot loon hebben 11 3 cg, dus:
Voor middelknegt Krin Beens zal tot loon hebben 86 cg, dus:
Voor jonge lede Poulis zal tot loon hebben:
Voor meid Inje HesseIs zal tot loon hebben 36 cg, dus:
Dienstboden van meij 1798 tot 1799 :
Voor bouknegt Andrijs HesseIs sal tot loon hebben 11 3 cg, dus:
Voor middelknegt Krin Beens sal tot loon hebben 96 cg, dus:
Voor meid Ynje HesseIs sal tot loon hebben 40 cg, dus:

f 113-0-0; betaald
f 96-0-0; betaald
f 40-0-0; betaald

Dienstboden van meij 1799 tot meij 1800:
Voor bouknegt Anders HesseIs voor het oude:
Voor middelknegt Krin Beens sal tot loon hebben 103 cg:
Voor meid Inje HesseIs tot loon 45 cg:

f 113-0-0; betaald
f 103-0-0; betaald
f 45-0-0; betaald

(jol. 90v)

betaald
betaald
betaald

Dienstboden van meij 1800 tot meij 1801 :
Andrijs HesseIs voor bouknegt sal tot loon hebben 113 cg:
Voor meid Antje lans sal tot loon hebben 44 cg:
Voor jonge Wijbe Douwes sal tot loon hebben 15 cg, weeks 1 st.:

f 113-0-0; betaald
f 44-0-0; betaald
f 15-0-0; betaald

betaald
betaald
betaald
betaald

Dienstboden van meij 1801 tot meij 1802:
Andrijs HesseIs voor bouknegt sal tOt loon hebben 11 3 cg:
Voor middelknegt Tjepke Saakes sal tot loon hebben 70 cg:
Voor meid Antje lans sal tot loon hebben 44 cg:
Voor jonge Wij be Dauwes sal tot loon hebben 12 cg, weeks 1 st.:

f 113-0-0; betaald
f 70-0-0; betaald
f 44-0-0; betaald
f 12-0-0; betaald

a Net ynfolle. • b Bedrach komt net oerien mei de neamde 95 cg; der hat earst wol 95 cg stien . • c Nei alle gedachten
de oarloch tusken oan de iene kant Frankryk, de Bataafske Republyk en Spanje, en oan 'e oare kant Grut-Brinanje
{I 796-1 802) .
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betaald
betaald
betaald
betaald

Dienstboden van meij 1802 tot meij 1803:
Andrijs Hessels voor bouknegt sal tot loon hebben 113 cg:
f 113-0-0; betaald
f 82-0-0; betaald
Voor middelknegt Tjepke Sakes sal tot loon hebben 82 cg:
f 40-0-0; betaald
Voor meid Antje Jans sal tot loon hebben 40 cg:
Voor jonge Meine Tjeerds sal tOt loon hebben bij het half jaar ...• en weeks 1 st.

(jol. 9lr)

betaald

Dienstboden van meij 1803 tot meij 1804:
Andrijs Hessels voor bouknegt sal tot loon hebben 113 cg. dus:
Tjepke Sakes voor middelknegt sal tot loon hebben 98 cg. dus:
Hi ltje Witses Westra zal verdienen 50 cg. dus:
Meine Tjeerds voor jonge sal tot loon hebben 25 cg. weeks 1 st.:
Grittje Jelles voor meid sal tot loon hebben 46 cg. dus:
Trentje Douwes voor meid sal tot loon hebben 50 cg. dus:

f 113-0-0; betaald
f 98-0-0; betaald
f 50-0-0; betaald
f 25-0-0; betaald
f 46-0-0; betaId
f 50-0-0; betaald

betaald
betaald
betaald
betaald

Dienstbooden van meij 1804 tot 1805:
Andrijs Hessels voor bouknegt sal tOt loon hebben 113 cg. dus:
Gerben Sjerks sal tot loon hebben 60 cg. dus:
Voor jonge Meine Tjeerds sal tot loon hebben 40 cg. dus:
Voor meid Antje Jans sal tot loon hebben 33 cg:

f
f
f
f

betaald
betaald
betaald

ll3-0-0;
60-0-0;
40-0-0;
33-0-0;

betaald
betaald
betaald
betaald

(jol. 91 v)

onbetaald
betaald
betaald
betaald
betaald

Dienstboden van meij 1805 tot 1806:
Andris Hessels sal als bouknegt tot loon hebben 113 cg:
Voor meid Aaltje Willems sal tot loon hebben 54 cg:
Meine Tjeerds voor middelknegt sal tot loon hebben 50 cg. dus:

f 113-0-0; betaald
f 54-0-0; betaald
f 50-0-0; betaald

Dienstboden van meij 1806 tot 1807:
Andris Hessels als bouknegt sal tot loon hebben 100 cg:
Meine Tjeerds voor middelknegt zal tot loon hebben 60 cg:
Aaltje Willems voor meid sal tot loon hebben 54 cg:

f 113-0-0b; betaald
f 60-0-0; betaald
f 54-0-0; betaald

Dienstboden van meij 1807 tOt 1808:
Anders Hessels als bouknegt tot loon:
Tjepke Sakes als grootknegr tOt loon:
Wijbe Hobbes als middelknegt tot loon:
Gerrit Hobbes als jonge tot loon weeks 1 st. en:
Sijbrig Sijbots als meid tot loon:

f
f
f
f
f

betaald
100-0-0
130-0-0
50-0-0
30-0-0
50-0-0

(jol. 92r)
Dienstboden van meij 1808 tOt 1809:
Andris Hessels als bouknegt tot loon:
Atte Broers als grootknegt tot loon:
a

f 113-0-0'
f 130-0-0; betaald

er ynfolle. • b Bedrach komr ner oerien mei de neamde 100 cg; der har earsr wol 100 cg stien .• c RigeI rrochhelle.

124

SKRl UWBOEK FAN 'E HI BMA'S - EARsTE DI EL

Auke Jans als middelknegt rot loon:
Jentje Tjeerds als jonge tor loon:
Vokeltje Pitters als meid rot loon:
Andris HesseIs WOOnt niet meer als knegt bij mij , maar als vrij gesel.

f 45-0-0; betaald
f 40-0-0; betaald
f 58-0-0; betaald

Dienstboden van meij 1809 rot 18 10:
Andris HesseIs woond weer als vooren, niet voor vrijgesel.'
Voor middelknegt Sjouke Andrijs sal rot loon hebben 60 cg, dus:
Voor jong Ri ntje Ages sal rot loon hebben 46 cg, dus:
Voor meid Vokeltje Pitters sal rot loon hebben 60 cg, dus:

f 60-0-0; betaald
f 46-0-0; betaald
f 60-0-0; betaald

Dienstboden van meij 1810 rot 1811:
betaald
Andris HesseIs voor bouknegr 100 cg"
Voor middelknegt Reinders Pitters sal rot loon hebben 87 cg, dus:
f 87-0-0; betaald
f 55-0-0; betaald
Voor jonge Ri ntje Ages sal tot loon hebben 55 cg, dus:
Voor meid Sijtske Tjeerds sal rot loon hebben 47 cg, dus:
f 47-0-0; betaald
betaald
Tjepke Saakes het somerhalfjaar weeks 3 cg l Ost. , her wenterhalfjaar 2 cg

(fol. 92v)
Dienstboden van meij 1811 rot 1812:
Andris HesseIs voor bouknegt 113 cg<
Voor meid Sibrigje Sijmens zal rot loon hebben 52 cg, dus:
Voor jonge Feitsen Rinnens sal rot loon hebben 36 cg 11 st., dus:

betaald

f 52-0-0; betaald
f 36-11-0; betaald

Dienstboden van meij 1812 rot 1813:
Andris HesseIs voor bouknegt 113 cg'
Voor meid Siebrigje Sijmens zal rot loon hebben 52 cg:
Voor jonge Fietse Rinnerts sal rot loon hebben 42 cg, dus:
Voor middelknegr Durk Jacob sal hebben alle weeken 2 cg en dan te
meij 25 cg en ee n paar nuwe schoen :

f 132-0-0; betaald

Dienstboden van meij 18 12 rot meij 1813:'
Andris HesseIs voor bouknegt 113 cg, dus:
Voor jonge Feitsen Rinnens sal rot loon hebbe 48 cg, dus:
Voor feint Tjepke Saakes sal rot loon hebben 135 cg:
Voor meid Sitske Allen sal rot loon hebben 40 cg:

f
f
f
f

f 52-0-0; betaald
f 42-0-0; betaald

113-0-0; betaald
48-0-0; betaald
135-0-0; betaald
40-0-0; betaald

(foL. 93r)
Dienstbooden van meij 1814 rot mij 1815:
Andrijs HesseIs voor bouknegt sal ror loon hebben 113 cg, dus:
f 113-0-0; betaald
Voor meid Fookelrje Pirters sal ror loon hebben 70 cg:
f 70-0-0; betaald
Voor jonge Tijere Gerbens sal ror loon hebben 44 cg en weeks een dubbelrje,
dus:
f 44-0-0; beraald
Voor knegt Tijs Rommens sal rot loon hebben 50 cg, dus:
f 50-0-0; beraald
a Letter tafoege yn rjochtermarzje . • b Yn rjochtermarzje. • c Yn rjochtermarzje . • d Yn rjochtermarzje. • e Nei alle
gedachten in fersin fan de skriuwer; korrekt is: 'meij 18 13 tOt meij 181 4' .
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f 58-0-0; beraald

Voor knegr Jeiie Jans sal [Or loon hebben 58 cg, dus:
Diensrbooden van meij 18 15 [Or mey 18 16:
Andrijs HesseIs voor bouwknegt sal [Ot loon hebben 11 3 cg:
Voor middelknegt Durk Jacobs sal [Ot loon hebben 125 cg, dus:
Voor onderknegt Tijs Rommerrs sal [Ot loon hebben 75 cg, dus:
Voor meid Rinsk Jacobs sal [Ot loon hebben 52 cg, dus:
Voor jonge Hessel Durks voor de kosr.
Voor onderknegt Teekle Tjebbes sal [O t loon hebben 58 cg, dus:

f 113-0-0; betaald
f 125-0-0
f 75-0-0; betaald
f 52-0-0; betaald
f

58-0-0; betaald

(Jol. 93v)
Dienstbooden van meij 1816 [Ot 18 17:
Voor Andrijs HesseIs zal [Ot loon hebben als bouknegt 11 3 cg, dus:
f 1 13-0-0; betaald
Wieger Pirrers voor middelknegt zal [Ot loon hebben 140 cg, dus:
f 140-0-0; betaald
Voor meid Eentje Marrens zal [Ot loon hebben 52 cg, dus:
f 52-0-0; betaId
Voor jonge Hessel Du rks zal [Ot loon hebben; 500 wat kleding verandert:
25-0-0; betaald
Dienstboden van meij 181 7 [Ot 1818:
Voor bouknegt Andris HesseIs sal [Ot loo n hebben 113 cg, dus:
Voor middelknegt Nann e Durks sal [Ot loon hebben 128 cg, dus:
niet gewoo nd'
Voor meid Sitske Allerrs sal [Ot loo n hebben 50 cg:
Hessel Durks sal [Ot loo n hebben voor jonge:
Sitske getroud, voor haar in plaats Teetske Rienks [Ot loon:

f 113-0-0; betaald
f 128-0-0; betaald
f 50-0-0; betaId
f 30-0-0; betaald
f 48-0-0; betaId

(Jol. 94r)
Dienstboden van meij 1818 [Ot 1819:
Voor bouknegt Andrijs Hessels sal tot loon hebben 11 3 cg, dus:
Voo r middelknegt Ritske Piekes sal [Ot loon hebben 140 cg, dus:
Teetske Rienks voor meid zal [Ot loon hebben 60 cg:
Hessel Durks voor jonge sal [Ot loon hebben 36 cg:

f 113-0-0; beraald
f 140-0-0; beraald
f 60-0-0; beraald
f 36-0-0; beraald

Dienstboden van meij 1819 [Ot 1820:
Voo r bouwknegr Andrijs HesseIs sal [Ot loon hebben 113 cg, dus:
Voor middelknegr Durk Andris sal [Ot loon hebben 136 cg:
Voor jonge Hessel Durks sal [Ot loon hebben 42 cg, dus:
Voor meid Witske Teun is sal [Ot loon hebben 60 cg, dus:

f 113-0-0; betaald
f 136-0-0; betaId
f 42-0-0; betaId
f 60-0-0; betaId

(Jol. 94v)
Dienstboden van meij 1820 tot 1821:
Voor bouwknegt Andrijs HesseIs sal [Ot loon hebben 113 cg, dus:
Voor grootknegt Durk Andris sal [Ot loon hebben 136 cg:
Voor middelknegt Ist Rimers sal [Ot loon hebben 38 cg:
a Letter tafoege.

113-0-0; betaald
136-0-0; betaald
38-0-0; betaald
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Voor jonge Pitter Franses sal tot loon hebben 25 cg, dus:
Voor meid Witske Teunis sal tot loo n hebben 60 cg, dus:
Dienstbooden van 1821 tot 1822:
Voor bouknegt Andris HesseIs sal tot loo n hebben 100 cg:
Voor knegt Hessel Durks sal tot loo n hebben 58 cg:
Voor meid Witske Teunis sal tot loon hebben 60 cg, dus:
Jonge Frans Douwes bij de dag.

25-0-0; betaald
60-0-0; betaald

100-0-0; betaald
58-0-0; betaald
60-0-0; betaald

(jol. 95r)
Dienstbooden van 1822 tot 1823:
Voor knegt Harmen Durks sal to t loon hebben 55 cg, dus:
Voor meid Claske H indriks sal tot loon hebben 60 cg:
Voor jonge Frans Douwes sal tot loon hebben 12 cg, dus:
weeks 1 st.

55-0-0; betaald
60-0-0; betaald
12-0-0; betaald

Dienstbooden van meij 1823 tot 1824:
Voor knegt Hessel Durks sal tot loon hebben 78 cg, dus:
Voor meid Attje Hindriks sal tot loo n hebben 38 cg, dus:
Voor jonge Frans Douwes sal tot loon hebben 25 cg, dus:

78-0-0
38-0-0
25-0-0

Dienstboden van mey 1824 tot 1825:
Voor knigr H essel Durks sal tot loon hebben 70 cg, dus:
Antje Jorkes voo r meid sal tot loon hebben 26 cg:
Voor jonge Frans Douwes sal tot loon hebben 25 cg:

70-0-0
26-0-0
25-0-0

(jol. 95v)
Einde van deeze schrijvers, waar An tje Siebout Hibma de laaste was, is ove rleden den 11 october in 't jaar 1824, oud 69 jaar. Leid tot Achlum begraven.
Dit gedaan door Frans Popes Winia, den 12 october 1824, echtgenoot van Zyke Jans Hibma,
dochter van Antje Siebours en Jans Wiebes Hibma.
(jol. 96r)
1775 17 dezember zyn getrouwd Jan Wiebes Hibma en Antje Sybouts door den Predikant
Arnoldus van Loon te Achlum.
178 1 den II mey is geboren Wiebe Jans Hibma.
1783 den 27 julij is geboren Sijbout Jans Hibma.
1789 de 6 juny is overleden Jan Wiebes Hibma, oud 34 jaren , leidt tot Achlum begraven.
1789' de 4 maart is gebo ren Zyke Jans Hibma.
1817 den 3 1 october is overleden Sybour Jans Hibma, oud 34 jaar 14 weken en leid te Sexbierum begraven.
1824 den II octobe r is overleden Antje Sybouts, oud 69 jaar 11 maanden, leidt tot Achlum
begraven.

a Fersin fan de skriuwer; korrekt is 1788; fe rlykje mei Il , fo l. 35v.
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Twadde diel
(fo!. Iv)1698 den 24 september en den 1 octOber omfangen voor een half tOnne roode· laske· butter
Lieuwarder wijgh· de somma van 51 cg.
peeper
swaavel en
bakalaer·
holwortel·
Alandtsvartel·
van eelx
voo r 1 st.
goedt voor ruijde·

soudt
seep
oudsmeer
brandewijn
van e1x een farndelspondt

Voor een kraamvrouw of d [...] m[ ... ]"
12 greijn· kastorum·
12 greijn boorach·
12 greijn safran
voor 1 st. meliswaater· [*?]

(fo!. 2r)
0-6-0
45-0-0

1697 den 2 octOber ben ic Jan Wijbbes met mijn suster Grijettie Wijbbes nae Bextterswag· getrocken ol)1. van haer hasemondt" gesneeden te worden. Doen van vracht uitgeleijdt 6 st.
En sijn met meijster geackordert dat hij soude hebben de somma van 45 cg, 1 duc. voor sijn
vrou en vijer schellingen voor de armen.

3-3-0
1-4-0

14-18-0

En vijftigh pom grouwe kees, herwelck wij hem hebben tOegeteit onder quijtamie van den 23
ocrober 1697.
Ende noch van daer sij te huijs is geweest van slaepen en bedienen en bier en alles te samen de
somma van ·14 cg 18 st.
Dit aan de schijper getelr en verwachten hier van oock een quijtantie, maer hebben noch geen.
Dit tOt memorij geschreeven op huijden den 7 febrijwarius 1698 of het huijden of morgen of
ten eeniggen daagen te passe mochte koomen.
<ûnderskreaun:> Jan Wijbbes 1698

64- 11-0

(fo!. 2 v)
1708 den 18 nowember des morgens omrem een quartier voor drie uir is overleeden ons broeder Schel te Wijbbes, oudt een en viertigh jaar, drie jaersmaenden en rwee daagen.
a Fol. I ris blanko . • b Der stier 'kaamvrouw' ; ir oare fan de rigel is ner goed lêsber omdar ir papier ófskuord is; dir resepr
is ûndersrboppe oan de ûnderkanr fan de side delskreaun.
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1708 den 21 desember is overleeden ons nichte Tzertie Jacobs, huijsvrou van Tziepke Baukes,
onrranger roe Tzerckwaert·.
1709 den 23 maertij des aavondt onrrendt neegen uur is overleeden onsen lieeven broeder en
diener int Woord des Heeren Jan Reinners.'

(jol. 3r)
12-2-0

11-0-0
11 -4-0

11-0-0
6-1-0
8-8-0
59-15-0

1698 den 31 julius aen de gemeente rot Menaem gegeven de somma van 12 cg 2 st.
Dit ro t memorie geschreeven ofhet mij alleen te laste koomt in nader scheijdinge van mijn suster.
<ûnderskreaun :> Jan Wijbbes 1698
1698 den 6 nowember aen de gemeente gegeven als booven de somma van 11 cg.
<ûnderskreaun:> Jan Wijbbes 1698
1699 den 9 julius gegeven aen de gemente de somma van 11 cg 4 st. op gelijckke manier als
boven.
<ûnderskreaun:> Jan Wijbbes 1699
1699 den 30 ocrober aen de gemeente gegeven de somma van 11 cg gelijck als vooren.
<ûnderskreaun:> Jan Wijbbes 1699
1700 den 24 maert aen de gemente gegeven een somma van 6 cg 1 st.
<ûnderskreaun:> Jan Wijbbes 1700
1700 den 27 ocrober aen de gemeente gegeven een somma van 8 cg 8 st.
<ûnderskreaun :> Jan Wijbbes mlO d 27 1700
Grieties 64-11-0
en Jans 59-15-0
rest

4-16-0

(jol. 3v)
6-11-0
5-10-0
3-0-0
3-3-0
3-3-0
3-6-0
4-0-0

170 1 den 29 maeij gegeven aan de gemeente 6 cg 11 st.
1702 den 1 janwarius aen de gemeente gegeven 5 cg lOst.
1702 den 14 september noch aen de gemeente roe Menaem gegeven een somma van 3 cg.
Aen de gemeente rot Fraeneker gegeven 1 duc. den 4 nowember 1702.
1703 den 10 ocrober aen de gemeente gegeven 1 duc.
1704 den 16 augustij aen de outsten gegeven 3 cg 6 st. om te geven aen de machdoose gementen.
1705 den 9 maeij aen ons gemeente gegeven 4 cg.
1708 den 4 mardt sestehalf cg gegeven.
1708 den 6 desember sestehalf cg gegeven.

(jol. 4r)
2-6-0

a

1704 den 17 juli is ons Wijbbe Jans wat sijck geworden en alsoo hij een weijnigh sick waer,
moet hij inwendigh termijn· gehadt hebbe. Dewijl hij de vrijdaghs noch konde gaen en de

ei alle gedachten Jan Reinders, dy't yn 1707 foargonger wie te Hijum; faaks wie de gemeente Hijum doe al ferbûn

mei Hallum, it berteplak fan Jan Wijbes O.J. Kalma, Naamlijst der Friese Doopsgezinde leke- of liefdeprekers en Predikanten (Ljouwert, 1962), p. 42).
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0-12-0
1-1-0
1-1-0
0-10-0
1-4-0
3-8-0
1-7-0
1-2-0
12-0-0
0-16-0
14-12-0
0-15-0
14-0-0
18-18-0
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saarerdaghs waer sijn een beenrie slap, ja sonder krachren. Wij sijn den 21 diro mee na de Lei)
gerrocken, a1waer Pijrer Arons war goed orneerde voor 46 sr., doch heen weijnnigh geholpen.
Den 28 diro der mee na Harlingen geweesr. Daer gekosr 12 sr.
Den 1 augusri mer mr. K1aes roe Arum begonnen en heef gekosr 21 sr.
Den 15 augusrij weederom 21 sr.
Den 28 diro 10 sr.
Den 7 seprember 1 cg 4 sr.
Noch bemelr als boven voor Wijbbe beenrie 3 cg 8 sr. , dus 3-8-0 .
Den 5 nowember noch als boven beraelr 1-7-0.
D en 13 deesember als boven beraelr 1-2-0.
Den 25 diro aen mr. Claes roe Arum beraalr 12-0-0.
1705 den 18 feberwarius beraelr als boven 0-16-0.
Den 1 maert na Osrerwerom' gerrocken a1waer her gekosr heen van meijsrerloon , vraghr en
andersens' 14-12-0.
Den 1 augusrij weeder beraelr als booven 0-15-0.
1706 na Lieuwarden geweesr, a1waer is vermeesrert en verteerr 14-0-0.
En mer een meesrer van Groeningen begonnen en beraelr 6 duc.
Noch aen mr. Hendrick beraelr voor her maaken van ons Wijbbe goedrsie 13 cg 6 sr.'

(fol. 4v)
1700 den 31 en mardr op een Paesdagh of Paesmorgen hebben wij Jan Wijbbes en Sijrske Gerbens malkander gerrour en sijn gerrouwr voor de mijddagh voor de gemenre der Mennoniren
voor Reijse Johannes en na de mijddagh voor de ge men re der Gerevermeerde, in de kerck roe
Meenaem voor Fedde van Slooren, a1soo tweemael.
Wijl dir houwelick dan nier houwen,
Soo en helpr 'r dogh geen rrouwen.
lck Jan Wijbbes oudr sijnde 27 jaer 8 jaersmaenden en 8 dagen en Sijrske Gerbens is oudr 25
jaar 7 maenden 22 dagen.
1703 den 28 seprember savonrs onrrenr ses uwr is gebooren ons eersre kijn Wijbbe Jans zoon.
1707 den 24 ocrober des moorgens onrrenr drie uwr is gebooren ons tweede kijn Anrzie Jans
dochrer.
1713 den 6 nowember des achttermiddag onrrrenr twee uur is gebooren ons darde kijn Pijtter
Jans zoon.
1721 den 29 seprember svoordemijddagh onrrrenr elf uur is weeder gesrorven den voornomden Pijtter Jans, alsoo in den vrugen morgensrondr van sijn leeven.

(Jol. 5r)
1701

Aenreekenninge van ons huijsraad weegens Jan Wij bes en Sijrske Gerbens, in croliguldens.
1 raager 0-11-8
1 spijgel 0-18-10
1 haerborsrel 0-2-0
1 bijbel 4-18-0
1 k1eijn quasr 0-0-12
8 pannen 1-0-0
1 loeiwagensrock 0-1-8
1 hugel 0-19-0
1 bonr schorsrjenkleed' 1-10-0
1 asschop 0-7-0
1 naeijkorf 0-11-0
1 loeijwagen' 0-12-0

a Meidiel ing op los briefke, op fol. 4r fêstspjelde.
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1 wijtter" 0-6-0
1 boender 0-6-0
1 duael' 0-4-8
1 sleef 0-1-8
1 konckerdanseboeck 2-10-0
7 leepels 0-8-0
1 koeckpan 2-6-0
1 hoepnet" 2-0-0
1 doosin tafel borden 0-10-0
1 sroffer 0-5-0
2 groene deekens 12-0-0
1 deekens voer 3-8-0
2 Spaense' deekens 13-0-0
1 sack 0-9-0
1 hecke 1-10-0
1 kanne 0-4-8
1 donghack 1 klauw' 0-6-4
1 tange 0-12-0
1 feeger 0-18-0
1 wrijver 0-12-0

daghs schuttelgoed 0-5-0
1 goodeng' 7% pond, 't pond 0-15-8, 6-0-0
godingsseel' 0-5-0
1 kerring 0-18-0
1 hangijser 0-11-0
1 groOt steennen pot 0-4-8
1 quast 0-1-4
1 k1eerkorf 0-19-0
1 turfkorf 0-5-0
1 eeijken kiste 6-0-0
1 bed en pul; 11 ellen teeck; d' el 24 st. , 31 pond
veeren, 't pond 12 st., 12 st. maken 32-8-0
1 bed en pul, 9\4 ellen teeck 23-0-0
2 oorkussens 9 varndels 6-18-0
2 paer gordijnnen 13-18-0
vracht 0-9-0
1 hourwrijwer 0-1-12
1 kalckpot 0-1-0

1 latrijs 50-11-6

2 latrijs 95-1-4

(fol. 5v)
Als vooren opteekenninge van ons huijsraed:
1 kijstekleed 1-10-0
2 sroelkussens 3-5-0
1 meelseef 0-15-0
1 fisemmerkie 0-11-0
1 foet onder d' klerkorf 0-2-0
en op roegegeven aen haer 0-9-0
1 puijster' 0-5-8
en voor verwe 0-3-12
1 mantelsrock 0-8-0
aen deeckens voer 1-11-8
aen daghs schuttelgoet 0-4-12
2 handooken 0-7-0
ijtum' 0-5-2
1 lamp 0-5-8
6 pannen, 1 pot te water 1-5-12
1 misschop' 0-4-0
1 bierglas 0-4-0
1 rob be 2-10-0
2 roommers' 0-4-0
1 turffet 1-10-0
1 flesse 0-6-0
1 meelvat 1-4-0
1 grau' kanne 0-6-0
1 bomoolikantie;'
1 tafelkleed 0-19-4
1 oolikantie 0-2-0
1 strijckersbaeiJ 0-13-8
2 tapen rot bier 0-6-0
3 sroelen 1-11-8
2 arden' 2-0-0
1 kruijddoosie 0-2-8
voor sijde rot gordijnen 0-2-0
1 mangelbord' en srock 0-15-0
voor verwe 0-11-0
1 sroef en leepel 0-5-8
en voor podidden 0-2-0
6 leepels 0-9-12
1 por, 1 mosterpot 0-4-4
aen daeghs schutelgoed 0-2-0
1 pols, 1 hoopnetsrock 0-16-0
1 kopren pot 5-6-0
1 half kijnsen' 0-6-0
1 geernstock 0-4-0
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rou aen 't hoopnet 0-I-S
1 boek de goudscheel' 1-I-S
voor ban aen gordijnen 0-2-4
1 groot eijken kast 36-0-0
1 tafel, 1 bedbancken
IS webs precken' [*?] 2-16-0
daghs schuttelgoet 0-9-0
3 coppen oppe kast 0-16-S
1 kastkleed 2-14-0
1 treft" 0-10-0
1 schemmelman' 0-5-0
1 laed tzie 0-6-0
1 schuttel 0-2-0

1 kloet 0-5-0
1 wei) halfton 1-16-0
1 fleesfat 1-4-0
1 slijpbord' 0-6-0
1 podid 0-1-0
1 piecksrock 0-2-0
2 beesemsrocken 0-2-0
1 scherm 1-2-0
1 bijle 0-13-0

latrus 53-1S-10

latrus 2S-9-S'

(Jol. 6r)
1 schip 32-0-0
21 pond rou, 4 sij lbagen; 1 enckeld
leij ; 1 drifleij , 1 schoot, 7 fam uske'
[*?], 1 k1erlinne, 1 linne aen 't schip
2 sweepsslagen, te saam en 7-2-0
loosvat" 0-I-S
1 harspit en hamer 0-13-S
1 schigte' en haeck 0-14-0
1 leeren bijnne; 1 keeten O-S-O
en seijl12 ellen, d'el 10 st.,
't samen 6-0-0
en van maaken 1-16-0
1 kloet 0-5-0
hokrou voor 0-3-0
beesems voor 0-2-S
1 dubbeld reijglijn 0-1 4-0
aen rouw 0-4-0
1 bed en pul 12-10-0
1 Spans deeken 5-12-S
1 groen deeken 4-12-S
1 oud Spaens deeken 2-15-0
1 deekens voer 1-4-0
1 wanne' voor 1-14-0
1 groot schoppe 0-4-0
een kret" 1-19-0
een banck 0-5-0
1 perdekeeten, 2 trensen;
1 perdebongel' O-S-O
1 koekeeten te kepel ' 0-10-0
a Korrekt bedrach is 29-10-4,

2 grauwe kannen 0-12-0
1 uvrwerck in boelgoed 7-16-12
1 varndels korf 0-5-S
12 sacken, 1 dosin 6-0-0
1 stremmelskane 0-5-S
voor hout en spijckers 2-0-4
voor een tieme' 2-10-0
1 hoeijroede' O-S-O
voor betstroo 0-6-0
4 eernemmers' 391h pondt, 't pondt 17 st.,
tsamen 33-11-S
2 tem sen' 0-10-0
1 butterpatele' 0-6-0
2 keesfaten 1-6-0
1 boender 0-6-S
1 kanwasser 0-1-0
1 kernkleed' 1-2-0
1 saage I-S-0
1 spijckerboor 0-7-0
1 rofvelschaf 0-9-0
500 schotspijckers' I-S-0
1 joeck 1-4-0
1 kernschuttel 0-3-0
1 schuijfsteen ' 0-4-0
1 kernshoutwerck 12-0-0
kernkled maken 0-3-0
2 emmers houtwerck 1-0-0
2 helters 0-3-S
2 spantouwen 0-1-12
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1 halftonne 1-8-0
1 meelfar 0-10-0
1 robbe 1-0-0
1 paer schalen mer 283,4 pondr
wichr 3-18-8
1 halfvarndel 0-8-0
1 rweemare' 0-4-0
1 seijnne' 0-18-0

en heekrou 0-2-8
1 rerpor 0-2-0
1 kalckpor 0-2-8
2 halfkanne reer 0-10-0
3 hanschrubers 0-1-4

larris 89-0-0'

larris 75- 16-8 b

(jol. 6v)
Als voren:
aen kalck 0-5-0
1 snijbancksijser 2-5-0
1 snijbanckshourwerck 6-0-0
1 eijde ijserwerck 5-10-0
36 eijderijnnen; 40 pondr, 'r ponr 2 sr.
12 penn.
1 eijdekeeren 0-16-0
en eijdebalken
kloncken' 0-6-0
aen spijekers 0-4-0
1 eijdehourwerk 5-10-0
voor roppen roe schurreldoecke 0-6-8
1 asckpor; 1 drinckpor, 1 schap por,
6 ferkooppen re samen 1-1-0
2 hanfarren, 1 roomparele, 1 burrerkop,
1 koop; 1 broedschurrel;
re samen 1-8-0
6 forkensijserwerk, 2 grijpens
ijserwerk, 1 kees perse ijser,
re samen 5-10-0
1 beslagen wagensijserwerck,
1 onbeslagensijser, 1 ploeghsijser,
1 eijdensijser, 1 rroghsijser
2 karrensijser, re samen 106-17-0
mer een lodde, 2 gardijnsroeden, 1
koeckmes,1 pijcksrocksijser, 1 hopnersijser, 1 spijckerhammersijser,
1 emmersijser
lar ris 135-8-8<

1 beslagens wagenshourwerck, 1 onbeslagen
wagenshourwerck, 1 ploeghs, 1 eijde; 1
rroghshourwerck mer sijlen; bijnsrocken, haken,
6 forkesrocken, 1 grijpesrock; rwee
karrenbuijcken'
en rwee karreslachrers; 'r samen 126-0-0
1 robbe mer een lid 3-15-0
2 folgers' op d' keesvaren 0-5-0
1 por, 6 ferkopen , 1 schapor, 1 srremmelskanne,
'r samen 1-1 4-0
1 moudbordshoudrwerck 1-15-0
1 mourbordsijserwerck 2-10-0
1 rolle mer ijserwerck 33-14-0
1 draeijheck mer 2 palen 7-0-0
75Y2 pondr speek, 'r pond 4 sr., 'r samen 15-2-0
voor glaeskleedens en broudoeck re samen 3-0-0
1 weijfar 1-2-0
2 halfkanne reer 0-9-0
5 deellien' 2-10-0
1 panne, 1 ferkop 0-4-0
1 keern' ijserwerck 18-0-0
2 emmers ijserwerck 1-16-0
1 halfton, 1 rijnne; 1 kernschammel;
re same 5-0-0
10 arden, 'r sruck 19 sr. 8 penn. 9-15-0
1 schapkeesfar 0-6-0
1 muijssevalle 0-3-0

larrijs 231-6-0d

a Korrekt bedrach is 90-4-0 . • b Korrekt bedrach is 76-16-8 . • c Korrekt bedrach is 135- 18-8 .• d Korrekt bedrach is
234-0-0.
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(jol. 7r)
108-1 4-0

100-11-0
100-0-0
20-0-0
10-4-12
339-9-1 2
13-0-0
2-0-0
1-15-0

1702 den 17 maerdr een peerdr gechogr van Gellof Jans roe Baeijum voor rseeventigh daelders
en een silvre duc. en rwee sesrehalve.
Herwelke vool· waer en kreegh den 3 seprember een swarr kold" meer" voo I.
Den 4 apri l een peerdr gekochr van Gabe Emkes roe Menaem voor 100 cg 11 sr.
Den 11 april gechoghr een peen mer een weijde hoeij en rwee biggen, 'r samen 100 cg van
Jacob Tzipkes, ontfanger roe Aclum.
Noch een pen van Schelre Wijbbes gecoghr voor 20 cg.
Aen perdevoer dardehalf honden bonschooven, rsamen 10 cg 4 sr. 12 penn.

Een groor ferken gecoghr van Gerben Mennes roe Hijllaerd· voor 13 cg, doch 500 hij loops
won of gonigh· is, 500 sal de man hem weer hebbe; gecoghr op den 1 june 1702.
Drie lammeren gecoghr voor 2 cg.
Voor vier hoenders met een haen gegeven 35 st.

357-4-12'

(jol. 7v)
43-0-0
39-4-0
15-1-0
26-5-8
84-0-0
36-11-0
24-5-8
78-3-0
100-0-0

1702 den 2 april een koe gecoght van Jan Creeles op de Leije voor 43 cg.
Den 18 april een rier in Riuerd Pitters boelgoed gecoght voor 28 gg.
En een hocklingh voor 10 gg, te samen 21 sr. opgelt. Doch weer overgedaen aen Amie Johannes.
och een rier voor 26 cg een sestehalf.
Den 27 april een koe met een rier gecoght in Belkumer" merck van Pitter Hanses roe Slappeterp voor een somma van 84 cg.
Den 2 maeij een koe gekocht van Sicke Diddes roe Secxbierum voor 36 cg 11 st.
Denselven dino rwee hocklingen gecogt van Gerrit Deurcks roe Secxbierum voor 24 cg 5 sr. 8
penn.
Den 5 diro een rwenterreer met een eneerrier gecoght van Wijbbe Clasen 't samen voor 75 cg
en een silver duc. , mits wij 7 halfsruck buner, vrij suip, 15 halfkanne melck.
och rwee, een rweneerrier met een koe te samen 100 cg.

latris 446-10-0
Den 5 juli ons eerste kalf gebooren in den jare 1702.
Bekenne ontvangen te hebben van Jan Wij bes die somma van 12 St. 4 penn., te weeten 4 sr.
van opseggen, 4 st. voor die selve in kracht te stellen, 4 sr. 4 penn. voor die selve uitgeschooten aan segeldpapier rot het relaas.
Onder mijn handt den l1en juni 1702 <ûnderskreaun:> J. A1barda 1702
0-12-4 verrekent; aen docror 0-14-0 b

a Korrekr bedrach is 356-4-12 . • b Meidieling op los briefke , op fol. 7v fêstspjelde.
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(fol. 8r)
1 schoffel 0-6-0
1 slatschop 0-4-0
1 loijwagen 0-12-0
1 pot 0-1-8
1 sleef 0-2-0
1 butteratd· 0-18-8
van sijlbagen te maken 1-5-0
voor een hout 1-10-0
voor knoppen aen het
ueurwerck 0-4-0
3 harken 0-18-0
1 parsvat 1-2-0
1 boeits· maaken 0-5-0
1 houtvatndel 0-7-0
1 steeckelspaed· 0-5-0
2 beesemsrocken 0-4-8
1 achterbin· en voorbiin· 0-13-0
voor een koolhau· 0-3-8
1 lodde voor 1-16-0
de klem me aen de waggen 2-0-0
en gereijd· 24-0-0
banden aent butterlaed· 0-18-0
butterlaedshoudt 1-16-0
1 keetel 16 pondt, 't pondt 14 st.,
te samen 11-4-0
1 nieu sneesrock met ijser en al
1-6-0
10 hecken, 't stuijck 1 cg 3 st. 8 penn.
11-15-0
keespersehout 8-10-0
1 mast en spriet 0-14-0
1 bedshoudt 0-2-0
4 houten 1-0-0
balcklerde· 1-10-0
latrius 75-9-0 b

1 driesrockshoudr" 0-13-0
en driesrocksijser 0-14-0
1 grieppesrock 0-4-0
1 varndel 0-9-0
1 bed, 10 ellen teck, d' el 1 cg 4 st.,
25 pond veeren,
't pont lO st. , van wassen en maken 1 cg, re samen:
25-10-0
die 25 pond veeren daeruit gekoomen en
andere weer in voor 6-5-0'
1 harke 0-7-0
1 teerpot 0-1-4
2 anerbijnnen· 1-3-0
1 seijnne 7-1 7-0
1 grote lerde· 3-0-0
1 kandeIer 0-10-0
1 hangelkanier· 0-8-0
1 sichte, 1 houten hack 1-12-0
1 knijptangh, boorijser 0-13-0
2 hansrocken; 2 knepels" 0-10-0
voor balckhoudt 5-10-0
2 scheckgafels· 1-0-0
1 werpschop· 0-6-0
1 rasp 11-10-0
1 wanne 0-18-0
2 schijven· 0-5-0
3 seeven of souwen· 2-0-0
1 groot schoppe 0-5-0
1 ronghboor" 0-8-0
1 kleerkorf, kleijnkorf 0-16-8
1 kornemmer 1-8-0
1 somv 0-13-0
1 halfJopen 3-5-0
voor touw 1-10-0
latrus 72-5-12'

(fol. 8v)
8-0-0
10-10-0
10-6-0

1702 den 26 april voor saeijbonen gegeven een somma van 8 cg; vier lopen, 't lopen 2 cg.
En van Schel te Wijbbes vijf lopen bonen , 't lopen 2 cg 2 st.
En van Wijbbe Clasens een lopen grawe orten voor drie rixdaalders en een lopen romse bonnen voor 2 gg.

a Yn rjochtermarzje; len er tafoege .• b Korrekt bedraeh is 75- 12-0 .• e Korrekt bedraeh is 73-5- 12.
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12-16-0
1-2-0

Alsnoch van Schel te Wijbbes acht lopen haver, 't lopen 32 st., te saeijen en te voeren,
och een half lopen bonen voor I cg 2 st,

42-1 4-0
3-0-0

Voor planten en knolsaed gegeven de somma van 3 cg,

{jol, 9r}
Huijsraedsopteekenninge:
IKats houwelick 0-15-0
1 voeger, 1 gatbeijtel 1-6-0
1 setbanck 0-16-8
voor touw 0-4-0
2 bijnnen 0-7-0
1 keeten 0-10-0
1 kloet 0-8-0
1 haamer 1-0-0
1 leij met swengek 0-14-0
1 houten emmer 1-7-0
1 bijnne met wat touw 0-1 7-0
2 saacken 0-18-0
1 peerdekeeten 0-10-0
1 groot panne 4% pond 4-15-0
1 stalle pantie' 1-10-0
1 sijlbagegur!' 0-8-0
1 beslagen schop 0-10-0
4 arden 3-8-0
1 forke ijser 0-10-0
1 forkestock 0- 5-8
1 joeck 1-2-8
1 beslagen schop 0-12-0
1 varndels korf 0-6-0
1 wij ge' 2-12-0
I becken 1-15-0
I kussen 1-0-0
I stuf 0-5-0
I menden' 1-5-0
I beecker 0-9-0
I pipkan' 0-13-0
I diurwaskerstopke' 0-11-0
I spijgel 2- 12-0
I strijdo/ser 2-2-0

1 acker in d' back' 4-16-0
I groen deecken 6-6-0
kret houdtwerk 3-15-0
kretsi jserwerck 1-10-0
I foorke 0-8-0
I schoppe 0-5-0
2 sacken 0-17-0
1 kackestoel' 2-10-0
2 stijcke!spaden 0-6-0
1 snoeijhack 0-4-0
1 leeren hofse!' 0-16-0
1 kees fat, emmers 0-17-0
1 harspit, 1 hamer 0-15-0
1 gawel; 1 wieder 0-10-0
2 sacken voor 0-17-0
1 forke 0-7-0
1 eeijde 1-0-0
1 sijlbage en bijtijnge' 0-2-4
1 keesvatshout 1-16-0
de hoepen' 1-3-0
1 groen schorstenkleed 3-0-0
1 seijnne met stock 4-12-0
1 sijchte met houdt 0-5-0
1 lantern 0-12-0
1 bedt, 2 deeckens 39-15-0-

lat rus 31-3-0 b

a Totaal bedrach rjochterkolom is 77-4-4 , • b Korrekt bedrach is 36-3-8,
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ft hanskrift, 11 fol. 9r.

(foto: Jacob van der Vaart)

(fol. llr)

Te samen
2046-18-0
223-3-0
11-11-0
12-12-0
13-10-8

Korte staet wat ons de taxsasie komt te staen:
Voor eerst is het getaxseert op:
De hoovenge en planttagie:

1832-12-0
164-6-0

Maakende te samen:
En bij ackoort 50 cg meer betaalt:
De wentersaeijenge gecoght somma:

1996-18-0
50-0-0
223-3-0

Korte staet wat ons de taxsasie komt te staen:
Voor eerst is de huijsinge getaxsert met bijjehuijs en bargehock op:
De hoven ge getaxsert op:
En verackordert of bij ackort 50 cg meer:

1832-12-0
164-6-0
50-0-0

Int geheel op 2046-18-0
223-3-0
De wentersaeijengh gecoght voor 223 cg 3 st., dus:
11-11-0
Het balckhoudt en belegh op:
12-12-0
De twee taxseruoers verdient:
Onkosten over de taxsasie van verteeringe aen wijn, bier en broodt en vlees en
13-10-8
anders:

a Fol. 9v olm fol. IOv binne blanko.
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2307-1 4-8
66-2-2
12-4-0
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2307-14-8
Onkosren die wij gedaen hebbe aen ons huijs, hof en hornleeger:'
Vooreerst de molkenkamer' en murlhuijs' war vermaeckt, dat heeft gekost een somma van 66
cg 2 sr. 2 penn., dus:
66-2-2
2 vasre hecken re samen:
12-4-0

(fol. ll v)

16-6-0
30-1 -4
2-16-8
0-15-8
409-14-2

40-11-0
10-7-4
12-11-0

Onkosten aen ons huijssinge en hof:
Voor eersr aent hof voor de mantelboomen' en arbeijdsloon 16 cg 6 sr.
1702 voor houdt en spijckers, roop' en arbeijdsloon roe de norhorne' ruimmeIers' en 930 huijspannen, soo te samen 30 cg I sr. 4 penn.
Noch aen Johannes Pijrrers, gardenier' roe Franeker gegeven 2 cg 16 sr. 8 penn., weegens soo
hij seijde bedongen te weesen op ons raxsasie.
Voor boomen beraelr 15 sr. 8 penn.
1703 van
Int jaer 1703 ons voorhuijs vernijeuwt, dar mer een ander gekost heeft een somma
van:
409-1 4-2
1704
40-11-0
Int jaer 1704 de schuer gedeckr en verlar dar gekosr heeft buijren her sluijck:
1705
10-7-4
Int jaer 1705 gekosr de somma buijren her sluijck:
1706 niet
12-1 1-0
1707 en 1708 aen onkosten gedaan:

(foL. 12r)

Na overlijden van vader en moeder Jan Wijbes en Sijrske Gerbens, ben ik Wij be Jans als boer
geworden op mei 1741 en heb 1743 de schuur vermake laren en op de binten, molkenkamer
en agrerhuismuur na geheel ny. Een nije saad' en 2 nije pompen, dog stalhouren' en vloeringbinte ook meest oud gebleeven en heefr gecasr mijn sloek Auke Pijters en Arre Claases op een
gulden 'r 100 en 'r ander so als 'r gecachr is aan marerialen:
973-11-0
Arbeidsloon aan de rimmerlieden:
119 cg 17 sr.
Lammen Tjerks
70-10-0
Pij ter Teedes
8-8-0
Alle Dirx van Yrens'
83-12-0
Aan opperlieden
Int geheel alle bi de dag:
Dus aan arbeidsloon:
Voor brandewijn, jenever, onkosten van hout, steen en kalk halen etc.,
vef\versloon etc.:
Voor de kosr gereekent:

282-7-0
282-7-0
25-1 7-8
90-8-0

Dus int geheel gekost:
1372-3-8
Ik W ijbe Jans kost en arbeidsloon gegeeven hebbende, heeft mi met de helft de materialen
gecost:
885-8-0
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(fol. 12v)
Teegen may 1748 hebben wy Wijbe Jans en Trijmje Jans gehuurt de suidelijkste plaats op Sopsum voor 10 aaneen volgende jaaren, de eersre 5 voor 170 en de 5 laasrsre jaaren voor 180 cg.
De huisinge, schuure, boomen en plamagie op tauxacie· sonder gelr. En hebben hetselve doen
omvangen voor f 1231 cg en die 10 jaaren, en nog 3 losse jaaren, en dus 13 jaaren neffens ons
eygen gebruikt en doe weer opgegeeven, na de huisinge en schuure erc. 50 veel verbeetert re
hebben. De rauksatie verlaaten voor f 1399-10-0 en by Jan JieilertS en Tjietske Jacobs echteluiden 50 omfangen.
By welke geleegemheit Harmen Claases van Arum uit mijn last heeft getauxeert en geb ragt
op:
f 1444-16-0
En Pijter Wijbes Tolman van Loijinga· voor Jan Jiellerts:
f 1354-4-0
Dus is het verschil:
f
90-12-0
Het verschil aan 2 genoomen is:
f
45-6-0
Dir van het eerst en by 't laast is:
1399-10-0
Voor welke laaste somma by moderatie· Jan Jiellerts cum socii het heeft ontvangen als bovenf 168-10-0
gemelr en wy dus hetselve verbeetert:

(fol. 17r)
In den jare 1701 in den begenins een sachtte wemer met reedelicke drochte, 500 dat het voorjaer heel wel en de landen bequam waren om te bearbeijden , soowel de wreede als de sachte.
Deesen wemer en voorjaer 500 moei duorgebracht sijnde, is de soommer daerop gevolght met
een reedelicke drochte en dan weer vochte, 500 dat men alremet" seijde teegen malkanderen,
dat het na wens weerde, en dat 500 langge tot aen den 15 october.
Doen isset of de menschen deese moeije dagen niet danckbaerderlick gebruijckten. Doe heeft
de Heere de lucht verandert met een 500 harden wendt en hagelbuijen (waeronder blixsum en
donder vermenght was) herwelck een wonder groot schade aen veel menschen heeft toegebracht aen goet en bloet 500 door wendt en waater, alsoock door bram. Oock isser tot Stens·
op sondagh sijnde den 16 october snarnidagh omrem 3 uur een huis door donder in brandt
gerackt, waervan de huijsheer kranck te bedde lagh, bij den welken den serugijn was om hem
te coreeren· en a1soo door deese I I fol. 17v I I harden wem de bram het seer spoedigh maacte,
500 is den krancken daer wel uitgeraeckt, maer den cerugijn moest of is in den bram versmoort
tot groote droofheijt van sijn vtouw en kenderen en veel meer andere menschen, sijnde deesen
mr. Jelle Gerrits van Stens en deesen huijsheer Gerben Gosses is na eennige dagen overleeden.
A1soo dat dit tempeest" (met een volle maen) seer groote schaade heeft verorsackt te water en
te landt en dat 500 laet in 500 koude daagen 500 dat men met Davijd b wel magh seggen uit den
18 Psalm: (vers 8) Doe daverde en beefde de arde en de gronden der bergen beroerden sich en
daverden omdat Hij (te weeten de Heere) omsteeken was. (vers 9) Roock gingh op van sijnner
nusse ende een vier uit sijnen mondr verteerde, kooien werden daervan aengesteeken. (vers 10)
En hij boogh den heemel ende Hij daelde needer en donckerheijt was onder sijnne voeren.
(vers 11 ) Ende Hij voer op eenen Cerub ende vloogh, ja Hij vloogh snellick op de vleugelen II
fll. 18r II des wendrs. (vers 12) Dusrernisse settede Hij tor sijnne verberginge, romum Hem
was sijne reme, dusternisse der waareren, wolken des heemels. (vers 13) Van den glans die voor
Hem was dreeven sijne wolken daer heenen hagel ende vijerige· kolen. (vers 14) Ende de Heere donderde in den heemel ende de A1derhoogsre gaf sijne sremme: hagel ende vierige kooien.
a Fol. 13r olm fol. 16v bi nne blanko .• b Psalm 18 : 8-16 (In keningsliet) .
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(vers 15) Ende Hij sondr sijne pijlen ende versrroijde se, ende Hij vermenigvuldigde de blicksummen ende verschrickre se. (vers 16) Ende de diepe kolken der waareren werden gesien ende
de gronden daer aerden of wereelr werden onrdeckr van U schelden , 0 Heere, van 't geblaes
des wendrs Uwer nues.
Van dir vernomde onweeder sijn verscheijden Vrijse dijcken bena duoer geweesr en in d' Kuijn der" geheel duoergebrooken , soo dar her seewaarer aen de Lebpedijcken· is roe geloopen, die
oock almee duoer gijngh, doch a1haesr weer geholpen en naderhandr geheel Oosrergoo onder
her warer geloopen, soo dar her warer roe Blije en Holwerr soo hoogh is geweesr, dar oude menschen her nier mochren dencken dar her soo hoog was geweest.' / / fl!. 18v / / 1705 den 22
augusrij isser een soo harde windr geweesr, waerdoor veel schade is geschijer, beso nder aen
weijdr die doe meesr noch re velde srondr; oock aen koolsaed, summerga rst en haver en oock
de boomvruchren, dar her nier is re waerdeeren.
1708 in de voorwenrer is her al goedrijdr" begonnen re vrijese n, doch metderhaesr weer gedoeijr, soodar her Karsrijdr en ieujaer noch open waarer waer. Maer na Nieujaer (sijnde 'r jaer
1709) is her begonnen re vrijesen soo bij poosen en dar 500 hard , dar her een wonder waer, 500
dar hie r re lande de garsr en weijr voor her mees re deel is uirgevrooren en rooge al veel, wae rop 500 een dierre is gevo lght, dar de weijdt is vercofr voor 13 à 14 en de nieuwe (o m re saeijen) voor 16 cg 'r loopen , de rooge voor 8 à 9 cg, de garsr voo r 5 à 6 cg, haver 2 à 3 , boonen 5
à 6, wijrre orren 6 à 7 à 8, graue orren 8 à 9 à 10 à 13 à 14. / / fl!. 19r / / Ja, deesen vernomde
vorsr heefr de orren en boonen, die aen schelven of war weeck op de so lders gebraghr waaren,
soo verdurven en vernierigh, dar diegeene, die daer van gesaeijdr hebbe, daer groore schaade
van hebbe soo dar een parr de helft nier van sijn gewossen en and re dan war meer. D ir geschreeven of her ons ror onderwijs mochre srrecke oft wij langer quammen leeven.
1709 den 26 seprember is de weijdr roe Franeker vercoght voor 17 cg 10 sr. her loopen.
Ons Friesse Heeren b hebben de boonen geordeneerr nier dierder re moogen verkoopen als voor
4 (vier) cg in deesen vernomden heersrrijdr; doch dir duierde nier langh, wandr daer quamen
weijn igh bonen re merke nier als van her slechsre goedr. De andre worde veel griemanck van
gemaeckr, dar golde d an 6 à 7 à 8 cg, 500 dar de eerwaer voor de gemeene man seer du ier waer;
her brood gou 15 à 16 sr. / / fl!. 19v / / 17 12 den 16 marrij des avo nrs onrrenr seeven uuren is
de eeckmulen· bij Franeker geheel afgebrandr en men weer nier waervan her is aengeraeckr en
ruijm rweeenrwenrigh jaer geleeden dar hij oock afgebrandr is.
17 17 den 25 en 26 desember de Karsdagen , nadar her oock al eenn ige daagen re vooren heel
srijf uir her Suijd gewaeijdr heefr, soo is de wendr opgeschooren ren wesren en wesr ren noorden geloopen en heefr 500 een hoogen watervloed verorsachr,' waerduer de zeedijcken om dir
ons Frijslandr en Groningerlandr, Emderlandr" en meer andre sijn overgeloopen en door her
overloopen op veel plaersen beschaed ijgr en verscheijdene einden geheel wegh, ja ror diepe kolken veranderr, waerdoor her Niew Bil · en her Moeneke Bil· geheel sijn ondergeloopen en meesr
geheel Oosrergoo, waerdoor veel schaade is geschier aen huij sen, vee en vrugrren . / / fot. 20r / /
Inr jaer 17 14 inr begen is hier re lande een pesreale sickre onrsraen onder de koeij en of hoornvee, waeraen veele sijn ges rurven. In her eersten worde van ijder koe (die srorf) een floreen
gekorr, waeronder men meenr wel rachreigh duijsenr (in dir ons Frijslandr) sijn gesrorven en is
naderhandr nier gekort weegens de floreen en heeft deesen pesreale sickre en srerfte in dir
a Op 25 oktober 1701 waard troch Deputearre Steaten ferbean om by de Leppedyk lans mei hynders te ri den of dêr fee
weidzje te litten (G.A. Wumkes, Stads- m dorpskroniek van Friesland (Ljouwert, 1930- 1934), !, p. 11 ). Sjoch ek:

J. van

Leeuwen, Geschiedkundig tafereel van dm watervloed en de overstroomingm in de provincie Vriesland (.. .) (Ljouwert,
1826) , p. xlvi . • b Deputearre Steaten fan Fryslin . • c Wumkes, Stads- en dorpskroniek, ! p. 46: '25 december 17 17:
Groote oversrroomi ng van Friesland'. Sjoch ek: Van Leeuwen , Geschiedkundig tafereel, p. xlvi-xlvii.
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vaderlandt de ee n tidt men, de ander meer, aengehouden tot deesen jare 17 19. Waeraen een
groO t getal beesten sijn gestorven en noch dagelicks koome te sterven, ja huij slieden haer
geheele beslag koomen te verl ieesen. In dit ons dorp Achlum sijn wel 9 of 10, die haer geheele
hoornvee hebben verlooren, namelick Aage Clasen, Keimpe Lieuwes, C laes Iemtes, Geertie
Pijtters, Age Pijtters, Douwe Tam mes, Trintie IJpes, Jelre Upkes, Anne Siercks. Ja, een ige
komen se voor de rweedemael, ja de darde te verliesen en oock eenige tot noch toe geheel vrij ,
waeronder wij sijn, de Heere sij gelooft en gedanckt op heeden den 2 janwarius 17 19.
<ûnderskreaun:> Jan Wijbbes
1719 hebben wij se verlooren ontrent Alderhe ijligen: van 16 maer 3 ove rhouden, soo 13 verlooren. <ûnderskreaun:> Jan Wijbbes Twee rieren en een oude koe overhouden . // fll. 20v 11
Jan Wijbes dit voorenstaande geschreeven hebbende, is na een lang quijnende en uirreerende
sijkte, somtijt met bloedspuwen vermingr, in 't 61ste jaar sijns ouderdoms overleeden, des
nach ts russchen den 2 en derden maan onttent 12 uur, des jaars 1733.
1731 in de voorsomer is de trekvaart van Leeuwarden na Sneek geheel uitgeslatet. Int selve jaar
sijn de H . Gedeputeerden deeser provintie overeengekomen om 't vo lgende jaar de trekvaart
tusschen Leeuwarden en Harlingen te laten slatten, een lengte bi de seevenduisent koningsroeden; en is 't volgende jaar ook geschiet als volgt.
1732 den 31 maart wierde aan de minst aanneemende bi strijkgelt besteedt: het afdamme n van
alle aanloopende vaarten , opvaarten en deu rl opende slooten . adat bevolen was de vaart van
alle vaartu igen te leedigen; dus afgedamt sijnde (wierde het water so veel doenl ijk waar door
H arlingen in see met laag ty loope laaten) dat teegen den 6 april geschiede, namelijk het afdamen, dus mids een oostewint dat laage ebben in zee veroorsaakt, is een groote quantiteit waater teegen de tijt der besteediginge afgelopen, hoewel al eenige verhindringe quam door 't doorbreeken van 11 fol. 2lr 11 een dam in de Kimswerder vaart by Harlingen buiten de Kerkpoort.
Den 15 april dan is de slartinge bi perken· aan de minst aanneemende besteed russchen Leeuwarden en Franeker, en den 16 dito tusschen Franeker en H arlingen en de 17 dito so ik meen
de stadsgragt, aan de zuid en zuid-oost kant van Franeker, dat de gtote scheepen van Leeuwarden na Harlingen om moeten.
En den 27 maijus was 't er van Leeuwart tot ontrint D einum er uit, daar een dam geslagen
wierd en vol waater gelaten, om de scheepen door Menaamer vaart na Leeuwarde te kunnen
varen, alsook van H arlingen tot het sogenaamde Waigat; daar om die tijt ook een dam geslage wierd on ttent neeven het tichelwerk.
Den 27 juini er geheel uit weesende, wierde de vaart gevisiteert, en den I juili het waater er in
gelaten en den 2 dito voorts alle dammen er uit genomen, en sijn doen de scheepen weer daar
langs gevaaren.
Deese vaart is langs heen met een egale diepte en wijdte, op den bodem geslattet, exemt de nauwe plaatse n, als bi Drontijp en Koningsbuuren; dog al eeven diep en heeft gecast int geheel,
so als op een steen (ter gedagtenisse deeser slarring in de suidooster vleugel van Kiesterzijl·
geset) staat 77.700 cg, dus seeven-ent-seeventig dui sent en seeve n honden caroliguldens. 11 fol.
21v 11 Ter selver tijt is Kingma-· en Koetille geheel ni· gemaakt, sijnde Koetille te vooren een
steenen pijp· geweest.
In deese soomer is een plaag ontstaan als dat er gewormte in het paalwerk aan de zeed ijken, in
sluisen en scheepen op zee wierd gevonde, die herselve doo rknaagden en grote schade toebrachten, dat al eenige jaren aanhoudende bleef.·
In den so mer en herfsrrij t des jaars 1739 heeft men hi er in Vriesland veele ongelukken van
a Wumkes, Stads- en dorpskroniek, I p. 79: '23 augustus 1732 Placcaat verschijnt tot het houden van een dank-, vastenen bededag wegens de paalwormplaag'. Sjoch ek:
Vrije Fries 64 (1984) , p. 14-25 .

J.J.

Kalma, 'Gods hand in het schadelijk wormgeknauw (I 732)', yn:
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brand gehoort, so door donder en blixem, hooijbroeijen als andersins, ook daar men 't niet wist
waardoor veroorsaakr. Onder andere in de voorwimer ook de groote eekmolen' omrim Harlingen en 1740 den 13 januari zijnde een woensdag des morgens russchen 7 en 8 uur is er brant
omstaan in de schuur van mijn swager en suster Arre Claases en Antje Jans rot Dongjum en in
min dan een uur tijts het geheeIe kapwerk van de schuur afgebram, sijnde door Gods zeegen
en hulp van menschen het voor- of binhuiss staan gebleeven, dog in de schieur alle huismannegereetschap en neegen van de beste koebeesten gebleeven, zijnde er ook 9, doch van de jongste, koebeesten en hocklingen en 4 peerden er uit gekomen. Hebbende Arre en sijn vrou met
haar jongste 11 fo/. 22r / / kim het 5te peert voor de sleeptrog' op reis weesende na onses, en hi
dan vOOrt na Harlingen en weesende maar een klein quartiersuur van huis, sagen se het in lichte vlam daar si niet wisten als alles wel weesende, doen si uittrokken en weer op 't allerspoedigste na huiss jagende, waren de kamers schier al van alle huisgeraden alleedig, die doch als
geseit is geborgen wierden . De oorsaak hiervan is rot noch roe - de I februari - onbekent.
Een geval dat groore altereeringe' veroorsaakt, te meer dewijl het int mide van de winter is, een
winter die ook weegens de ongemeene stringe vorst, daar harde wint met onderwel aan merkensweerdig is, hebbende het den 9, 10 en 11 januari so fel gevrooren als menschen geheugen
maer, so dat de zee so met ys beset is dat men met peerd en zlee daar op heeft gereeden.'
Doch wi hebben noch den Heere te danken , dat Hi ons en onse vrienden, onse swager ende
suster met de hare so veelle middelen rot voedsel en decsel ' rot noch roe heeft bewaart en uit
het gevaar geredt en hopen en seggen met Abraham als hem van God bevolen was sijnen zone
Isaäk, die hy lief hadde op te offeren, de Heere sal 't versien. Die Heere, biden wi, neme ons
dog in Sijn heilige bescherminge en bewaare ons en alle mensche voor diergelijke droevige
ongemakken, dog is 't Sijnen wille, ons menschen / / fol. 22v / / dus te besoeken en dus het Huis
deeser aardsche wooninge (gelijk Paulusb seit, siende wei op een ander voorwerp) gebrooken
WOrt, dat ons dan een timmeringe van God bereit mach zijn, een huis niet met handen
gemaakt, maar eewig in de heemelen. God geeve dat wi dat hier in hoope rot onser troost en
hierna in volle genietinge besitten moogen door de versterkinge Sijnes geests en de versoeninge Sijnes Zoons onses Zal ich makers Jesus Christus. Amen.
Nadat wi alhier in deese Nederlanden onder de bescherminge van de Hoogmoogende Heeren
Staaten Generaal, een aangename vreede eenige jaren' genoten hebben , zijn alle leevensmiddelen in deese landen en besonder in deese provintie van Friesland, seer overvloedig en sivijl' te
bekomen geweest, so door vruchtbaare gewassen, als door de vrije versending en commercie,
overal vandaan onveilbaar veroorsaakt, sodat men 't recht bedinkende als in een landt van overvloed woonde, daar niet alleen hetgeene het landt seIfs van naruuren voortbracht, maar ook alle
uitheemse waaren, selfs uit het vergeleegen Asia, Afrika en Amerika, in overvloed te bekomen
was en noch het voortreffelijxte van allen, mocht elk daar bi en mach noch vriheit van consciemie en geweeten genieten. // fol. 23r // Maar desnietteegenstaande klaagden noch veele over
slechte tijden en bekommerlijke roestanden aangaande den kostwinninge, bedinkelijk by d'
eene door onnute pracht in kleeding, hu isen of huisraad, by d' andere door overdaat in eeten
of drinken , by geene door lui heit of yverloosheit int werken veroorsaakt, sodat het niet vreemt
is, dat wi menschen in weelde 'den Heere getergt hebben, also Hi ons nu al vriwat met schaarste en srringe plagen komt te besoeken, als wi verhalen sullen.
In 't jaar 1738, so ik meen, lag den eersten maijus het landt geheel wit met sneeu bedekt, wel
(na mijn oordeel) rot opmerkinge, om een weinige staat te maken weegens voeragie voor de
a Wumkes, Stads- en do rpskroniek, I p. 94: ' 15 januari 1740 H. Tromp van Staveren en Fokke Armes van Molk\verum
rijden over ijs naar Enkhuizen'.· b 2 Korintiërs, 5: 1-5. · c D.w.s. yn de jierren nei de Spaanske Suksesje-oarloch, 17011713.
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beesren om die aan de oude mei ' roe op stal re hebben , dat bi veele vergeeren scheen weegen
vruchtbare rijden , dog de sneeu deede nog weinig hinder, doordien se haasl' smolt en mooij
weer wierd en wi hadden doe noch een gemeen vrugtbaar jaar.
1739 hadden wi een geheel open wimer sonder vorsr mer veel reegen rot dicht aan mei, waneer
men eersr begon re ploegen en saaijen, ja om oude mei reegenden nog alle leeglanden onder
waarer, waardoor het wimergesaay veel leed en de rurfgraveri in de feenen veel belel' dee, doch
wi hadden weer een goede hooitijd en ramelijk veel hooi , ook een reedelijke oogsr, exemr de
orren, die veel bedurven en weinig goede voorrquammen, daarvan een lopen grauwe en groene 10 à 12 cg gold en wirre 8 à 10 cg en in alles weinig srrooy. 11 fl/. 23v 11 Wy hadden weer
een defrige' droge saaitijr bi herfsr, maar her begon haast re vriesen, dat het gesaaide weinig
wassen kon . Den 5 november lagen de scheepen sril, doch voeren mer een dag (We ' weer bi de
2 weeken, wanneer het weeder omrent 2 weeken vroor so srerk dar men mer schaatsen overal
reed. Im begen van december dooide her en was die geheeIe maand open warer en her wimergesaai quam mooi op. Maar de turf was dieur en schaars re bekoomen, sodar veele en besonder kalisen' nier veel opsloegen, dar groot gebrek veroorssaakre, wam:
1740 den 4 januarius begon het weer re vriesen en dat so srerk aanserre, dar den 9, 10 en 11
diro yder etmaal (so eenige dat observeert hebben) 4 Y1 duim dik ys op bil' vroor en meer daagen en nachren heeft het hard gevrooren, somrijds een weinig sneeujagr en dan weer dooiweer
onderwijlen tor in maart, so dar eerst den 17 dito de scheepen voeren . Veel gebrek leeden sommige aan branding' en 't wimergesaai is meesr alle uirgevroren, van onses blijft niets staan. b
En daarop koomt noch sulk een kouden durren meirijr, dar er schier niets wast tot deese tijt
toe, so dat veele koebeesren (bi gebrek van hooy uir re huiss moerende) im lam van 11 fol. 24r
11 koude en honger sterven en in de leege quartieren' noch meede weegens ongesomheit der
beesten en 't hooy. Wi seggen te besluire biddenderwijsse: 0, God tuchtigt ons dog vaderlijk
en leidet ons doot Uwen Geest, opdar wij door boerevluchr in Uwe roede vallen tot zaligheit
onser zielen door onsen Heere Jesum Chris rum Amen. Deesen 9 majus 1740 <ûnderskreaun:>
Wijbe Jans 1740.
ota: Hierop quam grote dierre in schier alle leevensmiddelen voo r mensen en beesten. In 'r
voorjaar omrem mei gold hier in Friesland een weide hooij, so als se in Franekeradeel of Wonseradeel van be- eedigde' hooijloegers' gemaakt worden 40 cg. (Tot Amsterdam kocht men im
begin van maijus het 1000 pom hoi voor 110 cg.') De weir liep vervolgens op 9 à 10 cg het
lopen, rogge, haver en garst naar advenant; een brood à 11 pond 12 st.; een grouwe weirenbolle' 3 sr. min een oortien;' her halvarndel boekweirenmeel 24 en 26 st. Den 18 ocrrober te
Sneek en 22 dito re Leeuwarden gold een varndel burer 40 cg. En in de oogsrijdt (die - weegens koude en droogte in de voorsomer - laat aanquarn) begon met veel wind en reegen, sodat
er aan de Billkanl' en elders veel boonen tot laat in de wimer zijn uitgebleeven en seer bedurven, alsmede // fol. 24v // grote velden orten geheel verror, dat onveilbaar noch meer dieurte
veroorsaakt heefr. Also het noch een wijl veel eerbaarwaaren dieur bleeven, doch kOf( in 'r volgende jaar is de weit en rogge veel gevallen.
In 'r laatst van 'r jaar 1744 (nadat wy seedert 1740 schraal gewas en dieren tijt eenige jaren
gehadt hadden en nu weer heel vruchrbaar was en alles om een sevile prijss te bekomen) is seg ik - is in 't laast van 1744 weer een pestelimiale sijkte en sterfte onder de koeijen of 't rundvee omstaan eevenals hiervoor van mijn vader is beschreeven, die in 't voorjaar van 1720 is
opgehouden, waaraan weer veele srerven en somige al hun koeijen verliesen. d Doe omstond het
eerst in Wesrergoo tor Schraard ten huise van eenen Frans Jans, die sij ne alle verloor en nu eerst
a Us: 'dag of twee' .• b Sjoch ek fo L 22r. • c Yn rjochtermarzje.• d Wumkes, Stads- en dorpskroniek, I, p. 102: ' 1744
In den herfst brak de tweede veepest uit, waaraan van
22. 991 hokkelingen, 22.599 kalveren'.

ov, 1744 - 1 Aug. 1745 stierven 58.539 koeien , 19.196 rieren,
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rot Wons in de Weeren ten huise van eenen Pijter Sikkes, die 32 heeft verlooren en een overgehouden. Ontrent de selve tijr begon het ook rot Hydaard' by Leeuwarden en Langweer en
heeft hem seedert seer verspreit en 1745 in februari is 't ror Achlum rot Reiner Reiners op 't
Hooghiem' begonnen die sijnes alle heeft verlooren , alsook Jacob Hilbrands int Dijkhuis bi
Kiprille; Douwe Dooirses op de Wi.s ke; Sikke Obbes en Jetse Dirks, schoenmakers, gebruikende Klein Luidum' II fl!. 25r II en Reiner Gerkes op Eeslumbuuren ; Sijbren Gosses op de
Terp.' In 't begin van maan hebben wij het gekreegen en op het einde van die maand waaren
wij er door, hebbende verlooren 18 koeijen, rieren en hoklingen. En 4 suipkalven' en een enter
en rwinterrier overhouden, die de sijkte verwonnen hebbe. En dewijl dat sulke koeijen die van
die sijkre weer opkwamen, in 't vervolg voor die sijkte bewaart waren, kogt men sulke voor 200
tOt 250 cg, daar in de voorgaande sijkte niet boven de 100 rot 140 cg golden.
Deese sijkte hield in Friesland in begin van 't jaar 1746 weer op, soverre dat min weer heel
gerust waar en de sijk en ongesijk' wees te koeijen ontrent eeven duur kochte. N .B. Die in 't
eerst stierven, wierde ook (als in 1715) van yder koe rot 2 duc. gekort; 2 rieren voor een en 4
hoklingen voor een koe gereekent, voor suipkalven wierd niet gekort in de floreen .'
By herfst 1747 is de sijkte en sterfte onder 't rundvee in Friesland weer ontstoken, eerst aan de
suidkant en weer over 't heele lant doorgegegaan. Ontrent Nieuwjaar 1749 hebben wij het weer
gekreegen en verlooren 9 kalvekoeijen en rieren , 1 enteroz, 5 koehoklingen en een bolle en van
de siekte opgekregen een koe en een bolle. I I fl!. 25v I I
1745 ben ik Wijbe Jans met eenen Trijntje Jans in den echten houweliken staat getreeden en
den 19" december om denselven bevestigt voor onse gemeente der Doopsgesinde rot Franeker
in de Schoolsteig door Ruurd Ruirds Brouwer" en den 25' diro zijnde Kersdag des nademiddags voor de gerevormeerde gemeente rot Achlum door Do. Gerrardus Wesseling.' Dus rweemaal getrour, segge daarop als weleer mijn vader saliger gedachtenisse:
Wil dit huwelijk noch niet houwen
Soo en helpt er dog geen trouwen.
Ik Wij be Jans was doen oud 42 jaar en ontrent drie maanden en mijn vrouw Trijntje Jans was
oud 20 jaar en ontrent tien maanden.
Dus ongelijk van jaaren, kan eevenwel noch paaren,
Ook dat het gaat heel goedt, in liefd' en vreede soet.
Noch eens:
Veel achten 't niet bequaam om wel te kunnen paaren
Te treeden in de echt, dus ongelijk van jaaren,
Maar daar de vreese Gods beheerscht een rein gemoet
Daar maakt de liefd' en vreed' het houwelijk nog soet.
Dus ongelijk in liefd' en vree, ik seg veel beeter ist,
Als van gelijke jaaren mee en dan met veele rwist. I I fol. 26r I I
1747 den 15 december, sijnde een vrydag des avonts bi elf uur is ons een dochter gebooren en
genaamt Sijtske Wij bes.
1750 den 26 juinius, zijnde een vrydag, des morgens om drie uur is ons nog een dochter
gebooren en genaamt Hiltje Wijbes.
1754 den eersten september is weer overleeden Hiltje Wijbes na lange sukkeling van bi de drie
vierrendeels jaar, dat door medesijneeren (so als wy met blijrschap meenden) 2 weeken voor
haar dood merkelijk beter waar, dog doen kreeg sy de anderdags koortS en verkourheit en
hoest, die haar rot onse droefheit weggenomen heeft, oud sijnde 4 jaar 2 maanden 6 dagen.
a Spahr van der Hoek, Geschiedenis landbouw, J, p. 229 . • b Minniste foargonger fan Oude Vlamingen te Frjenrsjer
(1720, 1743), Kalma, Naamlijst Doopsgezinde, p. 30- 3 1. • c Ek Gerardus Wesselius ( 1702- 1768). dûmny te

leuw-

Brongerga 172 8-1 733; dûmny te Achlum en Hitsum 1733-1 748; dêrnei te Vianen (Romein , Naamlijst, p. 237, 580).
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1756 den 17 april, sijnde een sarerdag des morggens om vijf uur is ons her derde kim gebooren, sijnde een soon en genaamr Jan Wij bes.
1766 den 31 maijus is wr mijn groore droefheir mijn reederbeminde huisvrouwe Trijmje Jans
overleeden, nadar sy lang en wel seeden Kersrijdr 1765 seer quaadr gesukkelr had aan een
quaale in de keel en in 'r borsr of verslappinge in de slokdarm mer hoesren en opgeeven van
raaije slijmen. Eindelijk mer benaurheeden, die haar einde veroorsaakren. Sy was oud 41 jaaren en by de 3\1.1 maanden. Den 10 juini wr Achlum begraven. II fol. 26v II
Tor Memori voor de nakomelingen:
Also in de laasre oorlog' mer Vrankrijk (die geëindigr is in 'r jaar 1713) dese provimie van Frieslam seer diep in schuld was geraakr, re weeren de landskasse veel ren achreren weesende door
negoorieeren van geld, wierden in vervolg sware belas ringen van scharringen, acijsen en ymposren op de ingeseeren geIegr en de beloofde imressen van 5 en 4 percemo wr 3, 2Y2, ja wr 2 verminden, waardoor de landschapsobligarien de honden maar 80, 70, ja wr 60 en noch minder
weerdig geachr wierden, sodar degeene, die geld aan 't land gedaan hadden , veele verlooren.
En in de vreede, die 27 à 28 jaaren duurde, nier of weinig uirgewonnen hebbende, en er im
jaar 1740 weeder onlusren en oorlog" in Europa omstaande, daar onsen sraar nier buiren konde blijven, wierden de lasten nog verswaart en andere opgeregt. Te weeten may 1742 wierde de
imposr op her gemaal een derde verswaarr, sodar van een lopen weir, in plaars van 55, 82 Y2 sr.
gegeeven wien, een lopen rogge in plaats van 22, 33 sr. en her ander na advenam: Maar de
ingeseerenen sommige wr eigen voordeel geneegen, andere aangedreeven door de waan, dar
geeven nier kon helpen , 's lands penningen nier wel adminisrreerd wordende, so sommige
meenen, II fol. 27r II maakren de sluikerijen' soo groor en andere swarigheeden ommoereden
de Heeren Staaten van het land, dat de hooge ymposten na een jaar weer afquamen en het
lopen weit op 40 sr. quam . Ook wier der mer her jaar 174 2 op de rijdruigen van vermaak geld
gelegr als een cees' mer een peen 3 cg, een wagen mer 1 peen 5 cg, mer twee peerden 15 cg,
een verdekte wagen 18 à 20 cg, een koets 28 cg. Doen veele haar ceesen en wagens staan latende also se dan vri waren , brocht dar niet veel op. Wagenmakers en smeeden klaagden dar het
hunne hanreeringe' benadeelde, sodar dar ook met 2 jaar eindigde.
Dog er eevenwel geit noodig weesende, wierde in 'r jaar 1744 dubbelr reël van alle huuren'
ingevorden reegen de vierde en sestehalve penning. In sommige grierenijen wierd het van de
eigenaren gegeven en in andere door de geregren genegotieert, daar de eigenaren van de gulden 1 Y2 st. moer geven, so lang het betaalt is mer de imressen . Hierop kwam de voorgedagte
koeijesrerfte, waardoor de Sraaten genootsaakt wierden voor yeder versrurven beest een floreen
re laren konend om de landen war re kunnen verhuuren of de lijders war solaas' te geven. Daar
wierde weer geld genegotieerd; de oorlog swaarder en nader komende, wierd in Holland en ook
in dese provimie de vijfrigsre penning van een yegelijk sijn goer en kapitaal gevorden, so dar
elk van de 1000 20 moesr geven en dar in 4 rermijnen als in januari, april, juili, ocwber 1748.
Dir moes te van de gerechren I I fol. 27v I I en ontvangers-generaal grarus of om nier bediem
worden en suiver aam land gebragr.
Maar 2 termijnen betaalt weesende kwam de presumtie' onder her gemeen, dar her gelr (dar
bedekrelijk door een rregrer in een kisr gegeeven wierd van elk, dar hy meer mogte besitren als
op goedschatting staande of van sodanige niet op goedschatting staande als een vrije gift in de
a Spaanske Suksesje-oarloch, 1701 - 17 13 . • b Easrenrykske Suksesje-oarloch, 1740-1 748 .• c Wumkes, Stads- en dorps-

kroniek, I, p. 102: ' 1744 Dir jaar is voor Friesland her zwaars re jaar der geheeIe 18e eeuw wegens den grooren f1nancieelen druk. Behalve de Aorenen e.a. belastingen, moesren de eigenaars van vastigheden de helfr van de huur aan de
provincie afsraan'. ~ d Sjoch fol. 25r.

sKRllJ''(IIlOEK F

' E HIBMA'S - T WADDE DIEL

145

kisr gegeven wierde) nier rer goede rrouwe wierde overgebragr, maar sommige ror haar eigen
voordeel daarvan opsraken (of die presumtie gegrondr is of nier laar ik daar) alroos· her gemeen
wierde onrusrig. Door her gedieurig geld op een exrraordinaris manier in re vorderen mer klagren van de agrerlijke roesram van 's lands comroir" mer srerke verbeeldingen ingenomen weesende, dar 's lands penningen nier wel wierden geadminisrreerr en besonder door her houden
van so veel opsigrers bi de molens, op de havens, langs de grensen en seekam en door de geheeIe
provinrie, die elk 4 cg 's weeks van 'r land roegeleir was, dar een groore som was, die jaerlijx
daar heen ging en meesr menschen waren, die nier werke wuiden · of hare goederen overdadig
deurgebragr hadden (goede, die anders nier konden , hier bui ren) daar neersrige en geringe
menschen voor moesren conrribueeren. Sodar her gemeen of grauw aan mui ren raakre im laasr
van de maam may 1748.' Vooreersr alle opsigrerhuisjes bi de molens ror de grom wegscheurden , die ror voorkominge van sluikerije in 'r jaar 1722, so ik meen, gebour waaren , alsmede de
pachrers sloren van de molens en gorrmolens, alsook alle opsigrershuisen bi de havens, I I fl !.
28r I I op de zeedijken en grensen. b En voorrs sommige commirreerden na Leeuwarden sonden
mer srerke insranrien· sodar Heeren Gedepureerde deeser provenrie sig gedrongen vonden om
ror srilling van 'r gemeen aansroms op den eersren juini 1748 per exprese door de geheeIe provincie re laren bekenrmaken en publiceeren dar alle pachren van war naam die waren van nu af
afgeschafr waren en dus alle opsigrersbedieningen re niere en pachrersamren uir re weeg. Ook
ging de woede van 'r grauw of gemeene volk so ver, dar sy verscheyde huisen van parriculiere
hebben aangerasr en omverre gehaalr: als snachrs russchen vrydag en sarerdag den 30 may en
Ie juini her huis van Hibbe van Dijk ror Hallum, zijnde hy 's lands adminisrraror, snagrs daar
aam huis van de onrvanger Paulus Eckringa ror Sr. Anna· en nog den volgenden nagr russchen
de eersre en rweede Pingksrerdag her huis of slor van de grierman Knijf ror Wier, welke laasre
sy de dikke muuren nier wel konden afbreeken, her van binnen in brand sraaken sodar alles
verbrande war branden kon ror huisraad, dar er noch in was, en spek roe. Zijnde er eenig goed
re vooren geborgen, 'r wijl de Heer Grierman de bedreigengen gehoorr had, wordende her op
dar prerex' gedaan, dar die lieden im bedienen en adminisrreren van 's lands saken en middelen re eygenbaarig waren en 'r gemeen nier wel hadden behandelr.
En dar aanmerkelijk is, is dar alle menschen over de geheeIe provimie, die nier aan die revolre
en ruineering handadig' waren mer so een geisr II fol. 28v II ingenomen waren , dar niemanr
iers mochre bergen als weesende vleess en bloer van de beswaarde ingeseerenen, ror so verre dar
si alle kosrelijkheir van linnen erc. aan kleine srukken scheurden opdar niemam er eenig gen ier
ervan sou hebben, ja buidels of zackjes mer gelr vindende gelijk re Harlingen im cherchershuisie' by de haven in 'r warer uirsrorreden .
Men deede ook eenige menschen geld afpersen, die bi her gemeen ·verdagr waaren onrechrmarig geschachereerd' re hebben, besonder 's lands fiscaal re Leeuwarden - die de boeren op sluikerije gesrelr, ingevorderr hadde - die op bedreigeng van anders sijn huis re sullen spoilieere' en
ruineeren, so lang uirrelde als hi penningen hadde, en doe noch verder resepissen' gaf. Zijnde
her Hof van Jusririe machreloos, weesende de subsrirur procureur mer sijn dienaars in den
beginne der revol re so als sy by Bergum quamen door mannen en vrouwen gewapem mer vorken, messen, srokken ere. re keer gegaan so dar hy mer sijne dienaars sich genoodsaakr vonden
re rerereeren· en na Leeuwarden re keeren.
Daar wierde van regeeringe versochr dar her gemeen hunne beswaarnisse op een ordemelijke
wijse souden opgeeven en inleeveren. Tor dien I I fl!. 29r I I einde wierden in yder dorp over de
a Sjoch ek: C J. Guibal , Democratie en oligarchie in Friesland tijdem de republiek (Assen, 1934), p. 138- 188 . • b Sjoch

ek Wumkes, Stads- en dorpskroniek, I, p. 109- 110.
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geheeIe provenrie meeSt op Pinctstermaandag den 3 juini 2 geco mi teerden gesternt, die van een
grietenije by malkanderen quamen, die weer 2 uit haar verkoosen om na Leeuwarden te trecken om de beswaarnissen, die het gemeen hadde in re bringen. Welke gecommireerde 2 uir elke
grierenije gelijk ook 2 uir elke stad - uir sommige plaarsen ook meer - ror Leeuwarden eersr in
de Groore Kerk en daarna dikwils op de Doelen vergaderden en op verscheiden rijden veele
arrijkulen opsrelden ror redresseering' en verbeetering (so men 'r noemde) in de regeering en
aan de Heeren Gedepureerden overbragren, mer dringende, ja somrijrs dreigende reeden om
deselve arrijculen re aprobeeren' en publiceeren gelijk dan ok geschiede. Dog veele van de verstandigsre begonnen re sien dar men dus doende nier ren einde van de convuisie' soude komen,
wierde de di cis ie' van alles aan Sijn Hoogheir de Prinse van Oranje ete. (die in deese troebelen
- ook op aanporringe vanr gemeen - ror Sradhouder-Kapirein en Admiraal-Generaal van alle
de 7 Provinrien en de Unie gemaak was) opgedragen die eenige troepen militie in 't land sond,
die in / / fll. 29v / / de meesre sreeden en groorsre dorpen wierden omgeleid, waardoor en door
andere middelen het gemeen in stilre raakre en eindelijk den 23 december een placaar van vergeevinge van alle baldadigheeden door 'r gemeen ror die rijr roe bedreeven gearresreerr. Maar
die voorraan eenig oproer sou maken, soude srring na 's lands wenen gestraft worden, gelijk
ook na die tijd ook verscheiden personen daarover gearesreerr en gesrrafr sijn. Deese beroerren
in Friesland sijn omstandig beschreeven in een boek, genaamr her 'Verwarr Friesland', gedrukt
re Leeuwarden 1749 .'
Vervolgens wierd by placaar in plaars van de afgeschafte pachten opgesrelr een quotisariegeld.
Deese quotisarie' moes re in 'r jaar so veel opbringen als de pachten re vooren na aftrek van alle
onkosten opbragren, sijnde 900.000 cg, dar eersr over alle grierenijen en sreeden verdeelr wierr
nae de opbring van de goerschaninge en doe van de eedergeregren mer 4 geco mi teerden uir
yder dorp en van elk espel' der sreeden op de ingeseerenen verdeelr, nadar elk in de goetschatting aangeslagen waar en her getal van 'r huisgesin groor waar, dar by veele van war capiraal en
van een sinnige' huishoudinge groor ongenoegen gaf, geringe her nier / / fll. 30r / / konninde
overgaren; also het in 3 rermijnen beraalr moesr worden, eenige ook nier willende, moesren
her bi executie invorderen. Sommige her ook op een slimpen' roeleggende (also brandewijn en
eenige andere waren sonder inposr heel goetkoop waren) en haar dan aan alimenratie overgaven, als weesende de armen, die van publijke voogden wierden onderhouden, vri van quotisariegelt. Sodar dir sulk een ongeleegenrheir veroorsaakre, dar men raadsaarn oordeelde weer
ymposr op de goeder, re vooren onderheevig, re leggen, gelijk mer her begin van de maanr may
1750 weer ingevoerd wierde, doch nier verpachr, maar by collecre ingevorderr gelijk van 'r jaar
re vooren de vijf speccien' gedaan was. Deese gewoonre conrinueerr nog 1754. P.S. De schoenen en muilen is ror nog roe geen ympost weer opgeser.
In dese gansche rijr heeft de koeijesykre nog ook al gegraseerr. By herfsr 1749 sijn 5 jonge beesren van Arre Claasses b in ons land by de dijk lopende sijk geworden en gesrurven; de een, een
bolle zijnde, gedoor wordende en doen hebben wy een sijk koe gekreegen die weer is gebeererr,
dog nier weer kalf wordende moesr afgaan. 175 1 in januari kreegen wy weer een sijk hokJing,
waarop wy 4 kalvekoejen na de plaats te suiden geleegen bragten, / / fol. 30v / / die gesonr bleeven, dog agt jonge beesten in huis houdende wierden alle sijk, waarvan 3 gebeererr zijn: een
enreroz, een hokJing en een hokJingbolle. Naa onses verloor Frans Jans te Gelrerp sijn koeijevee
allegaar en is her onder Achlum doe anders nier geweesr, hoewel her doorgaan al graseerde in
a Folsleine titel: Het verward Frieslandt, of omstandig beright, vervattende in sigh de Beroerten, Oneenigheden en Verwarringen, ontstaan onder de Ingeseetenen van voorsz. Provincie. Afsmeede 't geene

by de Gecommitteerden op de Doele vergadert,

is voorgevallen zedert den 5 Juny 1748, [troch J. DotinghJ (Ljouwert, 1749) .• b Sweager fan Wijbe Jans, wenne yn Doan-
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dese provintie; dan op de een plaats en dan op de andere.
1755 in de herfst hebben wy twee van die voorrengedagt uit de sijkte overgebragt waaren, de
eene na den anderen, verlooren aan de besmete!ijke sijkre.
1756 in de nasoomer en voorwinter stierven weer veele koeijevee en om Kerstijt kreegen wy
weer de sijkre; eerSt op de kleine en voorts ook op de groote plaats; verlooren doe met jong en
oud 17 en daar beeterden neegen: 5 koeijen , 3 hoklingen en een hoklingosse.
1758 stierven weer veele hoornbeesten aan de besmenelijke sijkte in dese provintie. Dog wy
sijn vry gebleeven gelijk het in 't geheel weinig aan deese kant is geweest, als een huis rot Hitsum, een onder MidJ um , 2 à 3 huisen onder Sweins, maar verscheiden koeijevee stierven en
verdijde' anders, als aan bloed-blast; galligheir" en droop' en wel meeSt sijk geweeste, gelijk wy
in 't voorjaar 1759 een aan de blast hebben verlooren en drie beste verdijd aan de droop, waarvan een een ongesijk weeste was. Tot Tjum is een boer, die 10 so heeft verlooren. /I fol. 3lr II
1746 in de winter is afgebrant bi ongeluk het Dijkhuis onder Franeker uitbuuren te Miedum
bi Jan Sijmens mijn wijfs vader bewoont, onse geheeIe famijlie van bloedverwamschap roebehoorende, dog niemant anders her weeder opbouwen aanveerdende, heb ik Wij be Jans het
overgebleevene met de grond laten tauxeeren door Lambert Teekes Salverda, bisiner" van Franekeradeel en Johannes Johannes, mr. timmerman rot Tjum of iemant het anders mochte
reklameeren en is getauxeerr op:
f 40-0-0
En hebbe het doen door bovengenamden timmerman late opbouwen en heen
gekost:
f 598-0-0
17 54 is er nog een afdak an gemaakr en heeft gekost:
f 90-0-0
17 57 in april en 't begin van mey heeft de haver gegolden 5 cg en op hoogst 5 sr. meer het
loopen. Den 18 may 't graagst over weesende, het ik Wijbe Jans 10 loopen geleeverr, 't lopen
4-10-0. /I fol. 31v /I
Haarlem, den 26 april 17 58. Het volgende seldsame voorval is aan ons versocht de weerelt mee
te deelen:
Den 19 deeser is op de kalkbrandery van Jan Sourman en Compagnie het volgende merkwaardeg voorval geschiet. Namelijk twee kleine jongens, de eene oud onrrent 5 jaaren en de
andere 7, speelden aan de waterkant, daar den oudsten inviel en sonkte eersten na den gront,
terwij l de jongste, die op een vlonje srond, in plaats van om help te roepen , langsaam na de
overkant dreef, na sijn ouders huis li ep en seide wat er gebeurt waar. Dat maakte groote confu isie en eer min wist waar de plaats en het noodige by der ham, verliep wel een half uur,
waneer de drinke!ing 5 voet diep van onder waater wied opgevist, sonder dat min de minste
teekenen van leeven aan him bespeurde. Men leide hem op de wal met het hooft na de laagte
en rolde hem om hem ondastinge van waater roe te bringen, dog dit alles was vergeefs: hi bleef
als vooren. Hierop ordoneerde gemelde Sourman dat men deese doot schijnende met het hooft
om laag naar huis bringen en vuur aanleggen soude, hem daar voor al rollende so veel warmte roe te bringen als mogelijk waar, insonderheit over het herre, waarmeede weer een half uur
wierd doorgebracht, sonder de minste teekenen van leeven gewaar te worden. Hierop wierr den
verongelukten door een der bedienden mer een roebakspipe in 't fondament' geblaasen, waarna in de rijd van 2 menuren eenige beweeging in het lichaam bespeurt wierr, waardoor hy dan
ook na een grom uur daarmeede doorgebragt te hebben , en als gesegt is cierka een uur leevindig dood geweest, rot sijn voorige sraat van kennis gebracht wierd en bevind sig rot heeden in
volmaakte gesontheit, alsof hem niets was weedervaren. Waaruit dan blijkt, dat veele drinkelingen door versuim van diro middelen als leevindig kunnen begraaven worden .
Hillegom, den 23 april 17 58. Was geteekent: Jan Sourman.' I I fol. 32r I I
a Suver lener/i k - mar in pear staveringsöfWikin gs - oerskreaun ut Leeuwarder WoensMgse Courant, No. 52, 1758.
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17 56 is de trekvaart van Pijphorne' of Bolswerderbrugge tot aan Bolswert en van Bolswert tOt
aan Workum geslattet.
1758 is de vaart de Suider Ee; loopende van Dockum na Anjum geslattet, alsmeede de vaan
van de Dockumerstreek na Hantum. En by herfst de vaart van Payzijl' deur Achlurn tot aan
de Harlinger trekvaart by de wippen:
1759 zijn de vaarten van Bolswart na Franeker en Harlingen geslattet.
1760 is de vaart van de sogenaamde Legmeer" (by de Mackumer Meer) af door Schraard en
Witmarsurn tot aan Arumer Schuttelbank en ook op na Pingjumer buuren geslattet, zijnde het
jaar te vooren vanr Arumer Kruiswarer' na de Schuttelbank geslattet.
Dir jaar is ook de vaarr van Lollurn tor aan Paijezijl toe geslatter, dog een gedeelre in de grond
gereegent, dat her volgende jaar er uügeslatter is. I! fol. 32v I!
1759 in de nasoomer en herfsr ontsrak de sijkre en srerfte weer heftig in deese provintie van
Friesland op verscheide plaatsen onder 'r hoornvee. Wy namen eenige beesren aan re voeden
op de kleine plaats. D aaronder waarende tot Franeker op de markr waaren geweesr, waarin met
een dag à vier op stal geweest zijnde, de sijkre ontstond, waardoor her buirhuis' aangestooken
zijnde, er 10 srurven en een bolle hokling beererde. Van ons eygen srurven er 2 rieren en een
enterbolle.
1760 graseerde de sijkre en sterfre nog al op verscheide oorden in deese proventie onder het
hoornvee, by soomer tor Hallurn en Ferwerd en daarornsrreeks; in de herfsr en wintertijd in
Ydaarderadeel en op meer plaarsen. Ik wou geen beesren meer aaneemen re voeden om daardoor
de besrnettinge nier weer aan re haalen. En nog eevenwel kreegen wy de sijkre: so als wi de melkekoeijen op sral sereden, was er een dar nier wel waar. Men meende her droop van reegen en
koude veroorsaakt, terwijl hier omsrreeks nergens de sijkre waar. Dog het was wel de besmettelijke sijkte. Wy brogten 'r uir het buirhuiss, maar het ging al en schielijk voort. De rieren , die
nog in 't land liepen, Ontstak her ook onder, so dar her geheel deurging: 13 so jong als oud storven er; 1 rier, 2 hoklingen beeterden en een hoklingbolle bleef er voor sraan. I! fol. 33r / /
1764 en 1765 in de wintertijt stierven weer so hier als daar veel beesten aan besmettelijke sijkre. Wy kreegen een onpaslijke bolle, die tusschen sij k geweeste instond. Wy brogten hem van
de stal in het kleinhuis, daar hij weer beeterde, en het bleef daar by. Of het die sijkte geweest
is, is niet seeker te weeten, doordien hy nooyr na die rijdt in die sij kre op de proef is geset en
hy niet seer sijk is geweest.
Onse buurluy aan weerkanten, Durk Eeltjes en Jan Jiellerrs hebben doen ook de sijkte gekreegen, en is her geheele buirhuis doorgegaan en hebben de meesre ver/ooren.
1769 by soomer ontstont hier re lande weer de sijkre en srerfte onder her rundvee.' By herfst,
doe de koeijen en hoklingen op sral waaren, begon her onder de rieren int land, waarvan een
bolle en een koeijerier srierf en twee beererden. Doe kwam her in de koeijen waarvan de 5 jongsre srierven en de 5 oudsre beererden en 4 hoklingen srierven alle, dus in her geheel 7 gebeerert en 11 versrurven. Her is de geheele provintie van Friesland alsook andere van de Vereenigde Provintien doorgegaan, doch onder Kimswert om H arl ingen en in de Grierenije van
Barradeel sijn de meesre gesont gebleeven. / / fol. 33v / /
1766 heb ik Wijbe Jans een sogenaamd Gronninger waagen maake laaren, waarvoor de waaf 66-0-0
genmaaker voor her houtwerk gebeurt heeft:
De hanrijksnijder' of beeldhouwer:
f
10-0-0
De smid voor her yserwerk:
f 43 -0-0
De saadelmaaker voor riemen ere.:
f
14-0-0
a Wumkes, Stads- en dorpskroniek, J, p. 24 1: '6 juni 1769: Er heerscht een besmettelijke ziekte onder het rundvee'.
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De verwer voor het verwen:

f

9-0-0

Te saamen f

142-0-0

Kosten van bouwen op de suidelijkste plaats op Sopsum in de soomenijd 1759 by ons Wijbe
Jans cum socii doen in gebruik:
Johannes Johannes van timmer- en metselwerk:
53-16-0
25-18-0
Rommen Pijters van yserwerk:
7-10-0
Jacob Douwes voor roop:
20-0-0
Voor sloek toe decken bi de:
24-0-0
Hendrik van Doem voor kalk:
20-0-0
J. Jelgersma erven van steen:
Tjeerd Hibma voor hout:
109-9-0

In het geheel: f 260-13-0

II fol. 34r II
o.

242
2327
5132
630
I

71

5
1422

Landschaps tooner deeses obligatien van mij Wijbe Jans 1767:
Resolutie
verschijndag
Den 21 april 1703, den 1 augusti:
Den 12 december 1704, den 7 augusti :
Den 11 juili 1712, den 18 juini:'
Den 30 may 1696, den 14 november:
Den 22 juili 1676, den 4 october:
Den 12 april 1704, den 16 december:
Den 15 december 1694, den 17 december:
Den 12 april 1704, den 8 november:

kapitaal
500-0-0
500-0-0
500-0-0
150-0-0
1125-0-0
572-0-0
600-0-0
180-0-0

II fol. 34v II
Tot memori van de floreenlasten op de plaats Hibma genaamt, geleegen tot Hiaure in Westdongeradeel, groot 65 pm. bouw- en greidlanden:
20 \l.i floreen tot Hiaure
f 15 cg 8 st. of 2 floreen tot Foudgum
2 floreen tot Holwen
een floreen tot Brantgum aan Tje rk Heins gebruikende plaats.
En beun weer in:
2 floreen van Douwe Saakes sijn gebruikende plaats tot Hiaure, de Oldehoof toekoomende
1Y2 floreen van Bauke Wij bes gebruikende plaats tot Holwen
1Y2 floreen van Aelse Meintes tot Hiaure. En nog 6 omslagen, yder 19 st., is 5 cg 14 st. 's jaars
uit 3 pm . kerkelandt, thans by Aelse Meintes gebruikt 1756. // fol. 35r //
1773 bi soomer, herfst en in de wintertijdt graseerde in deese provintie, alsook in andere provintien de besmettelijke sijkte en sterfte onder het hoornvee, waaraan veele stierven, veel meer
als er beeterden. Om Kerstijd kreegen wy een sijk kalf of hokling, die wy er 3 hadden en een
bolle, die alle beeterden . Voorts hadden wy 2 rwinter, 2 enterrieren , 1 enteroz en 1 enterbolle,
waarvan beeterde een enterrier; dus 5 gesto rven en 5 gebeeten.blIfol. 35v 11
Anno 1775 bin ik Jan Wijbes in den egren staat getreeden met eennen Antie Sijbots, dogter
van Sijbot Claases en Sijke Jacobs, huislieden tot Oosterlittens op Wammen' en wij zijn daar
a Ferlykj e mei fol. 3 1r. • b Wwnkes, Stads- en dorpskroniek, !, p. 280: ' 11 maart 1774: Uirvoer van rundvee uit Friesland weer vrij'.
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in bevestigt op de 17 desimber. Ik doe oud zijnde 19 jaar en 7 maanden en 3 dagen en mijn
wijf 20 jaar 4 weeken en 5 dagen, zijn tot Achlum getrour door Do. Arnoldes van Loo n.
1776 in si ptimber is ons een soo n gebooren, dog aanstonts overleeden en tot Achlum begraven.
1779 den 12 aprul is mijn wij f bevallen van twee kinders, zijnde een soo n en een dogter, dog
beide dood en tot Achlum op het kerkhof begraven.
1781 den 11 maijus is mijn wijf in de kraam bevallen van een jonge soon Wijbe Jans.
1783 den 27 juilij is mijn vrouw in de kraam beval len van een jonge zoon, genaamt Sij bot Jans.
1788 den 4 maart is mijn vrouw in de kraam bevallen van een jonge dogrer, genaamt Sijke
Jan s. /I foL. 36r II Mijn vader saali gger schrijft in dit boek voor.vaarts, dat in 't iaar 1740 de
schuur van zijn zuster en swaager was afgeb rand t en men in dat jaar, namenlijk van 1739 en
die winter van 1740 heel veel van brandt hoorde in deese prowinsie.
Zo~ sch rijf ik, dat men mijnnes weetens nooit soo veel daarvan heeft gehoort als in het jaar
1781, ik seg: mijnnes wee tens, dat door swaar weer veroorsaakt waar. Doe zij n in Vrieslant
afgebrandt op een woensdag een schuur tot Minderscha; van welk plaats eijgennaar is de Heer
van Beima rot ](jngma. Op een zondagmorgen om 4 uur een huis en schuur by Balswart, waarvan eigen naars zijn de erwen van L. Popta van Pingjum en om 5 uur een stelp op de Oude Pallen; bewoont doo r mijn suster en swager Schel te Jans en Sijtske Wij bes, welke geheel is afgebrant en anders niets geborgen als het voornaamste uit de kaamers. Nog in het laatste van de
herfst een huis tot Hitzum door onvoorsigtig stooken, waarin een klein kind verbrandt is, dat
beklaaglijk is.
/I foL. 36v /I Leewaarden den 3 1 jannuarij 1785,
Voorleeden woensdag' was het, dat op uitschrijwing van de EedelI. Moggen. H eerren Staaten
deeser prowinsie des aavonts van 6 rot 7 uurren een exstra orderaare beedestondt zo u gehouden worden.' Dog door de meennigvuldigheit des volks en valsch gerugt van brandt was den
aandrang der meenigre soo sterk, dat veelen de duuren niet kunnen de passeeren, de glaasen
hebben stukken geslagen en zijn ter vinsterren uitgeklommem en binnen was zoo veel gekrang'
van volk, dat er ten eersten vier vrouspersoonnen zijn dood geraakt en veel minschen gekwetst
en iets aanme rkel ijk was het geval van een vrouw, di e op het uiterste swanger was en des vrijdags den 28 deeser gestor.ven en toen verlost geworden is van een welgeschaapen kint.'
Verders is naar gedaan ne ondersoek van ve rloorren goederren in de kerk gevonden de navolgende hierneewens geteikend per memorij /I foL. 37r /I als goud : 4 oorijssers, 11 banties met
sonhoedshaken.
Silver: 122 gespen op schoenn en, 60 losse gespen, 1 naijring, 19 oo rij ssers, 4 sonhoedshaken,
1 knipbuursie, 1 eaudelaareinde' doossie, 14 kerkboeken , 3 mutspriemen, een stuk van een silweren gesp.
Andere goederen: 86 manshoeden, waaronder een met go ud of galon' geborduurd, 12 mans handschoennen, 149 vrouwenhoeden , 5 swarte hoeties, 26 vrouwenhandschoennen, 4 schorren , 29
mantel ties, 29 voorschooten, 6 waaijers, 3 kantmutsen, 11 srreenen; 60 slaap- en rippmutsen; 2
reegen kleeden , 16 sakdoeken, 74 schoenen met gespen dar geen silwer was nog is, 122 schoennen
so nder gespen, 134 muilen, 4 1 srooven, 88 kerkboeken, dartien pruiken en 6 klompen. cl
a 26 jannewaris 1785 . • b Deputearre Steaten hiene doedestiids safolle macht dat sy in bidstûne urskriuwe koene. Foar
de ynAoed fan de oerheid op 'e tsjerke, sjoch: Peter van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in

Nederland 1570-1990 (Amsterdam , 1996) . • c Gearferri ng fan artikel ut Leeuwarder Saturdagse Courant fan 29 jannewaris 1785, nû. 1696; a11innich ûntbrekt dêr de meidiel ing oer de fro u dy't swier wie .• dOpsomming oerskreaun ut

Leeuwarder Woensdagse Courant fan 2 febrewari s 1785, nû. 1447; Wumkes, Stads- en dorpskroniek, [ p. 335 '26 januari
[ 785: Tijdens den bedesro nd in de Jacobijner kerk te Leeuwarden ontstaat door het gerucht van brand een paniek, waarbij een menigte menschen onder den voet raken ; venSters worden stukgeslagen, velen worden van kleederen en sieraden
beroofd en vier personen komen om' .
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TAHEAKKE 1:

Trije generaasjes Hibma

JAN WIJB ES
(J 672- 1733)

x

SI]TSKE GERBENS
(1674-1 74 1)

WIJ BEJANS
(1 703- 1775)

x

T RlJ N TJE JANS
(1725-1 766)

JAN WIJ BES
(1 756-1 789)

x

ANTJ E SIJBOUTS
(1 755-1824)
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Inventaris nopens den boedel van Wijbe Jans te
Achlum
(RAF, Nedergerecht Franekeradeel Weesrekeningboeken 1774-1810,fol. 49-94)
(jol. 49)
Inventarisatie en resp . ~ beschrijvinge gedaan na den ontzegeling door den E. Taeke L. Salverda, mederegter van Franekeradeel in desen als comm."' geassocieerd met Goverd D eketh secretaris van denselve Deelen
ten sterfhu ijse van Wijbe Jans in leven huijsman en erfgezeten onder den dorpe Agh lum etc. Aldaar op den
28'" Aug. 1775 overleden van alle de nagelaten goederen, actien, edi kten, vastigheden uijt en inschulden
als ten voorn .d," sterfhuijse sijn bevonden ofte daarvan waaren behorende en sulks ten overstaan en in praesentie van de eersame mannen Claas Ortes en Herke Meijnderts, huijslieden te Wijnaldum en Pietersbierurn in qlt. al.s genomineerde en geauthoriseerde curatoren en adm inistratoren van de minderjarige zoo n Jan
Wij bes ten eenre en Sij tske Wijbes huij svtouw van Schel te Jans, huijsman op de Oude Pollen onder Vtouwen parochie en met deselve haar man gesterkt ten andere zijde.
Elk voor de geregte helft en alsoo te zamen al.s kinderen en erfge namen van hun wijlen voorsz. vader Wijbe Jans voor 't geheel en waarop verders is gevolgd een tauxatie en prijseri nge door Jan Jansen Ackes en Sijbe Fransen hier toe door partijen verzogt van alle de ongedeelde goederen ter inventaris gemeld staande
omme alsoo in confo rm ité van 't codicis de dato den 27 maart 1773 door wijlen W ij be Jans opgerigt en nu
met er dood nagelaten te maken een co rrecte staat van scheijdinge en deijlinge onder en russchen de
voorsz. erfgenamen van hun wijlen vaders huijs en nalatenschap en om door dat middel elk soo in opgemelde qualt. als voor sig selfs de geregre helfte daar van te bekomen waarna dan wort geptocedeerd als volgt
in welke doende alles is gesteld bij carolij guIdens van 20 st. 't stuk op huijden ten sterfhu ijse de 13, 14 en
24 october 1775.

(jol. 50)
In de middelkamer

Een Hollandsche kas, daarin aan ptofijtelijke effecten:
1
Een landsobligatie op de provintie van Vriesland groot aan capitaal 1125 cg van Res.' de 22 Julij 1676 N."
1 verschijnende 's jaars de 4'" October, intres betaald tot 1774 dus voor een jaar tien dage n
23-2-4
900-0-0
tegens 80 % tot capitaal geb ragt, maakt
2"
Een dito groOt aan capitaal 600 cg res. 15 december 1694 N." 5, verschijnt 's jaars den 16 December, inlies betaald tot 1774 dus voor 10 maanden
10-0-0
uts. · tot capitaal gebragt maakt
f 480-0-0
3"0
Een dito groot aan capitaal 572 cg res. de 12 april 1704 met .07 1, verschijnt 's jaars 16 December, intres
0

a Res.

=

Resolutie; sjoch ek 11 fol. 34 r.
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9-10- 10

beraald ror 1774 dus voor 10 maanden
urs. ror capiraal gerekend, maakt

f 447-10-0

4'"

Een diro groor aan capiraal 500 cg op Ingena Sijbersma van res. de 12 December 1704 N." 2327 verschijnt
'5 jaars den 7 aug. intressen beraald tot 1774, dus voor I jaar 2 maanden 7 daagen
11-11-2
urs. tot capitaal gerekend maakt
440-0-0

5'"

Een diro groot aan capit!. 500 cg res. 2 1 April 1703 N." 242 verschijnt 's jaars den I aug. inrres beraald tot
1774, dus voor I jaar 2 maanden 14 dagen
10-1 7-12
uts. tot capitaal gerekend ad 80 % maakt
400-0-0

6"
Een diro groor aan capiraal 500 cg van res. II Julij 1712 N." 5132 verschijnt
beraald rot 1774, dus voor I jaar 3 maanden 26 dagen
uts. tegen 80 % tot capital geb ragt, maakt

'5

jaars de 18 Junij inrres
13-4-4
400-0-0

7"
Een dito groot aan capitaal 180 cg res. 12 Ap ril 1704 met N ." 14228 Nov. inrres bet. tot 1774, dus voor
11 maanden 24 dagen intres
f
3- 10-0
En deswegen 78 % tot capit!. geb ragt, is
f
140-8-0
l ' lams f 325 1-0-14Deese Landschapsobligarien aan Schel te Jans nom.ux.· tot deel gevallen zijnde, zijn door deselve uijr den
Boedel gelegr en mede genomen op dato den 14 October 1775 b

(jol. 51)
Profijtelijke brieven

Sm
Een landschapsobligatie groot aan capitaal 150 cg van res. de 30 Maij 1696 mer N ." 630 verschijnt den 14
ovember intres betaald tot 1774 dus voor ellef maanden renthe
f
2- 18-0
en tegens 78 % tor capir!. gerekend, is
f
11 7-0-0
onder Schelre'
Een lijfrenthe brief beleijd op Wijbe Jans en moeder Sijtske Gerbens met N ." 7981 groot aan capitaal 500
cg op de provintie van Vriesland verschijnende 's jaars den 8"'" Augusri, waarop de renthen betaald sijn tot
f
36-8-0
1774, bedraagt dus voor 1 jaar en 20 dagen renthen
voor 't overbrengen van de doodbrief
f
6-0-0
42-18-0
0-4-0

af quits.geld

f

42-14-0

Particuliere Obligatien
Een obligatie leggende ten laste van den H .' Cornelis van H aarsma L.' Collonel en Vrouw Catharina van
Bouricius, egteluijden re Buijtenposte en ten voordele van Schel re Gerbens te Sriens, groot aan capitaal
1999 cg de dato den 19 Feb ruarij 1738 geregistreerd ten Hijporheecqboek van Smallengerland 17 Maij
a Bedrach optelling klopper ner; maat wêze 3289-0-0 .• b Yn linkermarzje . • c Yn li nkermarzje.

154

T AH EAKKE

177 1 en van stad Leeuwarden 14 Maij 177 1 staande tegens 3 % waarop de inrressen beraald sij n rot 1778
inclusijf, dus
f 1999-0-0
hierop dus te goede 5 maand en 25 dagen is
29-2-4
onder de Curaroren'
Een diro obligatie onder Vrouw Johanna Hillegonda van Haarsma, huijsvrouw van de Heer Henricus Wiarda van A!tena, griffier 's Hofs van Vriesland en met deselve gesterkt ten voordele als boven groo t aan capitaal 1999 cg de dato den 26 April 174 1 staande tegens 3Y2 %
onder Schelteb
2"" larus f 2 190-1 1-4'

(fol. 52)

Profijtelijke brieven
onder korringe van 1 % voo r ~eël waarop de inrressen betaald sijn rot 1774 incluijs
Inrressen rot den 14°' Ocrober 1775 is voor een jaar 5 maanden en 18 dagen een
summa van

f

1999-0-0

f

73-6-0

Een obligatie op DomAdrianus van Loon cum ux. te Aghlum, groot aan CapitaaI 500 cg de daro de 27 Aug.
1770 sraande tegens een inrres van 3 % zuijver geld, waarop de inrressen betaald sijn rot 1773,
dus
f 500-0-0
dus sijn hier inrressen op te goede 2 jaar 1 maand en 17 dagen, 't welke beloopt rot den 14
Oct. 1775
f 31-19-0
Een obligatie op Sijbren Tjepkes, huijsman te Herbaijum groot aan capitaal 150 cg de daro de 15 Febr.
150-0-0
1753 staande tegens 3 cg 10 st. , waarop inrressen sijn afgeschreven rot 1760 incluijs dus
dus belopen de inrressen voor 15 jaar en 6 maanden
f
8 1-7-8
Een handschrift ten laste van Dijderd Piers cum ux. te H arlingen wege ns verschotene penn. ter summa 100
gg. van 28 st. ieder, de daro 22 Maij 1769 met stipulatie van 3 % voor inrres, dog waarop geen inrressen
sijn afgeschreven, maar dat op reken ing ontvangen is een summa van 18 cg, dus belopen de inrf. jaars 3f
144-0-0
13-3 en bedraagt aan captiaal en inrressen
onder Schelted
Een diro ten laste van Sijmon Jans cum ux. te Grouw ter summa van 100 cg de daro den 11 Maij 1762
tegens 3\1:2 % inrressen en waarop niets is afgetekend
onwis; blijft massaal'
3°' larus f 2979-12-8

(fol. 53)

Profijtelijke brieven
Een staat van goederen waarop aange tekend is dat het dijkhuisje bij Miedum onder Franeker na afbrandinge door wijlen Wijbe Jans wederom is opgebouwd en daardoor aan hem in eijgendom bekomen is, hebbende volg. die aanrekening gekost een summa van 600 cg.
pro memorie
Bovenstaande doet jaarlijx te huur 22 cg en is betaald tor 1775 incluijs door Dirk Jans als huurder en is nu
a Yn linkermarzje .• b Yn linkermarzje . • c Korrekt bedrach is 2 190-1 4-4 . • d Yn li nkermarzje; mei akkolade . • e Yn
linkermarzje.
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onderling getauxeerd op een summa van

f

450-0-0

Vastigheden
Een zathe lands gelegen te Sopsum onder den dorpe Aghlum bij wijlen Wijbe Jans selfs gebruijkr en nu
mer er dood onrruijmd, groor in 'r geheel volg. meetinge 84 pondematen vier eijnsen één roede vijf voeten
en vijf duijmen, soo bouw als greijdlanden en over 't geheel beswaard met 33 floreen 26 sr. staande ten reële cohi er aangeslagen op een huur van 381 cg, onderling met alle sijnen aanhorende annexen getauxeerd
f 12 .000-0-0
op
De geregte helfte over hoog en laag in een uthe lands met huijsinge, schuuren, hovinge en plantagie cum
ann ." gelegen onder den dorpe Tzum', groot na naam en faam 68 Y2 pondematen, soo bouw als greijdlanden en beswaard met 20 floreen 15 sr. 12
4 d, lams f 12.450-0-0

(fot. 54)
penn. bij Cornelis Cornelis cum ux. gebruijkt 's jaars in 't geheel voor 280 cg en verhuurd tot Sr. Petri en
Maij 1779 waarvan Jan de Haan te Wijnaldum en Leenderd Popta te Pingjum te urnen de wederhelfr in
eijgendom toebehoordt, volgens uijtwijsen van 't huurconrract als voren getauxeerd op
f 4900-0-0
Nog een huurconrract msschen Wijbe Jans als verhuurder en Pieter Meiles als huurder opgerigt van zekere vijf pondematen greijdland onder de stad Franeker gelegen, beswaard met twee floreen , doende 's jaars
re huur vrij geld 15 cg en betaald tor Sr. Petrij 1775 en beswaard mer huuringe tor Sr. Petri 1777, de waarde hiervan gerauxee rd op
f 75 0-0-0
Wijders een bundel oude papieren en rekenboeken welke bi j genoegsame doorlesi nge en ondersoek bevonden sijn van geender waarde re weesen, soo verre tor deese scheijdinge betrekkelijk kunnen sijn.
5d, lams f

5650-0-0

f
f
f
f

15 7-10-0
7-17-8
12-12-0
23-2-8
14-0-0
28-0-0
7-17-8
15-0-0
9-9-0
72-0-0
37-10-0
5-0-0
2-14-0
2-0-0

(fot. 55)
Gerede penningen
Vijfrige silveren ducatons
Vijf halve dito
Vier djto ducato ns
91;.1 Rijxdaalders
Een gouden rijdder
rwinrig goudguldens
Y2 gouden ducaton
rien daalders
drie silveren ducarons
twee en zevenrig car.gulds.
Aan drie guldens en daalders
rwee rijxdaalders
2 à 28 sr.
1 à 2 gld.
a Sj och noar 41 fan' e ynlieding.
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5 Engelsche goudguldens

7-0-0
4-2-8
0-18-0
15-15-0
7-17-8
10-10-0
9-9-0
4-10-0

7Y2 diro schellingen
3 schellingen
Een gouden ducaron
1 halve diro
1 dubbelde ducaat
1 Fransche pisrolet
Eenige vreemde munt gecalculeerd op
6d< larus f

468- 14-8-

(Jol. 56)
Een silveren trekpot groote keur wegende 25 Y2 lood à 29 st.
Gedeeld:
Een diro brandewijnskop gem. Wl. 1766 wegende
Een diro theebus gemerkt W.l.T.l. 1758 wegende
Een silveren horologie van Wilrer

36- 19-8

f

33-0-0

gedeeld:
Vier silveren lepels gemerkt W.L 1772
Een geboorte lepel van Hiltie Wijbes
I diro van Trijntie lans
I diro van Wijbe lans 28 september 1703
1 silveren lepel WLT.l.
Een diro uts.
Een diro uts.
Een diro T.l.W.L
Een diro WL 1772
Een diro diro
Een diro gem. G.D.G.l.
Een diro LT. en G.W. met wapens
Een silve ren hegten· mes gemt. l.X.W.

5-8-0

gedeeld:
rwee paar silveren schoengaspen
7d, latus f

75-7-8

f
f

10-10-0
7- 5-0

(Jol. 57)
gedeeld:
Een silveren fignet gemt. W.l. roebehorende aan lan
rwaalf silveren knoopjes
Een diro theelepel tien
Een diro eijerlepeltien
rwee streng bloedcoralen met een gouden kroontie
Een paar gouden hemdsknopen
a Korrekt bedrach is 454- 14-8.
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5-10-0
3-0-0
3-0-0
3-0-0
3-0-0
3-0-0
3-0-0
3-0-0
3-0-0
3-0-0
3-0-0

Een goude n ring
(Wee lakens
rwee diro
(Wee di ro
rwee di ro
(Wee diro
[wee diro
(Wee diro
(Wee diro
(wee diro
(Wee diro
gedeeld:
(Wee diro
(wee diro
(Wee diro
rwee diro
(Wee diro
8"< la(us f

(joL. 58)
gedeeld:
(Wee lakens
(Wee diro
(Wee manshembden
(Wee diro
(Wee diro
(Wee diro
(Wee diro
(Wee diro
(wee diro
(wee diro
(wee diro
(Wee diro
(Wee diro
(Wee diro
(Wee vrouwenhembden
(Wee diro
(Wee diro
(Wee diro
(Wee slopen
(Wee diro
(Wee diro
(Wee diro
(wee diro
(Wee diro

53-5-0
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(fol. 59)
twee peulsakken .
twee dito

1-10-0
1-10-0

gedeeld:
twee dito
twee dito
twee dito
twee wirren glasgordijnen

0-10-0

gedeeld:
twee dito
twee dito
Een dopjes· tafellaken

1-0-0

gedeeld:
twee di to serverren
twee dito
twee dito
twee dito
drie dito
zeven kinderdoeken in soort

f

2-0-0

f

22-0-0

9d, larus f

28-10-0

gedeeld:
twee wirre sakdoeken
twee dito
twee dito
twee dito
twee wirre dasjes
Een sruk nieuw doek fan 37 ellen
gedeeld:
Een rol dito ongemeten
Een dito
Een dito
Een dito

(fol. 60)
gedeeld:
Een swart sargie rok en camisool
Een dito rok
Een dito broek
een lap blauw calemink"
Een baijen voering
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Een lap saai j
Een leeren lap
46 si lveren hemdsknopen
33 dito
15 dito
rwee ongemaakre vrouwen hemden
[wee lapjes linnen
Een streepte schorldoek
rwee dassen
agr bome ondersren
Een bom doekje
Een blauw streept jurkje
Een beslooten boekkas
Een ijpen pulpetum'
Een rheekas

3-0-0
14-0-0
4-0-0

gedeeld:
Een dosijn bruijn theegoed
Een dito blauw
Een dito dito
10'" latus f

2 1-0-0

(fol. 61)
gedeeld:
Een dosijn Japans theegoed
Een spoelkom
Een swarte trekpot
rwee bruijne spoelkommen
Een dito geblomd
rwee glasen
drie borden en twee kopj es
drie posteleij nen spoelkommen
vier schaal ties
vier bocalen
zeven bierglasen
ses kaskoppen
agtien Delftse schotels in soort
Ellef dito spoelkommen
Ee n spiegel
Een slaguurwerk
Een ijseren kandelaar
Een bed en peul met kussens en verdere toebehorens
gedeeld:
Een dito bed en peul erc. gedeeld

4-0-0
14-0-0
1-0-0
34-0-0
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Een ijseren schoorsreenketting; Een lamaarn
(Wee glasgordijnen; Een bom schoorsreenkleed

1-0-0
4-0-0
11 d, larus f

58-0-0

(jol. 62)

Een blikjen; Een rrompken; Een scabel· en kisrje; Een diro; Een rafel
negen sroelen
Vier sroelkussens
Een uompken
(Wee paar groene bedgordijnen
nog veerrien sroelen
(Wee srukken spek urs.; Een scherm ms.: bij vorige posren

3-0-0
4-0-0
5-5-0
5-0-0
6-0-0

In de agterkamer

De bijbliorheecq besraande in allerhande soo godgeleerde, hisrorische als andere boeken welke onder de erfgenamen in der minne gedeeld sijn
in Deelinge:
Een Hollandsche kas
Een eeken kisre
Een bundel vlas en gaaren
Een bom kis re spreid van de meijd
Een spinnewiel
Een eeken kamoorrafel; Een bom spreid
koperen graanschalen
1 koperen rheekerel

3-0-0
5-0-0
1-0-0
3-0-0
3-0-0
3-0-0
12d, larus f

41-5-0

(jol. 63)

2-0-0

Een koperen bedpan
gedeeld: Een slaapbank; Een eijken kisre en spreid
Een chaiskussen
Drie witte glaskleden
Een rafelspreid; drie wiegekussemies; vijfrien schu((els in soorren; zeven koppen; vier bierglasen
Een spiegel
Een bom schoorsreenkleed
(Wee paar bedgordijnen
Een bed, peul en kussens mer haar roebehoren

6-0-0
1-10-0
14-0-0
2-0-0
1-10-0
3-0-0
48-0-0

gedeeld:
nog een diro diro ; een kasrje; Een spuuwbak; Een grauwe jas
Een hoedekas en hoed en sroven

1-10-0

In de kelder

Een biermingelen; rinnen kroes: ms.
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Een kope ren stippantie: uts.
Een houten korfje; enige room

1-0-0
13'" latus f

80-10-0

(jol. 64)
In de puijskeuken·
Een kees ketel
f
Een koperen theeketel
Een dito goid ing
f
Een dito; Een dito; Een coffijmolen; drie koperen potten
dito groote coffijkan
.
Een blikken theeb us; Een dito: uts.
Een tieme
vij f koperen aarden
vier koperen melkemmers
zes houten dito
vijftien houten aarden
vijf molkentigten
Een koperen koekpan: uts.
Een ijseren dito: uts.
Een ijseren por: uts.
Een treeft: uts.
rwee rangen; Een vuurhaardrie; twee gladde toornen; Een hangijser; schoorsteenketting; Een ijseren

14'" larus f

22-0-0
2-0-0
5-0-0
16-0-0
3-0-0
14-0-0
34-0-0
20-0-0
6-0-0
6-0-0
11-0-0

asschop
10-0-0

149-0-0

(jol. 65)
In de puijskeuken
2 gladde stijfbeugels; 1 ijseren kandelaar; 1 dambord en schrijfleij: uts.
Enige graansakken
twaalf borden op de schoorsteenmantel: urs.
14 bruijne Iraliaansche borden van Jan
20- rinnen lepels
1 dito mosterdpot; drie meelvatten; Een drinkkan met rinnen deksel
Een bed mer sijn toebehoren
Een vloerveger en swavelstoklaadrie
I spiegel
1 kop. aker mer diro ketting
een schoorsteen kleed
dito glaskleed
resje daaglijks rheegoed en trekpotten

In 't buijthuijs
a Trochhelle: 'twaalf' .

1-0-0
5-0-0
22-0-0
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bed met sijn toebehoren
meelvatten; een kruijk: uts.
koperen handketel
tobben
botervandels: uts.
boterladen
chaiskussen en stoelkussen

15-0-0
10-0-0
5-0-0
3-0-0
2-0-0
15 d, lams f

63-0-0

(fol. 66)
In 't buijthuijs

Een schuttelbank ete.
3-0-0
Een gieter: uts.
twee banken: uts.
twee wagenreijden: ' uts.
twee hoofdstellen en tomen: uts.
12-0-0
Een pools en sleed
Een ijseren evenaar met sealen: uts.
2 borden met 23 grove kaasen
9-0-0
Een stijfVat; Een halfvarndel; Een voerkiste; Een keesparse; Een chaisgereijd etc.; Een vleeschvat 20-0-0
Een toom hoenders
3-0-0
Een paardedek; Een rest paarde reeuw; Een wanne: uts. ; vijff leppen; Een bijnne en wat nieuw rouw; Een
hondehok ete. : uts.; Eenige ijseren lampen
12-0-0
Een ladder: uts.
boter
18-0-0
In de schuur

ses zeeven bij een andere post gebragr
drie swingels: uts.; bij ander posten getauxeerd
drie gaffels: uts.

x

16'" lams f

77-0-0

(fol. 67)
In de schuur

twee klauwen: uts.
Een rasp
Een snijbank
Een halflopen
twee wannen
twee werpscheppen: uts.
3 grijppen: uts.
Een balkladder; Een k1eijne dito
Een chais
Een groninger waagen

9-0-0
3-0-0
12-0-0
2-0-0

3-0-0
63-0-0
35-0-0
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50-0-0
45-0-0
15-0-0
22-0-0
29-0-0
3-0-0

Een beslagen wagen
Een diro
Een onbeslagen diro
[Wee eerdkarren
vijf eijden
zeven paar dubbelde zijllen
[Wee donghaken; Een flagge; Een bagge: · uts. bij andere posten
Een ploeg
Een diro
Een sleeptrog
Een landrolIe
Een barre
Een wagen kiste en sleij;· Een hoepnet: uts.

20-0-0
10-0-0
13-0-0
7-0-0
3-0-0

17 d, lat. f

344-0-0

(jol. 68)
In de schuur
zeven nieuwe planken
Een rest oud hout
ses graan vorke n: uts.
vier pm. garsr gedeelrelijk afgedorschen: 120-0-0
vijff en een half pm. rogge: 200-0-0
ses pm. weijr: 150-0-0
sesten half pm. haver: 75-0-0
9 pm. orre n en bonen: 130-0-0
Een golle hooij
Een trekzaag: uts.

3-0-0
13-0-0

675-0-0

200-0-0

Op de solder
ses hooijvorken; ses harken; rwee stukken rookvlees etc.; drie stukken bargegoed; vijf bijnnen; Een buIJe
kening; [Wee sigten en haaken; rwee zeij nen; tiem en rouw; Een paardebongel; Een schuijfslaag 29-0-0
100 pond ijseren gewigt in 3 stukken mer evenaar en schaalen
9-0-0
18'" larus f

929-0-0

(jol. 69)
Op de solder
Een rest touw [*?] en takken
Een vleeschvat etc. : uts.
drie stukken gerookt spek
Een hooijroede: uts.
drie booijtsen: uts.
Eenige rommelingen: uts.

22-0-0
26-0-0
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Buijtemhuijs
Een jagt met zeijl en treijl·
twee wringen
Een rest hekken en stokken, damleggers ete.
Een jong driejarig swart merrijpaard
Een sesjarig dito
Een swart paard
Een d ito
Een dito
Een swart bont sieek geweeste koe
Een dito
Een dito
Een dito
Een swart bont di to twenterrier
Een dito
Een dito
Een 3'" kalfs ongebeterde koe
Een twenter gebeterde os

38-0-0
10-0-0
10-0-0
85-0-0
60-0-0
33-0-0
45-0-0
20-0-0
90-0-0
90-0-0
90-0-0
90-0-0
90-0-0
60-0-0
60-0-0
50-0-0
50-0-0
19<k lams f

10 19-0-0

(fol. 70)

Een swart bo nt rier
Een dito
Een dito
Een enter bulle
Vier koekalvers
Een kalve os
Een dito bulle
Een melksehaap
Een geld· dito
Een lam
Een ram
Een winterbarg
Een ouder barg op 't hok
Een spalling dito

30-0-0
30-0-0
30-0-0
20-0-0
40-0-0
8-0-0
7-0-0
7-0-0
7-0-0
6-0-0
4-10-0
14-0-0
33-0-0
15-0-0
25 1-10-0

Be:zaijde landen
vijfdehalf pm. rogge; vierdehalf pm. garst; drie pm. weijt

200-0-0

451 -10-0
twee porren met smeer te zamen gewoogen op 52 f en het pond getauxeerd op 5 sr. maakt een summa van
f
13-0-0
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20'" lams f

464-10-0

(jol. 71)
Nog moer voor profijrelijk in den gemene boedel worden gebragr
I·

De huur van de halve plaars re Tzum door Cornelis Cornelis gebruijkr, bedragende van de 12d, maij 1775
[Or den dag der onrscheijdinge na deducrie van 'r reël en dus voor vijf maanden een summa van 47 cg 14
sr. en 8 penn. , dus
f 47- 14-8
2·
Vijf maanden huur als boven van 'r dijkhuijs re Miedum bij Durk Jans gebruijkr, bedragende na deductie
van 'r quorele reël een summa van 7 cg en 10 sr.
f
7-10-0

3';·
Vijf maanden huur als boven van de 5 pm. greijdland onder Franeker bij Pieter MeijIes als huurder
gebruijkr, doende na deductie van 'r reël voor de voorsz. rijd zuijver geld 4 cg 13 sr. en 12 penn.,
f 4-13-12
dus

4'·
Wegens inbeuring van verkogte kaas aan de wed. Pierer Scheltes re Harlingen een summa van 8 cg
dus
f
8-0-0

21 lams f

(jol. 72)
Recapimlarie der larera van den profijtelijken sraar
I'" larus
2"
3d,
4«<
5«<
6«<
7«<
8'"
9"
10d,
li d,
12d,
13d,
14d,
15d,
16d,
17«<
18«<
19«<
20'"
21 '"

a Korrekt bedrach is 464-10-0.

3251-0-14
2190-11-4
2979-12-8
12450-0-0
5650-0-0
468-14-8
75-7-8
53-5-0
28-10-0
21-0-0
58-0-0
41-5-0
80-10-0
149-0-0
63-0-0
77-0-0
344-0-0
929-0-0
1019-0-0
464-0-0'
67-18-4

67-18-4

166

Dus maakr de gansche profijrelijke staar des boedels soo wegens landschaps thoner deses als anderen op parriculieren belegden obl igatien, vasrigheden , gerede conranre penningen, tauxarie van ongedeelde silver en
go ud en verdere huijsmeubelen, huijsmanne reeuwen beslag van vee, midsgaders in den schuur sittende en
re velde staande graanen en hooij , huuren en inrressen en verdere profijtelijke inkomsten tor dato der
gemaakre scheijding hier voor breder ter invenraris beschreven en aangetekend in alles uijr een summa van
30.46 1-4- 14, dus
f 30.46 1-4-14

(joL. 73)
Uijtgaaf
Uijtgaav van doodsch ulden en andere openstaande rekeningen tot laste van den gemeenen boedel door Jan
W ijbes uijr de gerede penningen betaald als volgt:
1775 de 17"" seprember
2-18-0
Aan mr. Jan Meijnes beraald voor 'r slarren van de opvaarr pr.quirie.
20krober
aan Jan Jillerrs betaald voor een spalling etc. pr.quitie.
12-1-10
Aan Johs. Romkes betaald voor tafels en banken pr.quirie.
1-0-0
20 oktober
Aan Sijmon Meijnderrs beraald voor 'r leveren van de doodkist pr.quitie.
14-1 6-0
f
Aan de pottebakker betaald
9-16-8
f
Aan mosrard en meer ander goed
2-6-8
Aan Age Reins betaald
3-0-0
Aan geleverde kaas betaald
2-4-8
Aan her doodskleed en mantelhuur
3-0-0
Aan geleverd bier betaald
7 -10-0
Aan spek en vleesch beraald
13-18-0
Aan H essel Andries mr. sm id betaald een rekening van geleverd sierwerk en verdiende arbeijdslone n pr.quitle.
21-8-0
Aan deselve nog wegens de handsels en schroeven ete. tot de doodkisr pr.quitie.
3-0-0
Aan Homme Jacobs betaald wegens 'r doodbidden pr.quirie.
2-4-8
Aan W.A. bakker betaald voor 102 kruijske bollen' geleverd op de begraffenisse pr.quirie.
24-8-0
I'" latus f 123-11- 10

(joL. 74)
Uijtgaaf uijt de gerede penningen
1775 de 17 okrober
Aan C laas Sij brens beraald voor geleverde verf pr.quitie.
0-18-0
Aan Ymte Clases betaald voor verdiend meesterloon aan paarden pr.quirie
2-17-0
Aan Dooijrzen Jans beraald voor geleverde winkelwaren in 't sterfhuijs pr.quitie
9- 19-10
Voor 28 f koeivleesch in 'r srerfhu ijs geco nsumeerd mer broden betaald
4-6-0
26 di to
Aan dr. G . Coopmans betaald voor medicinale diensren pr.qu irie.
1-4-0
Aan mr. Lammerr Gi les beraald voor geleve rde pleisrers en andere medicamenren pr.quirie
9-1 2-0
Aan Gerben W ij gers en sijn vro uw betaald voo r verdiende arbeijdslonen en diensren in 'r srerfhu ijs per quitanr ie een summa van
27-5-8
Aan D. Tjeerds beraald wegens verdiende weefloon van 37 ellen doek à 3 sr. 4 penn. de ell pr.quirie. een
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6-0-4
27-2-0

summa van
Aan Sijbrand Teekes betaald wegens gehaalde winkelwaren in 't sterfhuijs pr.quitie.
2d, lams f

89-4-6

(fot. 75)

Uijtgaaf als voren
1775 den 26 Ocrober
Aan de wed. E. Schel tema wegens geleverde kleedbare winkelwaren volg. specificatie en quir.
Op daro betaald aan Jan Joris, mr. kleermaker wegens gemaakte kleedinge volg. specificatie
en quitie.
28 Dec.
Aan de wed. Saagmans betaald voor geleverde kalk pr.quitie.

61-4-10
12-4-4
2-7-0
75-15-1 4
6-6-0
4-12-8
8-6-8
2-1-8
2-3-8
0-4-0

Aan Jan Ackes en Sijbe Fransen betaald wegens diensten van de tauxatie
Voor 46\/.1 f kaas à 2 st. per pond betaald
Voor 37 f spek à 4~ st. per f
Voor reiskosten van de curaroren na Leeuwarden ten dienste van de boedel
Voor een vierendeel schapevleesch ber.
Voor de boedel uijtgeschoten

3'" lams f
99-9-14
2'" lams f
89-4-6
I'" lams f 123-11-10
En aldus geblijkt deese gehele uijtgave uijt de gerede penningen in eene summa te bedragen:

f 312-5-14
(fol. 76)
De gansche profijtelijke staat des boedels is hier gebleken in alles te monteren de summa van 30.461 cg 4
st. en 14 penn., dus
30.46 1-4-1 4
En daartegen bedraagr de gehele uijtgaaf welke uijt de daaronder gerekende contame penningen betaald is
een summa van 312 cg 5 sr. en 14 pen n. , dus
f 312-5-14

Waaruijt dan ten klaarsten resteerd [*?] dat er nog aan profijtelijke boedel effecten zuijver overblijfr een
summa van 30.148 cg 19 st.
f 30148-19-0

(fol. 77)
Schadelijke staat tegens de voorenstaande profijtelijke als zijnde den boedel beswaard met de navolgende
schulden :
I·

De erven van wij len Arre Claases in leven huijsman te Wijnaldum competeerd per obligatie de daro de 12'"
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maij 17 .. ' wegens verschotene penningen een summa van 3200 cg capiraallopende regens 2 Y2 % jaarlijxe
inrressen, dus
f 3200-0-0
2
Aan inrressen daarop re kwade van den 12'" maij 1775 is voo r vijf maanden
f
33-7-0
0

300
De erven van Gerben Wijgers in leven dijkman onder den dorpe Aghlum compereerd per obligarie wegens
verschorene gelden de daw ... maij ... b de summa van 400 cg lopende regens 3 % in 'r jaar
f 400-0-0
dus

4

00

Aan inrressen daarop re kwade van de 12"' maij 1775 bedraagt insgelijks voor vijf maanden
5 cg
f

5-0-0

5'0
Een geheel jaar floreen en dijkscharting van de plaars re Agh lum Sr. Perri en Maij 1775 ingegaan bedragen de ee n summa van 266 cg 7 sr. 4 penn.
f
266-7-4
1u, lams f 3904-1 4-4

(jol. 78)
Schadelijke staat
6';0

Een geheel jaar vijf specien van deselve plaars primo ma.ij 1775 in gegaan bedragend een summa van 53 cg
53-12-8
12 sr. en 8 penn.
7m o
Een jaar reële schatting van deselve urs. ingegaan rer summa van 58 cg 9 sr. en 10 penn., dus
58-9-10

Boodeloonerf'
De vei nr Louw Inres verdiend in 'r jaar van maij 1775 wr maij 1776 in 't geheel
De meijd Geertie Inres verdiendr uts. aan geld
en voo r dubbeId goed
De jonge verdienr urs.

f

101-11-8
60-0-0
6-0-0
52-10-0

dus in alles

f

219-1-8

Waaromrrenr parrijen geacco rdeerd sijn dar deselve van maij tor alderh. 1775 voo r de helfr sullen loopen
f 109-10-12
ren lasre van de gemeene boedel en dus hi er tor
Blijvende de wederhelft (Or laste van Jan Wij bes of de curatoren in qualr. vermits mer het gebruijk den zarhe de di ensr der booden ook daarbij aanstonds tor hem is over gegaan
2'" lams f 22 1- 12-14

(jol. 79)
Schadelijke staat
Aan de secrerari s G. Dekerh beraald desselfs specificarie n van salarien, vacatien en expensen voo r de bijsita

et ynfolle. • b

et ynfolle . • c Sjoch ek fol. 75v.
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(er T. Salverda als commissaris hem en de executeur gevallen, wegens de bezegelingen aurhorisatie, besoigneren ten sterfhuijse, vacatien, schrijven en registreren van drie gelijkluijdende invenrarissen en scheijdinf
134-4-8
gen sampt verschonen van zegels als andersins ter summa van 134 cg 4 sr. en 8 penn .
Aan Rin se Halma, castelein in De Valk, betaald 25 cg ter sake gedane verreringen op daro bij 't perfecteren van de finale onrscheijdinge voorgevallen, dus
25-0-0

3"" lams f
2 d,
1"' lams

f
f

159-4-8
221-12-14
3904-14-4

Bedraagende alsoo de geheele schadelijke staat van deesen boedel een summa van 4285 cg 11 sr. 10 penn.
f 4285-11-10

(jol. 80)

'T suijver overschot van de profijtelijke staat der boedeleffecten na deductie der betaalde doodschulden is
gebleken te monreren een summa van
f 30.148-19-0
En de geheele schadelijkke staat op vorige pagina bij elkander getrokken bedraagt in alles

f

4285-11-10

Welke afgetrokken zijnde van noroir geblijkt dat wegens den profijtelijken staat van deesen boedel aan suijver ca pi taal overschiet een summa van 25.863 cg 7 sr. en 6 penn.
f 25.863-7-6
En dus komt ieder der dividenren voor hun geregte erfporrie daaruijt te genieten een summa
van
f 12.931-13-11

(jol. 81)
Om nu vervolgens desen suijveren staat des boedels onder de resp. ~ dividenren te vereffenen op dat elk
hunner evenveel daaruijt bekoomt soo wort vooreerst aan de curaroren in hun qualr. voor Jan Wij bes overgedragen soodanige goederen als aan deselve uijt de boedeleffecten sijn ten deel gevallen soo aan vastigheden als andersins volg. de prijseringe en tauxatie daarover ter invenraris gemaakt als volgt:
(en eersten
het geld voor de lijfrenrhe en overbrenging van den brief ingebeurd ter summa van
42-14-0
(en 2"""
De helfte der obligatie ten laste van de heer Cornelis van Haarsma met de verschotene inrressen daarop te
goede rot de 28"' Augusti 1775 bedragende 1014 cg 1 st. en 2 penn.
f 1014-1-2
ten 3d,"
De helfre van de obligatie ten laste van Sijbren Tjepkes met de daarop te goede zijnde inrressen rot daro
115-13-12
voorsz. renderende te zamen de summa van 115 cg 13 st. en 12 penn.
ten 4"""
De helfte van de obligatien of handschrift ten laste van Dijderd Piers cum uxore met de verschenen inrres72-0-0
sen rot dato voorsz. te zarnen als rest van meerdere nog bedragende 72 cg, dus
ten 5"""
De gehele stemdragende zathe lands te Aghlurn met de huijsinge en schuure cum ann o met sijn floreen en
verdere geen exem pten voor en nadelen daaraan behorende hier voor een invenraris breder beschreven voor
f 12.00-0-0
de summa van 12.000 cg, dus
1'" lams

(jol. 82)

f

13.244-8-14
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De curatoren

ten 6 drn
Het suijver overschot van de gerede gelden na deductie van de doode handskosten en andere rekeningen
welke daaruijt betaald sijn, nog renderende de summa van 156 cg 8 st. en 10 penn. , dus
f 156-8-10

468-14-8
312-5-1 4
156-8- 10'
ten 7d, "
De silveren rrekpot pag. 8 gemeld en gewaardeerd op 36 cg 19 st. 8 penn., dus
ten 8s{en

f

36-19-8

Twee streng bloedcoralen met een gouden kroontie op pag. 9 staande en gewaardeerd op 10 cg
lOst.
f
10- 10-0
ten 9d,"
Een gouden ring aldaar gemeld gewardeerd op 5 cg 10 st., dus
5-10-0
ten 10d,"
Twintig lakens op deselve pagina in een haak gebragt en te zarnen gewardeerd op 30 cg
30-0-0
ten 11"'"
Vier peulsakken op pag. 11 bijeen getrokken gewardeerd op 3 cg
3-0-0
ten 12"'"
Twee witte glasgordijnen aldaar getauxeerd op 10 st., dus
0-10-0
ten 13 d,"
Een dopjes tafellaken aldaar op 1 cg, dus
1-0-0
ten 14"'"
Zeven kinderdoeken uts. op 2 cg
2-0-0
ten 15 d,"
Een stuk nieuw doek uts. op 22 cg, dus
22-0-0
ten 16d,"
Een besloten boekkas op pag. 12 en getauxeerd op 3 cg, dus
3-0-0
ten 17"'"
Een ijpen pulpemm uts. op 14 cg, dus
14-0-0
ten 18""
Een theekas uts. op 4 cg dus
4-0-0
f

2d, lams f

288-18-2

f

4-0-0

f

14-0-0

f

1-0-0

(fol. 83)
D e curatoren

ten 19"'"
Een spiegel op p. 13 voor 4 cg, dus
ten 20"'"
Een uurwerk uts. voor 14 cg
ten 21 "'"
Een ijseren kandelaar voor 1 cg
a Yn linkermarzje.

17 1

ten 22"'"
Een bed en peul met sijn toebehoren voor 34 cg uts. pag.

f

34-0-0

ten 23"'"
Een ketting en kandelaar aldaar voor I cg

f

1-0-0

ten 24"'"
Glasgordijnen ete. op deselve pag. voor 4 cg

4-0-0

ten 25"'"
Een blikje en 't geene verder in een haak gebragt is op pag. 14 voor 3 cg

f

3-0-0

ten 26"'"
Stoelen en verders uts. voor 9 cg 5 st.

f

9-5-0

ten 27"'"
Bedgordijnen en stoelen etc. voor 11 cg dus

f

ll-O-O

f

3-0-0

f

5-0-0

f

1-0-0

f

3-0-0

ten 28"'"
Een eijken kist uts. voor 3 cg
ten 29"'"
Een bundel vlas u tso voor 5 cg
ten 30"'"
Een spinwiel uts. voor I cg
ten 31 "m
Een camoirtafel ete. voor 3 cg
ten 32"'"
Koperen graanschalen etc. voor 6 cg
ten 33"m
Alles wat op pag. 15 geprijseerd en uijtgetrokken staat ter summa van 80 cg en 10 st.,
dus
ten 34 nm

6-0-0

f

80-10-0

Alles wat op pag. 16 wegens goederen in de puijskeuken aangeschreven en geprijseerd staat ter summa van
149 cg, dus
149-0-0
ten 35"m
't Geene verders van de puijskeuken op pag. 17 uijtgetrokken staat tot aan het buijthuijs ad 28 cg 28-0-0
3d, lams f

356-15-0

(jol. 84)
De curatoren
ten 36m
Alles 't gene verders op pag. 17 wegens goeden in 't buijthuijs aangeschreven en geprijseerd staat te zamen
(Ot 35 cg, dus
f
35-0-0
ten 37'm
Alles wat verders uijt het buijthuijs op pag. 18 staat te zamen uijtgetrokken op een summa van 77 cg, dus
77-0-0
ten 38"'"
Al 't geene 't welk van boerenreeuw in de schuur op pag. 19 aangetekend en getauxeerd is bij elkander
gettokken bedragende een summa van 344 cg
f 344-0-0
ten 38"'"'
16-0-0
Zeven nieuwe planken en een rest oud hout van pag. 20 te zamen gewaardeerd op 16 cg
ten 39"'"
Al de graanen in de schuur sittende op pag. 20 in een haak bij elkander geb ragt en te zamen getauxeerd op
a Hjir har de skriuwer him fersind: ir hie 39"ffi wêz.e maarten!
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een summa van 675 cg, dus
675-0-0
ten 40'''"
De golle hooij in de schuur mede op pag. 20 gemeld, getauxeerd op een summa van 200 cg
200-0-0
ten 41 ""
Eenige boeregereedschappen op de solder med op pag. 20 bij elkander in een haak uijtgetrokken geprijseerd op 29 cg, dus
29-0-0
ten 42""
100 f ijsergewigt, evenaar en schaalen uts. pag. 20 getauxeerd op 9 cg, dus
f
9-0-0

4 d, latus f

1385-0-0

([ol. 85)
De curatoren

ten 43'"
48-0-0
Een rest turf, takken en gerookt spek op pag. 21 staande en getauxeerd op 48 cg, dus
f
ten 44'''"
58-0-0
Een jagt, wringen en hekken aldaar in een haakje tezamen gewaardeerd op 58 cg, dus
ten 45'"
243-0-0
Vijf paarden pag. 21 aangetekend en tezamen gewaardeerd op een summa van 243 cg
ten 46'''"
360-0-0
Vier siekgeweeste koejen uts. p. 2 1 tezamen gewaardeerd op 360 cg
ten 47""
210-0-0
Drie dito rwenter rieren uts. te zamen op 210 cg, dus
ten 48"'"
Een ongebeterde koe en gebeterde os mede op pag. 20 tezamen voor 100 cg, dus
100-0-0
ten 49""
Alle verdere levendige have, soo van hoo rnvee, schapen en varkens op pag. 22 ieder op sijn prijs gewaardeerd en bij malkanderen in een haak staande en opgetrokken ter summa van 251 cg en lOst. , dus
251 -10-0
ten 50""
De besaaijde landen bestaande in 4Y2 pm. rogge, 3~ pm. garst en 3 pm. weijt op pag. 21 te zamen waardig gerekend een summa van 200 cg
f 200-0-0
5'" latus f 1470-10-0

([ol. 86)
De curatoren

ten 51 ""
Twee potten met smeer op pag. 22 tezamen getauxeerd op 13 cg, dus
f
13-0-0
ten 52""
De ingebeurde 8 cg wegens verkogte kaas aan de wed. Pijtter Scheltes te Harlingen op pag. 23 aangetekend,
8-0-0
dus
6 d, latus f
21-0-0
5d, 1470-0-04'" 1385-0-0
a Bedrach moat wêze: 1470-10-0; rotaalbedrach optelling kloppet al .
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3'" 356-15-0
2d, 288-18-2
1"' lams 13.244-8-14
En hieruijr beblijkr dan dar de curaroren in hun qualr. aan reële boedeleffecren volgens aangenomene en
overgedragene rauxarie hebben onrvangen een summa van 16.766 cg 12 sr., dus
f 16.766-12-0

(jol. 87)
Sijrske W ij bes cum mariro· Schelre Jans huij sman onder Vrouwen Parochie gesrerkr, onrvangr ror bekoming
van haar erfporri e uijr d e boedeleffecren als volgr:
ren eersren
Alle de landschaps rhoner deses obligatien zijnde agr in geral rezamen volgens de gemaakre prijseringe mer
de renrhen ror de 14d, ocrober 1775 daar op te goede en soo als deselve hier voo r op pag. 2 en 3 gemeld
sraan aan su ij ver capiraal renderende een summa van 3.370 cg 15 sr. en 14 penn., dus
f 3.370-15-14
ten 2"'"
De helfre der obligarie ten lasre van de heer Cornelis van Haarsma mer de verschenen inrressen daarop re
goede ror de 28"' Aug. 1775 bedragende soo als pag. 3 aangetekend sraat voor d e helft 101 4 cg 1 st. 2 penn .

1014-1-2
ten 3"'"
De helfre van de obligarie ror las re van Sijbren Tiepkes mer de daarop re goede zijnde inrressen ror daro als
boven renderende een summa van 115 cg 13 st. 12 penn.
115-13-12
ten 4"'"
De helfre van de obligarie ren laste van Dijderd Piers cum ux. mer de verschenen inrressen ror daro
voorsz. te zamen als reste van meerdere nog bedragende 72 cg, dus
f
72-0-0
Deese drie laastgemelde massale obligarien sijn gesreld in handen van de mede-curaror Claas 0rtes om
daarop alle mogelijke devoir" van invorderinge re doen en na bekominge van sulks met de verdere lopende
inrressen ook voo r de helfre aan de mede dividenren Sijrske Wijbes re verantwoorden
1'" lams f 4572-10-12

(jol. 88)
Sijtske Wijbes
ten 5d,"
De obligatie pag. 3 en 4 gemeld leggende rot lasre van mevr. de wed. wijlen den Heere griffier van Alrena
bedragende met de daarop te goede zijnde inrressen een summa van 2072 cg en 6 sr. , dus f 2072-6-0
ten 6d,"
De obligatie op pag. 4 aangetekend leggende tor lasre van D "m A. v. Loon te Aghlum aan capitaal en inrressen bedragende 531 cg 19 sr., dus
f 531-19-0
ten 7"'"
Her dijkhuijs te Miedum onder de srad Franeker door DurkJans bewoond breder pag. 5 beschreven sraande met de voor en nadeel en van de 14 ocrober 1775 af daaraan behorende en getauxeerd op een summa
van 450 cg, dus
450-0-0
ten 8
De halve stemgeregtigde zarhe lands te Tzum met de quotele huijsinge en schuuren en alle verdere actien
lasten en geregtigheden daaraan behorende bij Cornelis Co rnelis wordende gebrijkt en gelijk deselve ten
invenraris pag. 6 breder beschreven en getauxeerd staat voor de summa van 4900 cg, dus
f 4900-0-0
11t

"
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ten 9<kn
De vijf pm. greijdland onder Franeker bij Pieter Meijles gebruijkt met de floreen en andere lasten en gereg_
righeden daaraan behorende mede hiervoor op pag. 6 op 't inventaris geb ragt en aldaar getauxeerd op een
summa van 750 cg, dus
750-0
2' larus 1 8.704-5-0

(foL. 89)

Sijtske Wijbes
ten lO""n
Een silveren sakhorologie te vinden hiervoor op pag. 8 en getauxeerd op 33 cg, dus
33-0-0
ten II don
Een silver hegren mes mede op pag. 8 getauxeerd op 5 cg 8 st.
5-8-0
1
ten 12"""
Een paar gouden hembdsknoopen staande op pag. 9 getauxeerd op 7 cg 5 st.
7-5-0
ten 13""n
De profijtelijke huuren van de vastigheden aan haar toegedeeld naa deductie van de quoteeIe reëlen lopende van de 12'" Maij 1775 tot de 14<1< Ocrober desselven jaars op pag. 23 genoteerd en aldaar in een haak
bijeen getrokken zijnde tezamen renderende de summa van 59 cg 18 st. en 4 penn., dus
1 59-18-4
3"' latusl 105-11-4
2d, 8704-5-0
I'" latus 4572-10-12
En aldus is blijkbaar dat Sijtske Wij bes cum marito gesterkt aan reële boedeleffecten volgens de aangen0mene tauxatie en resp." overdragre heeft ontvangen een summa van 13.382 cg en 7 st.
113.382-7-0

(foL. 90)
De curatoren hebben dan in hunne qualiteit voor Jan Wij bes volgens het bijeen getrokkene op pag. 38 aan
suijvere boedeleffecten ontvangen een summa van
16.766-12-0
En op pag. 32 ten klaarsten bewesen sijnde dat ieder van de dividenten voor hun aandeel aan suijvere erfportie mogte genieten een summa van 12.931 cg 13 st. 11 penn., soo als hier voor de curatoren in qualt.
dan geb ragt uts.
112.931-13-11
Waaruijt dan gewisselijk moet volgen dat sijlieden in hun qualt. wegens het te veel onrvang ene aan den
gemeenen boedel tot afbetalinge der schulden moeten voldoen en valideren een summa van 3.834 cg 18
st. en 5 penn., dus
13.834-18-5
Om hieraan nu geredelijk te voldoen soo is 't dat sij bij deesen ter hunnen lasten in qualiteit verklaaren over
te nemen en tot hunnen lasten te houden alle de bekende boedeischuJden van obligatien, schattingen, specien

(foL. 91)
reële penningen en boodelonen mitsgaders geregtsjur. verteringen en bovendien 't geene Sijtske uijt hoofde van 't accoord competeerd hiervoor breder vermeld en tezamen bedragende een summa van 4.285 cg 11
st. 10 penn.
14.285-11-10
Waar tegens zij egter maar aan den boedel hadden te restitueren volgens de gemaakte liquidatie op vorige
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pag. re sien een summa van 3.834 cg 18 sr. en 5 penn.

f 3.834-18-5

500 sal hieruijr dan ook evidenr sijn dar de mede-dividenre Sijrske Wijbes wegens hetgeene sij aan boedeleffecren meer heeft ontvangen aan de curatoren sal moeren re rugge keren en voldoen een summa van 450
cg 13 sr. en 5 penn.
f 450- 13-5

(jol. 92)

Sijrske Wij bes cum marito gesrerkr heefr pag. 41 aan suijvere boedeleffecten ontvangen een summa van
13.382 cg 7 sr.
fJ3 .382-7-0
Waartegens haar suijvere erfportie na aftrek van de boedelschulden bedraagt een summa van 12.931 cg 13
sc. Jl penn.
12.931-13-11
En alsoo geblijkt daaruijt dar sij aan reële boedeleffecten te veel heeft ontvangen een summa van 450 cg 13
sr. en 5 penn.
f 450-13-5
'r Welke sij aan de curatoren welke even gel ijke summa bij liquidatie sijn te kort gekomen soo als hier voor
op pag. 43 te sien is, sal moeten valideren, dog egrer daartegens in compurarie kunnende brengen de honderd sil veren dukatons haar uijt hoofde van meergemeld accoord competerende een summa
315-0-0
van
Soo volgt dan dat deese dividenre aan de curatoren nog suijver schuldig blijft een summa van 135 cg 13 st.
5 penn.
135-13-5
Welke 135 cg 13 sr. en 5 penn. bij verrekening deses sijn voldaan.
(jol. 93)

En nademaal ons partijen dividenren nu aan deesen invenraris, rauxarie en daarop gevolgde postage en boedelscheijdinge zeer wel genoegt soo beloven en neemen wij aan soo in eijgen persoo~ als in qualr. ons daarna volkomen te sullen reguleren en elkanderen 't volle effecr van dien re doen geworden sonder malkanderen om eenige nadere staat of onrscheijdinge deesen aangaande te sullen lasrig vallen maar rer contrarie de
een den anderen daaraf door deesen re bevrijden vermits een ieder van ons met het aan sig toegedeelde
revreden is en elk het sijne soo als voorsz. is, heeft ontvangen oversulx stellen wij den een den anderen in
den eijgendom der toegedeelde en ontvangene goederen en effecten om deselve van stonden aan re possideren en daarmede voortaan te moogen handelen, gelijk een ieder eijgenaar mer het sijne vermag en na regten te doen geoorloft is mer de voor en nadeelen daartoe en aanbehorende gevende daarop elkanderen
wedersijds her jus cessum' in forma, mer belofte en aannem inge om den een den anderen hun te deel gevallene voor een ieders geregrelijke op en aanspraak vrij de leveren en alsoo voor de edicren re caseren' soo des
na regren behoort en nadien de curaroren in qualr. tor liquidering van 'r geene voor hun pupil meer aan
boedeleffecten is ontvangen, hebben 'overgenomen al le de bekende schulden tor 4.285 cg 11 sr. en 10 penn.
op den boedel leggende, soo nemen sij bij deesen aan deselve in hun qualr. niet alleen te beralen maar de
mede-dividenre Sijtske Wij bes daarvan ren allen rijde te ontheffen sonder haar oojr tot de meede-beralinge dies te sullen aanspreken ofte lasrig vallen 't zij of buijten regt wijders onder ons gesreld sijnde de massaal geblevene profijtelijke obligatien en handschriften op pag. 33 en 39 beschreven, soo verklaren wij voor
ons pupil daaraan geen verder regt te hebben als tot de helft
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(Jol. 94)
belovende de wederhelfte soo aan capitaal als inuessen daarop {Ot de dag van inbeuringe te goede loopen_
de de fac{O te sullen disteraheren· en aan haar te voldoen en veranrwoorden.
Dit alles onder hijpoteecq en verband van onse en in qualts. geen exempte goederen generaal met submissie van deselve nevens onse personen aan den hove van Vriesland en alle Geregten ter eersten instantie justiciabel.
In kennisse onse handen met die van welgedagte commissaris en secretaris als getuigen aldus geperfecteerd
binnen Franeker de 5'" Januarij 1776.
(Was geL)
Schel te Jans
Jan Wij bes
Sijtske Wij bes

Claas Anes
Herke Meindens

T. Salverda 1776 met haal ties'
Goverd Deketh
Zijnde het originele van bovenstaande inventaris en scheijdinge o nder Schel te Jans berusten de welk naa
registratie deses 't selve van mij heeft afgehaald.
In kennisse mijn hand.
Goverd Deketh

a Ferwiist nei krolletters fan 'e hantekening.
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TAHEAKKE 3:

Totale jierlikse opbringsten fan 'e wichtichste
soarten gewaaks yn ljippen
[de rûsde opbringsten binne skean prime]
Jier

1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
171 3
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
174 1

koarn

weet

hjouwer

rogge

90,5
63
243
97
135
81,5
99
277
52,2
89
188
201

10,9

79
98
154
92,5
138,5
56,5
120
56
6,5
78
87,5
106

78,2
126,8
64,5
43,6
86,2
53
99,5
4,3
26
124
30
75,4
121
95,6
35
20,5
60
54
113,5
31
45
33
52
52
55,5
63,5
88
108
60
76,5
57,5
44
82
23
95
108
54,5

158
26
153,5
165
125
256,5
146
80
312
140
132
92
71
144
100
67,5
189
124
146
63
77,5
93

58
82,7

54

140
66,5

27
83
122,4
105
62
60,6
75
41
49
118
7
52
51
11 7,5
145
92
149,5
67
87
24
77, 5
60
98,5

12

grouwe
earten

4,6
8
18
2,2

11,5
10
10,6
10
1
8,5

75

wlte
earten

3,7
1
4
7
7
3
2,2
10
7,5
7,4
14,2
8

beannen

75
32
5,5
10
24
11
5

87
37

1,7
0,5
5,5
1
3,2

7
28
20
4,5
1,4
7,7

8,7

5,5
47,6
40
24,5

3,5
20
43,5
3
11 ,9
8,2

14
10

10,6

4,2
71

0,1

145
6,1

18

178

weet

hjouwer

Jier

koam

1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
, 1778
1779
1778
1779
1780
178 1

114
68
44
25

67,5
86,7
115
19

16
99,5
89
133

59,5
105
66,3
144,5
43
85,5
70
12,2
36
55
58
73
66
42
44
15
1,5
32
53
82
63
17
46
60,5
34
30,5

30
49,5
107
54
66
26
56
110
69
77
7
25
30
15
33
98,5
4
18,5
14
27
35

87
90
61
139
61
94
168,7
249
144
114,5
136
105
16

46,5
53
41,5
48
46

101 ,2
56
187,5
122
30,1
85
175
242
55,5
76
134,5
75
60

55,5
99,3
49
51

30
26
40,5
48,3
25,6

69,5
93
132
104
199,3

54

59

111

63,2

rogge

grouwe
earten

wite
earten

4

7

8,6

2,5

2

beannen

18
6,5
7,4

15

82,6

13,5
43,3
56,6
36,2
51,1

12,7
13,5

38
5,3
63,5
79,5
19
53
39,5
12,5
73
49,5
62
19,5
50
61
39,3
67
43
56,3
46,3
38

15,5
5
15,7
38
11,6
3
5,3
7

35

14,3
0,1
14,7
30

11
21

5,1
8,6
3

0,7

30,5

0,5

21,7
0,2

8,5
21
0,6

0,5
5,5

5,7

31,5
12,5
30
36
3

24
12
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Trochsneed jierlikse prizen yn stoeren it ljippen
Jier

1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
17 13
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745

koacn

40,6
44,3
44,7
38,7
45,5
43,6
69,4
68,7
62,5
54,3
48
52,9
39,2
40,5

weet

62,8
76,2
71 ,1
70,2
65,9
62,6
123,4

49,5
50,2
45 ,2
39,5
38,2
42,5
44,4
46
52
53,5
53,6
38
37
34,4
23
35 ,9
28,9
37,6
35 ,8
44,5
34,5

96,2
84,1
87,2
123,4
85
71,7
80,7
81
70,1
67,6
62
56,3
71,4
72,7
79,4
90,2
78,1
81
85
73,4
42
63,2
50
82,5
81,3
63
69,6
75,4
72

52,1
48,5
34
35,5
30,5
47,5

94,9
65
56
61 ,6
75

hjouwer

23,6
28
21 ,6
28,9
32,2
28
32
32,9
34,2
31 ,2
32,8
33,7
23
19,9
24
28,1
30
31 ,6
32,5
21 ,7
28,6
30,8
30
29,4
25,5
27,2
33,4
24,9
27
26
28 ,6
23,7
20,9
20
27,6
31 ,9
39
24,5
25
25 ,6
27,6

rogge

grouwe

wite

earten

earten

100

116
62
56

110
60,5
107,7
120
11 3,1

120
106,2

94,3
110
56
120
89,3
93,8
71,8
94
81,3

griemmank

beannen

koaIsied

41

47
56

30,6
45
50

93,7

84,5
80

95

56

50
66,9

127, 1

50
55

110
160
115

76,8
4 1,9

45,4
25,7
74

70

60

50
47,8

90
50,3
33
35,1
87,2

127,9

34,1
33,4
67,2
38,3

132
80

133,1
92
54

80

60

120
59,6
40

44
38

180

Jier

1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
176'.)
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781

TAHEAKI<E

koam

45,1
44,2
50,5
38
38
44,5
47,5
31
37
52
64
52
38,9
39
46
46
53,3
46
90
54
53
63
50
58
72
48

weet

hjouwer

97,5
120
120
113
127,5

32,5
32,1
25,6
23,7
32,3
29,6
25,5
25
22,8
36,6
56
34,1
24
29,3
45,5
37
31,9
31 ,5
48
53
45
35,4
38
50
49
42
45

44
47,5
50

100
94
104
92,5
91

33,9
35
39,8
43,2
36

53,9

84,3

62,2

86
91,6
77,7
69
83
72
74
56
57,5
89,4
105
80
72
70,5
86
74
82,5
90,7
100
115
128

28

rogge

grouwe
earten

wite
earten

100

80

100

65
92
55
76,5
66

griemmank

beannen

koalsied

82

53,8
46
54
50,1
56,5
52

85
89,5

45
48,3
38,2
60

70
46
50
69, 1
60
50
55
73,3
68,3
80
106
100

155

102
60

77
42,6
42
51,4

140

80

54,3
43,3

60
136,5
137,4
68

110
108,5

200
94,5

45,5
62,3
62,5
104,3
62

115

57,2
60
48

85

66

75,8
61
63
51,3
48

70, 1
68,2

119,3
60
160
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5:

Beslach fee
kij

1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
177 1
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790

3
4
5
5
6
7
8
7
8
8
9
9
9
5
7
8
8
7
7
6
8
8
6
8
8
6
6
5
7
8
8
8
6
8

neren

2
2
2
2
5
6
4
4
2
3
2
2
2
3
3
5
2
3
2

2
1
3
2

2
3

6

3

7
6
7

2
2

7

6
5

1
2

1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805

kij

neren

6
5
5

2
3
3
2
1
3
3
4
3
2
3
4
4
2
5

7

7
5
6
7
10
8
6
7
4
6
7

[boame: Gemeente-argyf Frjentsjerteradiel, Frjentsjer; Speciekohieren, nrs. 230-285 (J 748- 1805)]
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6:

Oersjoch personiel
Taljochting:
yn kolommen: jier yn tsjinst [d. w.s. fan maaie oant maaie}; namme; lean [1 st. d. wk. = ien stoer de
wike}
gf= grutjèint; bouf= boufeint; mf= middelfeint; f= jeint; ûf= ûnderfeint; j= jonge; gfo= grutfaam;
fa= faam ; ûfa = ûnderfaam; lfà= Iytsfaam [allinne brûkt as yn it skriuwboek dy kwalifikaasje ek hantearre waard ofas dudlik wie dat dy kwalifikaasje fan tapassing wie!}
Yn 'e kolom lean is allin ne it ûntfongen lean yn jild opnommen; saken Iykas klean en skuon wurde
hjir net neamd.
jier

funksje namme

1697 - 1698:

1698 - 1699:
1699 - 1700:
1700 - 1701 :
1702 - 1703:

1703 - 1704:

1704 - 1705:

1705 - 1706:

1706 - 1707:

1707 - 1708 :

1708 - 1709:

1709 - 17 10:

17 10 - 1711:

j
fa
f
J
fa
f
fa

Sepke Ruieds
Pijrrer Jans
Trijnrie [Wijbbes]
Sijpke Rieurdrs
Jacob Annes
Lieuwe HesseIs
Pijrrer Wijbbes
Pirrer Wijbbes
Johannes Tzallings
Tzallingh 8aukes
IJrie Wijbbes
Johannes Tzallinghs
Tzallingh 8aukes
IJrie Wijbbes
Tzallingh 8auckes
Takle Serps
Achr Duerck
T zallijng 8aukes
Fedde Seerps
Achr Deurcks
Tzallijngh 8aukes
Fedde Seerps
Achr Deurcks
Rein Clases
Fedde Seerps
Trijnrie Johannes
Klaes Johannes
Eelke [Doeijrzes]
Auck [Siercks]
Pij [[er Marrens
Eelke Doeijrzes
Auck Siercks
Pijrrer Marrens
Lijsck Jans

lean
92 cg
26 cg
26 cg
104 cg
13 cg
85 cg
40 cg II sr
40 cg
50 cg
30 cg
3 cg 3 sr
60 cg
31 cg
12 of 13 cg
40 cg
18 cg
16 cg
51 cg
10 cg
18 cg
56 cg
12 cg 10 sr.
18 cg
56 cg
23 cg
16 cg
56 cg
20 cg
18cg1Osr
64 cg
21 cg 2 sr
19c91Ost
67 cg 11 st
14 cg

183

T AHEAKKE

17 11 - 17 12:

J
f

1712 - 1713:

J
fa
f

1713 - 17 14:

1714 - 17 15:

1715 - 1716:

J
fa
f
j
fa
f
J
fa
f
jk

1717 - 1718:

J
fa
f
j
fa
gf

17 18 - 17 19:

J
fa
gf

1716 - 17 17:

172 1 - 1722:

J
fa
gf
j
fa
f
j
fa
f

1722 - 1723:

J
fa
f

1723 - 1724:

J
fa
f

17 19-1 720:

1720 - 1721:

1724 - 1725:

1725 - 1726:

1726 - 1727:

J
fa
f
j
fa
f
j
fa
gf
f
J
fa

jongen
Wijbbe Gerbens
Jongen
LijsckJans
Wijbbe Gerbens
Pijrrer Sijrses
Lijsck Jans
Wijbbe Gerbens
Pijrrer Sijrses
Eeke Jans
Jan Reinners
Pijrrer Sijtses
Eeke Jans
Jan Reinners
Rommen Pijtters
Pijtter Jenties
Eeke Jans
Jan Diurcks
Eelke Hijddes
Eeke Jans
Diurck Jeltes
Eelke Hijddes
Eke Jans
Diurck Jeltes
Anders Aages
Acke Sijbes
Diurck Jeltes
Anders Ages
Acke Sijbes
Anders Aages
Diurck Tziepkes
Eeke Jans
Anders Ages
Sicke Tieedes
Trijntie Jans
Jan Lieuwes
Sicke Teedes
Trijntie Jans
Jan Lieuwes
IJsbran Eedes
Trijntie Jans
Sioerd Hijddes
IJsbran Eedes
Jeltie Poppes
Sioerd Hijddes
Douwe Teedes
Antie Siercks
Jacob Sijmens
Folken Alles
Jacob Sijbbrens
Anrie Siercks

13
60
22
18
65
14
20
72
24
12
68
27
17
70

cg
cg
cg
cg
cg
cg
cg
cg
cg
cg
cg
cg
cg
cg

11 sr

11 sr

5Y2 st
11 st

14cg5~st

23 cg 11 st
17 cg
75 cg
15 cg 5 ~ st
20 cg
55 cg
25 cg
24 cg
66 cg
22 cg
17 cg
66 cg
27 cg 11 St
18 cg
40 cg
10 st d. wk. / kost
22 cg
55 cg
10 st d. wk. / kost
10 st d . wk.
69 cg
20 cg
11 cg
74cg ll st
14 cg
12 cg
76 cg 11 st
16 cg 11 st
15 cg
80 cg 11 st
13 cg 5Y2 st
13 cg 11 st
86 cg 11 st
80 cg
12 cg
15 cg 11 st
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1727 - 1728:
1728 - 1729:
1729 - 1730:

1730 - 1731:
1731 - 1732:

1732 - 1733:

1733 - 1734:

1734 - 1735:

1735 - 1736:

1736 - 1737:

1737 - 1738:

1738 - 1739:

1739 - 1740:

1740 - 1741:

1741 - 1742:
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f
fa
gf
fa
gf

J
fa
gf
j
gf
J
fa
gf
j
gfa
Ifa
gf
J
gfa
Ifa
gf
J
gfa
Ifa
gf
j
gfa
Ifa
gf
J
gfa
Ifa
gf
M
gfa
Ma
gf
M
gfa
Ma
gf
j
gfa
Ma
gf
MIj
gfa
Ma
gf
J
gfa

Fol ken Alles
Amie Siercks
Durck Sijmens
Anrie Siercks
Bauke Pijrrers
Jemre Sijbbrens
Anrie Siercks
Bauke Pijrrers
Jemre Sijbbrens
Bauke Pijrrers
Wijbbe Douwes
Reginne Leenerrs
Jan Lieuwes
Wijbbe Douwes
Trijmie Jans
Reginne Leenerrs
Jan Lieuwes
Gerben Pijrrers
Trijmie Jans
Maeijke Gerrirs
Auke Pijrers
Gerben Pijrrers
Trijmje Jans
Maaike Gerrijrs
Auke Pijrers
Gerben Pijrrers
Trijmje Jans
Maike Sjoerds
Auke Pijters
Gerben Dirks
Trijmje Jans
Maike Sjoerds
Auke Pijters
Gerrijt Sjoerds
Taijke Hoites
Jerske Hijltjes
Auke Pijters
Gerrijr Sjoerds
Regijne Leenders
Jetske Hijlrjes
Auke Pijrers
DirkJans
Regijne Leenderrs
Jetske Hijlrjes
Folkerr Harkers
Dirk Jans
Grietje Barcles
Trijmje Jans
Folkerr Harkers
Dirk Lolkes
Foke! Pijkes

85 cg
15 cg 11 sr
70 cg
17 cg 1 sr
77 cg
26 cg
22 cg
80 cg
29 cg
84 cg
29 cg 5Y2 sr
14 cg
101 cg l1 Y2 sr
33 cg
25 cg
18 cg
100 cg
28 cg
26 cg
9 cg
84 cg
33 cg
32 cg
12 cg
86 cg
37 cg 5Y2 sr
35 cg
5 cg
86 cg 11 st
26 cg 5Y2 sr
40 cg
10 cg; Y2 St d. wk.
86 cg 11 sr
30 cg 11 st
52 cg 11 st
7 cg
89 cg 10 st
32 cg
38 cg
13 cg
90 cg
21cg7Y2 sr
40 cg
18 cg
82 cg
22 cg 15 st
41 cg
9 cg
80 cg
24 cg
36 cg 11 st
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1742 - 1743:

gfa
ûfa
gf

M

1744 - 1745:

gfa
Ma
gf
j
gfa
Ma
gf

1745 - 1746:

J
gfa
Ma
gf

1743 - 1744:

J
gfa
Ma
1746 - 1747:
1747 - 1748:
1748 - 1749:

1749 - 1750:

gf

J
fa
gf
J
fa

1750 - 175 1:

M
1751 - 1752:

fa
gf

M
1752 - 1753:

1753 - 1754:

1754- 1755:

1755 - 1756:

fa
gf
f

J
fa
gf
J
fa
fa
gf
J
fa
gf

M
1756 - 1757:

1757 - 1758:

fa
gf
f

J
fa
gf

Grijtje Bardes
Trijntje Jans
Folkert Harkers
Dirk Lolkes
Lijsbet Andles
Trijntje Jans
Teunes Sierks
Dirk Lolkes
Trijntje Jans
Hinke HesseIs
Teunis Sierks
Dirk Lolkes
Trijntje Jans
Hinke HesseIs
Teunis Sierks
Dirk Lolkes
Trijntje Jans
Hinke HesseIs
gjin gegevens
gjin gegevens
Teunis Sierks
Dooitse Sjoerds
Hinke HesseIs
Teunis Sierks
Dooitse Sjoerds
Hinke HesseIs
Teunis Sierks
Dirk Pijters
Tzjetske Ydes
Teunis Sierks
Dirk Pijters
Tjetske Ydes
Teunis Sierks
Durk Pijters
Dooitse Jans
Tjietske Ydes
Teunis Sierks
Dooitse Jans
T jietske Ydes
Tjietske Fockes
Teunis Sierks
Dooitse Jans
T jietske Fockes
Teunis Sierks
Dooitse Jans
Tjietske Fokkes
Durk Pijters
Doitse Jans
Teade Pijters
Tjietske Fockes
Durk Pijters

43 cg
13 cg
82Y2 cg
25 cg; Y2 st d. wk.
45 cg
17 cg
95 cg
28 cg; Y2 st d. wk.
24 cg
11 cg
95 cg 10 St
30 cg 11 St; Y2 st d . wk.
30 cg
17 cg
95 cg lOst
34 cg 11 St; Y2 st d. wk.
30 cg
20 cg

95
28
30
98
35
33
98
36
19
98
44
20
98
72
16
22
98
21
23
17
98
25
27
98
30
30
96
50
15
33
96

cg lOst
cg
cg
cg
cg
cg 3 St
cg
cg 11 St
cg
cg
cg
cg 11 st
cg
cg
cg
cg
cg
cg
cg [oant 24 july)
cg [fan 25 july of)
cg
cg
cg
cg
cg
cg
cg
cg
cg [Y2 jr) ; Y2 St d. wk.
cg lO st
cg

186

TAHEAKKF.

f

1758 - 1759 :

1759 - 1760 :

J
fa
gf
f
J
fa
gf
f

1762 - 1763 :

J
fa
gf
J
fa
gf
J
fa
gf

1763 - 1764:

J
fa
gf

1760 - 1761:

1761 - 1762:

1764 - 1765:

1765 - 1766:

1766 - 1767:

1767 - 1768:

1768 - 1769:

1769 - 1770:

1770 - 177 1:

177 1 - 1772:

1772 - 1773:

J
fa
gf
j
fa
gf
J
fa
gf
ûf
fa
gf
ûf
fa
gf
J
fa
gf
J
fa
gf
j
fa
gf
J
fa
gf
gf
J
fa

Doirse Jans
Teade Pijrers
Tjierske Fockes
Durk Pijrers
Doirse Jans
Teade Pijrers
Tjierke Fockes
Durk Pijrers
Dooirse Jans
Teede Pijrers
Tjierske Fockes
Durk Pijrers
Teaede Pijrers
Tjierske Fockes
Dooytse Jans
Folken Pijrers
Akke Sijbrens
DurkJans
Folken Pijrers
Acke Sijbrens
DurkJans
Folken Pij rers
Acke Sijbrens
DurkJans
Folken Pijrers
Geenje Enres
Durk Jans
Folken Pijrers
Genje Enres
Jacob Jacobs
Jan Pijrers
Geenje Enres
Jacob Jacobs
Jan Pijrers
Geenje Enres
Jacob Jacobs
Claas Alberrs
Genje Enres
Sipke Claases
Claas Albens
Genje Enres
Sipke C laases
Claas Alben
Genje Enres
Keimpe Jans
Claas Albens
Geenje Enres
Keimpe Jans
Alben Pijrers
Rienrs Durks
Geenje Enres

55 cg II sr
16 cg 10 sr [Y2 jr]; Y2 sr d. wk.
34 cg
96 cg
65 cg 11 sr
20 cg [y, jr]; Y, sr d. wk.
35 cg
96 cg
80 cg
20 cg; Y2 sr d. wk.
35 cg
96 cg
25 cg; 1 sr d. wk.
35 cg
93 cg 3 sr
16 cg; Y, sr d. wk.
31 cg
78 cg
20 cg; Y2 sr d. wk.
31 cg
90 cg
25 cg; 1 sr d. wk.
31 cg
92 cg 10 sr
30 cg; 1 sr d. wk.
10 cg; 1 sr d. wk.
92cgl0sr
35 cg 11 sr; 1 sr d. wk.
15 cg; 1 sr d. wk.
103 cg 3 sr
40 cg; 1 sr d. wk.
20 cg; 1 sr d. wk.
103 cg3 sr
45 cg; 1 sr d. wk.
26 cg; 1 sr d. wk.
103cg3sr
30 cg; 1 sr d. wk.
33 cg
110 cg
35 cg 10 st; 1 st d. wk.
38 cg
110 cg
40 cg; 1 st d. wk.
40 cg
110 cg
45 cg; 1 st d. wk.
60 cg
110 cg [7-7-1 772 fersto arn]
80 cg
40 cg
60 cg
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1773 -1774:

gf

ûf

1775 - 1776:

fa
gf
j
fa
gf

1776 - 1777:

J
fa
gf

1774 - 1775:

1777 - 1778:

1778 - 1779:

1779 - 1780:

J
fa
gf
j
fa
fa
gf
j
fa
gf

1782 - 1783:

J
fa
f
j
fa
f
j
fa
f

1783 - 1784:

J
fa
f

1780 - 1781:

178 1 - 1782:

1784 - 1785:

1785 - 1786:

1786 - 1787:

1787 - 1788:
1788 - 1789:

1789 - 1790:

J
fa
f
j
fa
f
j
fa
f
f
j
fa
gf

J
fa
gf
mf

Alben Pijrers
Riems Dirks
Genje Emes
Louw Emes
Tjierse Tommes
Genje Emes
Louw Emes
Tjierse Tommes
Genje Emes
Riems Feddes
Heerke Ruurds
Anrie Jans
Jelle Toomes
Heerke Ruurds
Anrie Jans
Trijmie Oebles
Alben Pijrrers
Heerke Ruurds
Geenie Gerrijrs
Alben Pijrrers
Heerke Ruurds
Geenie Gerrijrs
Heerke Ruurds
Kneeles Jelles
Genie Gerrijrs
Herke Ruurds
Korneles Jelles
Geenie Gerrijrs
Fokke Gerrijrs
Kneelus Jelles
Tjirske Tjepkes
Fokke Gerryts
Gerrijr Ruurds
Tjirske Tjepkis
Fokke Gerrijrs
AnneJans
Trijntie Sijmmens
Hinderrik van Oosren
Anne Jans
Trijmie Sijmmens
Hessel Hinderriks
Feike Feikes
IJke Sijbors
Sijrske Jacobs
gpn gegevens
Jan HesseIs
IJke Sijbors
Jaijke Jacobs
Jan HesseIs
Reinder Jans
Pijrer Warses

103 cg 3 sr
45 cg
60 cg
100 cg
45 cg; I sr d. wk.
60 cg
10 I cg II Y2 sr
50 cg; I sr d. wk.
60 cg
106 cg 6 sr
25 cg; I sr d. wk.
33 cg; I sr d. wk.
103cg3 sr
28 cg; 1 sr d. wk.
36 cg
26 cg; van 3-7-1777 oam maaie 1778
10 1 cg 1 1Yz sr
32 cg; I sr d. wk.
50 cg
101 cg II Yz sr
36 cg; I sr d. wk.
51 cg
48 cg
kosr
51 cg
59 cg
20 cg
51 cg
85 cg
30 cg
52 cg
95 cg
22 cg [Y2 jrl
52 cg
98 cg
40 cg; I sr d. wk.
45 cg
95 cg
45 cg; 1 sr d. wk.
46 cg
90 cg; oam 16-7- 1786
75 cg; july 1786 - maaie 1787
kosr; I sr d. wk.
24 cg; I dûbelrsje d. wk.
100 cg
12 cg; 1 sr d. wk.
30 cg
100 cg; I sr d. wk.
50 cg
14 cg; ; I dûbelrsje d. wk.
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1790 - 179 1:

fa
gf
mf

J
179 1 - 1792:

fa
f
mf

J
1792 - 1793:

fa
f
mf

J
1793 - 1794:

fa
f

J

1794 - 1795:

1795 - 1796:

1796 - 1797:

1797 - 1798:

fa
fa
f
mf
fa
f
mf
fa
f
mf
mf
fa
bouf
mf

J
1798 - 1799:

1799 - 1800:

1800 - 1801:

fa
bouf
mf
fa
bouf
mf
fa
bouf

J
1801 - 1802:

fa
bouf
mf

J
1802 - 1803:

1803 - 1804:

fa
bouf
mf
j
fa
bouf
mf

Claske Sijbbrens
Jan HesseIs
Krin Pijters
Sijbren Douwes
Rigts Joukes
Jan HesseIs
Jielderr Geerrs
Sijbren Douwes
Jeltje Sybrens
Jan HesseIs
Douwe Eeltjes
Wijtse .. .
Jeltje Sijbrens
Andries HesseIs
Auke Jans
Jeltje Sijbrens
Akke Bijntjes
Andries HesseIs
Auke Jans
Akke Bintjes
Andries HesseIs
Auke Jans
Akke Bintjes
Andries HesseIs
Sjoerds ...
Krin Piuers
Giltje HesseIs
Andrijs HesseIs
Krin Beens
lede Poulis
luje HesseIs
Andrijs H esseIs
Krin Beens
Yuje HesseIs
Anders HesseIs
Krin Beens
luje HesseIs
Andrijs HesseIs
Wijbe Douwes
Antje Jans
Andrijs HesseIs
Tjepke Saakes
Wijbe Dauwes
Antje Jans
Andrijs HesseIs
Tjepke Sakes
Meine Tjeerds
Antje Jans
Andrijs HesseIs
Tjepke Sakes
Meine Tjeerds

38 cg
100 cg
56 cg
13 st d. wk.
45 cg
100 cg
70 cg
21 st d. wk.
50 cg
100 cg
60 cg
38 cg
52 cg
108 cg
49 cg
52 cg; oant 1 nov.
19 cg; fan 1 nov. Of
113 cg
52 cg
43 cg
113 cg
60 cg
47 cg 5 st
113 cg
95 cg
76 cg [y.p.f. Sjoerd]
36 cg
113 cg
86 cg
45 cg
36 cg
113 cg
96 cg
40 cg
113 cg
103 cg
45 cg
113 cg
15 cg; 1 st d. wk.
44 cg
113 cg
70 cg
12 cg; 1 St d. wk.
44 cg
113 cg
82 cg
.. cg [Y2 jr]; 1 st d. wk.
40 cg
113 cg
98 cg
25 cg; 1 st d. wk.

189

T AHEAKKE

1804 - 1805:

1805 - 1806:

1806 - 1807:

1807 - 1808:

fa
fa
bouf
j
fa
bouf
mf
fa
bouf
mf
fa

gf
mf

1808 - 1809:

1809 - 1810:

18 10 - 1811:

J
fa
gf
mf
j
fa
mf
j
fa
bouf
mf
J
fa

1811 - 1812:

1812 - 1813:

18 13 - 1814:

1814 - 1815:

1815 - 1816:

bouf
J
fa
bouf
mf
j
fa
bouf
f
j
fa
bouf
f
f
J
fa
bouf
mf

ûf
ûf
j
fa

Hiltje Witses Westra
Grirrje JeUes
Trentje Douwes
Andrijs Hessels
Gerben Sjerks
Meine Tjeerds
AntjeJans
Andris HesseIs
Meine Tjeerds
Aaltje Willems
Andris Hessels
Meine Tjeerds
Aaltje Willems
Tjepke Sakes
Wijbe Hobbes
Gercit Hobbes
Sijbrig Sijbots
Arre Broers
Auke Jans
Jentje Tjeerds
VokeIrje Pirrers
Sjouke Andrijs
Ri ntje Ages
Vokeltje Pirrers
Andris Hessels
Reinders Pirrers
Rintje Ages
Sijtske Tjeerds
Tjepke Saakes
Andris Hessels
Feirsen Rinnerrs
Sibrigje Sijmens
Andris Hessels
DurkJacob
Fietse Rinnens
Siebrigje Sijmens
Andris Hessels
Tjepke Saakes
Feitsen Rinnens
Sitske Allen
Andrijs Hessels
Jelle Jans
Tijs Rommerrs
Tijete Gerbens
Fookeltje Pirrers
Andrijs Hessels
Durk Jacobs
Tijs Rommerrs
TeekIe Tjebbes
Hessel Durks
Rinsk Jacobs

50 cg
46 cg
50 cg
113 cg
60 cg
40 cg
33 cg
113 cg
50 cg
54 cg
113 cg
60 cg
54 cg
130 cg
50 cg
1 st d. wk.
50 cg
130 cg
45 cg
40 cg
58 cg
60 cg
46 cg
60 cg
100 cg
87 cg
55 cg
47 cg
wyks: 3 cg 10 St [simmer]; 2 cg [winter]
113 cg
36 cg 11 st
52 cg
113 cg
25 cg; 2 cg d. wk.
42 cg
52 cg
113 cg
135 cg
48 cg
40 cg
113 cg
58 cg
50 cg
44 cg; 1 dûbeltsje d. wk.
70 cg
113 cg
125 cg
75 cg
58 cg
kost
52 cg
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1816 - 181 7:

bouf
mf

J
1817 - 1818:

fa
bouf
mf

J

1818 - 1819:

fa
fa
bouf
mf

J
1819 - 1820:

fa
bouf
mf

J
1820 - 1821:

fa
bouf
gf
mf

J
1821 - 1822:

fa
bouf
f

J
1822 - 1823

fa
f

J
1823 - 1824

fa
f

J
1824 - 1825

fa
f
j
fa

Andrijs HesseIs
Wieger Pitters
Hessel Durks
Eentje Marrens
Andris HesseIs
Nanne Durks
Hessel Durks
Sirske A11errs
Teerske Rienks
Andrijs HesseIs
Ri rske Piekes
Hessel Durks
Teerske Rienks
Andrijs HesseIs
Durk Andris
Hessel Durks
Witske Teunis
Andrijs HesseIs
Durk Andris
Ist Rimers
Pitter Franses
Witske Teunis
Andris HesseIs
Hessel Durks
Frans Douwes
Witske Teunis
Harmen Durks
Frans Douwes
C laske Hindriks
Hessel Durks
Frans Douwes
Attje Hindriks
Hessel Durks
Frans Douwes
An tje Jorkes

113 cg
140 cg
25 cg
52 cg
113 cg
128 cg
30 cg
50 cg
48 cg [y.p.f. Sirske (rroud)]
113 cg
140 cg
36 cg
60 cg
113 cg
136 cg
42 cg
60 cg
113 cg
136 cg
38 cg
25 cg
60 cg
100 cg
58 cg
per dei

60 cg
55 cg
12 cg; I St d. wk.
60 cg
78 cg
25 cg
38 cg
70 cg
25 cg
26 cg
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FERKLEARJENDE WURDLIST

Taljochting:
A5 de wurden in Fryske oarsprong hawwe, is dar oanjûn mei de öfkoarting 'fr'. Op dy plakken dêr'r ir
ferdudlikjend wurkje soe, is skeanprinte ir Nederlanske wurd rafoege. By pl amenammen is safolle mooglik
rusken heakjes de Larynske namme werjûn.
aad, ade (fr.)

Aaru mermerck
aas
Ach lumermerk
achrerbin

acker in d' back
afacco rderen (fr. )
afrerb ijn
alandrsvartel

Alderheijligen
altemer
al rereeri nge
altoOS
anderse ns
ap robeeren
ard
arm mof

Arume r Kruiswarer
Arumer Schuttelbank

asckpor
baeij

Bae ijum
bagge
bakalaer
balcklerde (fr.)

aad, û ndjippe bak, brûkt
by Ir Ofdreagjen fan e
molke
merke yn Arum
aJd wichr, 1/32 engels
0,048 gram
merke yn Achlum
efterbine, tou dêr'r de
bynsrök oan 'e efterkam
fan In foer hea fêsrbûn
wurdr
(baks)akker, ammerke om
wetter op re skeppen
Ofakkordearje, Ofakkoarrsje
sjoch: achrerbin
alan rswoarreI ,
bittere,
genêskrêftige woarrel fan
'e alam (inula helenium) ,
brûkr by maach- en
boarsrkwalen
Alderheljen, 1 novimber
a1re(Tlers, ur en rroch
a1reraasje
reminsren
oars
approberen, goedkarre
sjoch: aad
mof dy'r de earm oanr
boppe de earmtakke ta
bedekt
kruspunr fan wetterwegen by Arum
Arumer Skûrelbank,
plearslike beneami ng foar
syl yn Marnedyk
jiskepor
baai, rsjok en grou wollen
weefsel, op molton lykjend flanel
Baaium
sjoch: sijlbaag
laurierbei (bacca lat/rea)
balkljedder, lange ljedder

Bard
barg (fr.)
be-eedigde (fr. )
beier
Belkum
Bextterswag
biggel
bij de rijd af

bij sij ns uur
bijggel
bijnne (fr.)

bijsitter
bijtijnge (fr.)
Billkanr
bit (fr.)
bitter
blank
(bloed)blasr
boei rs (fr.)
boelgoed
boesrer
bomoolikanrie
bongel
bonr(goed)
boo nschoven

yn boereskuorre
Baard
baarch
beëdige, bedreaun, habyl
beier, behindering, opûnrhald
Berlrsum
Beersrersweach
bigge
ûnderwilens , fo ar ir fersrriken fan ir wurkkonrrakr
op syn riid of fêstsrellen
fan plak
sjoch: biggel
bine, 1. helrer fan in hynder; 2. tou dêr'r de
bynsrök oan in foer hea
fêsrbûn wurdr
bysitter, meirjochrer, lid
fan grirenijgerjochr
bir, bytling, izeren mûlestik fan hynsreruch
yn 'e omkriten fan ir Bilt,
yn 'e rjochring fan ir Bilr
bir, yn it iis makke iepemng
bitter, srerke drank makke fan krûde-eksrrakr
munr, % stoe r
blasrigens fan ir fee
boairs, kûp, rûnne
boelguod, ferkeaping fan
ynboel
sropwo l of stopjern om
breidwurk te meirsjen
boom oliekan netje, oliveoalje kanrsje
bongel oan foet of hals
fan in bisr, bgl. hynder
bûnre stof, kleurd linnen
of katoen mei ruten
skeaf fan . sichre beanneplanren
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boorach
bordsel
botje
bouknegt
branding
breijdgern
broedschuttel
broudoeck (fr.)

bruijckband
buijdelgeld
buisgeld (fr.)
buithuis (fr.)
butter
butterard (fr.)
bunerlaed (fr.)
butterpatele
calemink

carolusgulden
caseren
cees
cherchershuisje

colecreur
comtoi r
conVUlSIe
coreren
cum annexIs

cum marIto
cum uxore
dardehalf
darriendehalf
decsel
deellien
deftig
devoir

FERKLEARj E DE WU RDUST

borax, boarsoere polke
passement,
boar(d)ban,
borduersel
heale sroer
feim foar lanbou
branje
breidjern
breaskaal
broudoek brûkr by ir
rsiismei rsjen, linnen doek
dêr'r de brokken yn
urparse waarden
broeksban
bûsjild
bûsjild
bûrhus
bûter
bûreraad, ûndjippe bak,
brûkr by ir bûrerbarren
bûrerlaad, bûrerdoaze
sjoch: parele
kalmink, wollen stof, oan
'e lene side glanzjend
makke
carolusgûne, mum ferdield yn 20 stoeren
kassearje (casseren)
sjeas, reau
rsjinsrhuske fan 'e chercher, de kommys fan 'e
yndirekre belesrings
ûmfanger, garder
toanbank, kassa, hjir:
skatkisre
confosie, alreraasje
cureren, genêze
[Lat.] meI wat derby
hearr, meI de bygebouwen
[Lat.] meI man, echrgenoar
[Lat.] meI frou, echrgenoare
2Y2
12Y2
deksel, dekking, beskermmg
dealje, rsjûke swiere planke fan seage hout
rreflik
plich r, raak

dicisie
d iersre
disreraheren
diurwaskerstopke
Dockumerstreek
donghack
Donium
dood hand (fr.)
dopjes
driestock (fr.)

droog (schaap)

d roop
Drui(j)mi(j)p
duael
dubbeld goed
ducaton
duir
eaudelaareinde
eeckm ulen
eekmolen
eenen rwensrehalf
eerdrijden
eernemmer (fr.)
eerpenning

Eeslumb uuren
effen
eijde (fr. )
eijderijnnen (fr.)
Emderland r
engels
em erbolle

decisie, beslu r
djoersre
ferfrjemdzje
ófwasktob ke
buorskip De Streek by
Dokkum
dongheak of -harke
Doanjum
deahan, rsjinsrferlienings
by begraffenis
weefde srof mei Iyrse rûne
ferheginkjes
rrijesrók, dwershour dêr'r
de beagen foar rrije hynders oan ferbûn binne (by
ir ploegjen)
droech, dy'r gpn molke
jout of ner mear molken
wu rdt
droop, ûnrstekking oan it
jaar fan in ko
Dronryp
dwaaL, doek
dûbeld srel klean of liifd rachr
sulveren munr meI m
wearde fan 3 cg 3 sr.
ilde mum, ,/, stoer
eau de la reine, lodderein,
rûke rsguod
sjoch: eekmolen
mole dêr't ikebast meald
wurdr
2OY2
modder oer ir lan bringe
earnamer, koperen(molk)amer
hanpinning of godspinnmg, berelle rroch boer
oan ir personiel as besegeli ng fan 'e arbeidsoerienkomsr
Jislumbuorren, buorskip
tusken Harns en Achlum
eksakr, krekr
eide
eiderinen , punten fan 'e
eide
East -Fryslan
aId wichr, 1,536 gram
imerbolle, bolle fan len
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esketuoer
espel
exemr
ex pirerende
exs tuur
fam uske
fijndoekverkoper (fr. )

Aoreen
folger
fondame m
Franekermerck
Frouwenbuierr
galligheir
galon
garden ier
garsr
gawel
geern
gekrang (fr.)
gel d
gel ijkwirdeerdr
Gelrerp
gemaak
gereijd
geschachereerd
gewonnen
goedscharri ng
goedrijdr
goed(rsie)
goo rleng
goo rlengsseel (fr.)
gorrigh

goudgulden
goudscheel

)Ier
eksekureur
espel, wyk fan in srêd of
grur doarp
exempt, ursein
Ofrinnende
eksekureur

graseeren
grau
grel)n
griemank (fr. )

fyndoeks rinder, relzg)ende Durske keapman yn
fyn linnen
Aoreen, grûnbelesring
folger, lid fan rsiisfer
ears, gar
merke yn Frjemsjer
Froubuorren
borgalle, gallichheid, leverbotziekte (by ski ep en fee)
passement, borduersel fan
goud- of sulverrried
germer
koam (hordeum vulgare)
gaffel, rwarinige foarke
jem
gekring
geld, ûnfruchrber, ner
befruchre
fereffene , lykmakke
buorskip by Achlum
produksje, opbringsr
reau, hynsreruch
sjachere; ner earlik hannele hawwe
yn rsjinsr nommen
kapitaalbelesring
betiid
'guod', genêsmiddel
goarling, grutte metalen
rsjettel
seel, hingsel oan goarling
goartich, in beskare sykre
(goart, parelziekte) by bargen of fee
mum, 1 cg 8 sr.
rirel boek, faaks: De geestelijke goudschaele. Zijnde
een versameling van een
goed getal uitgesochte geestelijke liedekens, psalmen
en lofiangen. Bequaem om
voor en na de predikatie

grijpe (fr.)
groorfeim (fr.)
groo rmeid
grou (fr.)
grouwe kees

grouwe orren
guldens
haast
hak

hakluijr
halfkan
halfsruk butrer (fr.)
handadig
hangelkanIer
hanschruber
hansrock (fr.)
hanreeringe
hanrijk
Harlingermerck
harsper
hasemondt
heersrtijd
hegren
hemdrok
Hijllaerd
hinne-eren
hoeijroede
hoep
hoepner
hof

gebruikt te worden (Ljouwerr, 1683)
grasseren, omgean (fan
sykren en epidemyen)
sjoch: grou
aJd medisinaal wichr,
0,065 gram
griemmank, mingde fruchten (earre en beanrsjes)
gnpe
grurfeim
grurfaam
. grou, grur
grouwe rsiis, kanterkaas,
nagel rsi is, ut dreage molke
grouwe earre (pisum sativum ssp. arvense)
guldenhasr
hak, srik ark om 'e grûn
los re hakjen en ruch re
wjudzjen
pan fan in skoech
healkanne,
fochrmjitre
fan 2 mingel
healstik bûter, stik bûter
fan 1 kg.
handédich
hingelkandIer
hanskrobber
hanstok, stok fan seine of
Aaai
hanrearring,
hanwurk,
bedriuw
anryk
merke yn H am s
harspir
hazzemûle
hjersrtiid
heft, hanfer fan bgl. mes
boarsuok
Hilaard
hinnefoer
hearoeder (om heabroeien te konsrarearjen)
hoep, houten of lzeren
ban om fer
hoepner, op hoep spand
ner oan in srok
hOf
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hofsel
hokling
holwortel

hoongeIt

Hooghiem
hooiloeger
hoosen
hornleeger (fr. )
hugel
huisman
H ydaard
ijtum
impost
insolwenr

instantie
jak
joeck
jus cessum (Lat. )
kackestoel
kalis
kammesooi
katker
karrenbuijck
karreslachter
karsaai
kastorum

Kats houwelick

keern
kees
Kemswa(e)rt
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haadstel, helter
hokkeling
holwoartel (corydalis bulbosa DC) , genêskrenige
plant
hoofdgeld, haadlike belestingomslach, ien fan ' e fiif
speciën
pleats
sudeasrlik
fan
Tsjom
healoeger, ien dy't hea op
e wein loeget
hoazzen
hoarnleger, huzinge en
hiem fan pleats
haal, tsjerrelheak
boer
Hidaard
item, itselde
ympost, aksyns
ynsolvenr, net by steat
om oan 'e jildlike ferplichtings te foldwaan
oandrang, driuwend fersyk
jak, stik klean
jok
rjocht fan sesje (cessie)
tafelstoel
kalis, ferroaid persoan,
earme drommel
kammesoal, stik klean,
soarte fan boarstrok
fuorman fan in karre
boaiem fan in katre
karreslach ter, parr fan it
ûnderstel fan in karre
wollen stof (grof gekeperd
laken)
castoreum, bevergeil, tige
rûkende oalje-eftige stof,
brûkt as middel tsjin
krampen
wurk fan Jacob Cats oer it
houlik: Houwe/ick, dat is
het gansch beleyt des echten-staats
(Middelburg,
1625)
rsjerne
tsi is
Kimswert

kernkleed

kernschammel

Kie
Kiesterzijl

kijnsen (fr.)

kijnrie
Kingmarille

Kiptille

klauw
Klein Luidum
k10ncken
knepel (fr.)
koekeeten te kepel
Koetille
kold

konckerdanseboeck
Koningsbuuren
konings roede
koolhau (fr. )

kooltserij (fr. )
koop
koorn (fr.)
korinten
kret (fr.)
krodde
kro(o)de (fr.)
kruij ske bollen (fr.)
Kubaerd
Kuijnder

tsjernkleed, kleed dat
ener de tsjerne tsjin ' e
muorre hongen waard
tsjernskammel, skraach
om tsjerne op te setten
buorskip ûnder Frjenrsjer
syl yn Harnzertrekfearr,
rusken Frjenrsj er en Hjerbeam
kynsen , ynhaJdsmjirre en
wicht (jirpels 35 pûn,
bûter 40 pûn)
sjoch: kijnsen
buorskip ûnder Sweins,
dêre In hege brêge oer
Harnzertrekfearr
hege brêge oer Achlumer
feart, noardwesrlik fan
Achlum
harke, klauwer
pleats wesrlik fan Achlum
klonken, mei klinkneilen
fêstslein
kneppel, flaai
kowekearling oan keper
(izeren ban)
hege brêge by Harns oer
rrekfearr Harns-Frjentsjer
kol , kale, wyt plak op
foarholle fan donker hynder
konkordànsjeboek
Keningsbuorren, easrlik
fan Harns
aJde Fryske mjitte (sàn 4
meter)
koalhouwer, hak, stik ark
om ' e grûn los te hakjen
en tuch te wjudzjen
koaltsjerij , koal- en grientebou
kop
koarn (hordeum vulgare)
krinren
krer, kroade foar dong
krade (sinapsis arvensis)
kroade
kruskeb6len, balen mei
boppe in ynsnijd krus
Kûbaard
Tsjonger
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lask (fr. )
latrus
lebben
leed
leedbidder
leegland
leer
leever weide
Legmeer
leij
Leij, de
lennen
Leppedijk

lerde (fr. )
lerdesrock (fr.)
loeijwagen
Loijinga
Lollum
lood
lopen

los
maarrekoorn (fr.)
maat
maedt
maeijtijt (fr.)
mangelbord
manrelbomen
manrelstock
Martini
mastelein

meegijfte
meer
meijsrerloon
meijtijd (fr.)

lask, rin , meager

meliswaarer

latus, si de, som me of
bedrach fan in side
lêben
leed, rouwbetoon
leedbidder
leechJan
Ijedder
ynhildsmjine fan bgl.
hea, fgl. weide=weinfol
eardere mar rusken Eksmoarre en Skraard
leie
Aldeleie
linnen
binnendyk dy't oant 1877
Eastergo beskerme tsj in
opwaaid wener ut Sanwilden
Ijedder
Ijedderstök
loaiwagen, soarte fan biezem om te skrobjen
Loaiïngea
Lollum, doarp besuden
Frjenrsjer
i1d wicht: 1132 pûn , 10
engels
ljippen, i1de ynhildsmj irre foar graan ensfh. (83,6
liter)
los lan
maartekoarn,
Simmerkoarn
i1de ynhildsmjine foar
graan ensfh. (2,6 lirer)
sjoch: maar
mairiid
mangelboerd,
mangelplanke
manrelsbeammen, beammen om bgl. hOf hinne
manrelsrök, kapstok
11 novimber
maskelyn, mingsel fan
earte en beantsjes of fan
weer en rogge
(jildlike) bydrage
merje
lean fan ' e sjirurgyn
sjoch: maeijrijt

Menaem (fr.)
menclen
mer ze ijl en treijl (fr.)
Miedum
Mijdlum
Minderscha
mingel
misschop
moderarie, bij
Moeneke Bil
molkenkamer (fr.)

morgen
Moskovis linnen
moudbord
murlhuis (fr.)
na advenanr
negotieren
m

niet van doen sijn
NiewBil
meuwgras
nije srijl

nodrijft
nomme uxons
no(o)r (fr.)
norhorne (fr.)
nusduck
oblegasie
onbegreepen
onbrecken (fr.)
ondermaar

melissewater, wener fan
sirroenkrûd (melissa officinalis)
Menaam
sjoch: mingel
mei se il en treil, meI it
hiele want
Miedum, buorskip ûnder
Frjenrsjer
Mullum
M innertsgea
mingel, i1de fochtmjitte
(0,97 lirer)
mjoksskeppe
gol berekkene
Monniken Bildt
molkenkeamer, molkenkelder dêr'r de molke
öfkuo ller en rjemker
mjitte (sa'n 9200 m')
beskare soarte fan linnen
ur Moskou
moudboerd, boerd om
modder re ferskowen
mulhûs, middelste fertrek
fan pleats (yn 'e hals)
naar advenant, navenant
negotiëren, in liening Ofslure
nij
ner nedich hawwe
Nieuw Bildt
(greide mei) nijgers
Gregoriaanske kalinder,
yn 1701 yn Fryslan
ynfierd , ferskilde 11 dagen mei de i1de tiidrekken
beder~ nooddrujt
[Lat.] ur namme fan 'e
frou
nor, graan
norherne
bûsdoek
obligaasje
ûnbehindere, sûnder srraf
ûnbrekkend, ner gear re
sieden
fermindering yn mjitte
rroch yndroegjen, ynkrimpen , ensfh. fan 'e
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onderstbannen
ongesijk
OOI

oortelpenning
oortien
oosvat
opgeschoten
ordinaris
orten
Osterwerom
oude mei
Oude Pallen
oude stijl

overgaren
overlijf
PaijezijI

Paltie
pateIe
peerdebonen
Pe(e)tri
penning
Penxtertijdt
perdebongel
perken, bi
peul
pieckstock (fr.)

Pijphorne

pipkan

F ERKLEARj EN DE WU RDUST

earder metten waar
bannen
oan
(reaun)
ûnderlyfke
net oantaast troch de oanhingjende sykte
ei, froulik slciep
hanpinning, sjoch: eerpenning
munt, oartsen, 'I, stoer
easfet
foarsketten
.
.
ornans, gewoanwel
earte (pisum sativum)
Easterwierrum
12 maaie, neffens de aJde
tiidrekken 1 maaie
De Oude Pollen, yn It Bilt
Juliaanske tiidrekken, yn
Fryslan op 31 desimber
1700 öfskaft, sjoch: nije
stijl
opgarje
oerliif, korset
brêge mei kearslûs yn 'e
Slachtedyk, eastlik fan
Achlum oer de Arumerfeart
namme fan in perseellan
petiele
hynstebeane, slofferbeane
(vicia foba)
22 febrewaris (aJde styl) ,
5 maart (nije styl)
pinning, munt, 1/16 part
fan in stoer
Pinkster
sjoch: bongel
yn parten
sjoch: pul
pikstok, heak om it not
byinoar te lûken en dan
te sichtsjen
Boalserterbrêge,
brêge
tusken Dronryp en Deinum, dêr't de trekfearten
H arns-Ljouwert en Boalsert-Ljouwert
byinoar
kamen
pypkanne, tinnen kanne
mei sûchpypke (foar lytse
poppen)

plaats (fr.)
platlands bonen
plets
poltje
pondemaat
praemschuijver
presumtie
pretex
prowijsie, bij
puijskeuken (fr.)

puijster (fr.)
pul
pulpetum

quartier
quotisatie

redresseering
reeden (fr.)
reëel

reegeitje
resepls
retereeren
reis
rest gebleeven, te
riderse bonen
Rienstermerk
Rijpstermerk
roede
rofvelschaf

romer (fr. )
rong

pleats
beskate soarte fan beane
(?)
wollen stof
poltsje, stikje lan
pûnsmiet, mjitte (0,3674
hektare)
preamskower
(kwea) betinken , fertinIcing
pretext, ûtfYnsel
by provisy, foarearst
puoskoken, bykeuken yn
e pleats dêr't wosken,
spield en sean waard
pûster, balge
pel, langwerpich ûnderkessen, hollekessen
puitrum (pulpitum); lege
ladekast, soms mei klep
dy't as lessener brûkt wurde koe
fearn, elk fan 'e fjouwer
parten fan it jaar fan in ko
kwotisaasje, systeem fan
evenredige belestingferdieling oer gritenijen en
stêden, yn 1749 ynsteld
redressering, yn aJde steat
werombringe
redens
belesting op 'e boude en
ûnbeboude
eigendommen
rigeltsje, rychje
recepis, ûntfangbewiis
retireren, tebekwike
reis, kear
skuldich bleaun
beskate soarte fan beane
(?)
merke yn Rien
merke yn Dronryp
mjitte (15 ,28 m')
roffelskaaf, skaaf dêr't it
rûchste fan e pianken
mei öfskaafd wurdt
romer, (wyn)glês, gleske
foar sterke drank
ronge, swiere izere n bout,
stander dêr't weinljedder
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ronghboor
roode borer
romse bonen
roop
ruijde
saad (fr. )
Sa ndwegh
sargies
scabel
scheckgafel (fr. )

scheer
scheil
schelling
schemmelman
schigre
schij f
schincke
schoorsreengeld
schorldoek
schorsrjenkJeed
schorspijker
schou
schuijfsreen
se ij ne (fr. )
sesrehalf
sichre
sijgren
sijl (fr. )

rsjin skoarrer
grurre boar om garren
foar in ronge re boarjen
reabûrer
slofferbeane (vicia foba )
tou fan strie, brûkt by
reiddekken
rude
saad, weldobbe
Zandweg,
benoarden
Menaam
saqes, lichte, keperen
wollen stof
schabel, fuotbankje
skikgaffel, twatinige houren foarke , gaffel om Ir
strie by it terskjen op te
skodjen of wei te heljen
skjirre
skulpen
munt, 6 stoeren
skammel, houten bankje
of skraach (?)
sjoch: sichte
skiif, katrol
skinke, ham
heffing op skoarstiens,
ien fan ' e fiif speciën
skerteldoek, skelk
skoarstienkleed
smeide izeren neil fan 5
smnmeter
skou, platte boat, ek
ynhaldsmjitte
slypsrien om ark te slypjen
seme

5Yz
sichte, lytse seine om not
ensfh. mei te meanen
sichtsje, wurkje meI de
sichte
sile, haamhout met trekze-

!en
sijlbaag (fr. )

sylbeage, haam, halsgordel

sijlbagegurl (fr.)

sylbeagegurdle, gordel van

sleef
sleeptrog (fr.)
slegten
sleij (fr.)
slijpbord
slikvangers (fr. )
slimpen
sloek (fr.)
sluikerij
sluikschoven

smer
smijt
sneestock

sniees (fr.)
snij (d)er
solaas
souw (fr.)
Spaense deekens

spalling
speccien (vijf)

spijkerboor
spoilieere
St. Anna
St. Jacob
stalhout

stalle pancie (fr.)
steeckelspaed

van paard
stenen pijp

het paardentuig
sinnig (fr. )
sivijl
slarren

sinnich, eigensinnich
civiel, billik, skaplik
slatte, utbaggelje

Stens
stoef
stoter

sleef, grutte leppel
sleeptroch,
frachtslide,
lmsen troch hynder
sljochtsje
slaai
slypboerd, slypplank, om
messen op re slypjen
slykfangers, brûkr by it
ploegjen
bealgje
slûk, utsocht lang strie
slûkerij, smokkelderij
slûkskeaven, bosken moai
lykrnjittich strie, brûkt as
dakbedekking
smoar, dierlik fet
smid
snijstok, snlJseme, stik
ark mei lange stok om e
kanten fan sleatten en
greppels flak te meirsjen
snies, tweintich
skroar, snider
soelaas, ferlichting
sou
meI spaansjes, bepaalde
ofwurking van linnenguod
spalling, baarch fan noch
ner ien j ier ald
speciën, belestingen op
hoarnfee, besiedde lannen, hynders, persoanen
en skoarstiens
smelIe boar om spikergatren re boarjen
spoliëren, plonderje, rovje
SintAnne
25 july
stalhout, homen part yn
stal dêr't it fee meI de
achterpoaten stiet
stalpantsje
stikelspar, skeppe mei in
lyts blêd om stikels ut te
stekken
stiennen pllp, snennen
brêge mei boge
Stiens
stove
alde munt, 12Y2 sint
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srreen
srrijckersbaeij

srrijkgeld
sruf
sruiver

srukken (fr.)
Suider Ee
suip (fr. )
suipkalven (fr. )
swengel
rauxaCle
reeck
regaer
rempeesr
rems
rermijn (fr.)
Terp
rerpbonen

rerponen
rieme (fr.)
rijnne (fr.)
tipmurs
ronne (fr.)

roppen (fr. )
treft

rrens
rrijemen
rroghsijser

rrogshourwerck

ruimmeIers
rweemare

FERKLEARjEN D E WIJRDLIST

string
srik baaien srof dêr'r ir
srrikersguod by ir srriken
op dellein waard
srrykjild, preemje foar ie
heechsre bod
srove
sroer, munt, 1120 pan fan
ien carolusgûne, ferdield
yn 16 pinnings
srikken
Suder Ie
sûpe
sûpkeallen, keallen dy'r
mei sûpe fuorre waarden
silehour, dwershour oan
ir riksel fan in wein
raksaasje
reek, soane fan srof
regearre
stoarmwaar
rjems
rermyn, srûpen
plears oan Slachredyk,
benoarden Achlum
yn rerpmodder boude
beane (of eane), faak fan
in goede kwalireir
Achlumer rerpeane
rieme, heasleper
rine, (rjemme)fer
ripmûrse, mûrse mei In
punt
ynhaldsmjine (Y2 hl jirpels, 2 hl rurf) , wich r
(I 60 kg bûrer, 70 pûn jirpels)
fan toppen flaaks weve
rreeft, izeren roasrer (rrijefoer) om op ir fjoer re
senen
hynsrebi r
rriemen
izer foar in bak dêr'r modder mei oer ir lan brochr
waard
hourwurk foar In bak
dêr't modder mei oer ir
Jan brochr waard
rommelrursjes
ynhaldsmjirre fan rwa

rwenterrier
rwaalfrehalf
T zerckwaen
uinen
uirgelei(j)dr
uidanders
ultraepre
uirseijde (fr.)
uirsifr
uitvallen
ur supra
varndel
vasrgemackr
varsoen
verdijd
vernoegen
versche (e)nen
versinning, by (fr.)
versumbr
vervoeren (fr.)
Vicror
vierdehalf
vierdekalfs koe

vierendeel
vi(j)erige
vool
voorbiin

voorenghsweijr

Vraannikkermerk
vn
wagenreijden
Waigar

Wammen
wanne

Warnbuijeren

maat (sjoch: maar)
rwinterrier
11 Y2
Tsjerkwen
eane (pisum sativum)
udiend, foarskerren
bûrenlanners
ursochr, sarnmele, sorrearre
ursiedde
ursouwe
efrerbliuwe, oerbliuwe
[Lat.) lykas boppe
fjirdel, ynhaldsmjirre, 'I.
Ijippen
rawiisd
farsoen , foarm , model
ferdijd, ferdoarn , ferflokr
refreden srelle
Ofrûne, lêsdyn
by fersin
fersomme
fe rfuorje
10 oktober

3Y2
fjirdekealsko, ko dy'r foar
de fjirde kear kealje moat
ofkealle har
sjoch: varndel
fjoerige
foal , befruchre, drachrich,
ek fole
foarbine, rou dêr'r de
bynsrok oan ' e foarkam
fan In foer hea fêsrbûn
wurdr
lichr graan, rsj êf, ensfh.
ûntsrean by ir wanjen as
offalprodukr
merke yn Frjentsjer
fri j, fergees
weinreau; sjoch: gereijd
wener yn 'e omkriren fan
H arns (ner krekr re
lokalisearjen)
plears sudeasrlik fan Easrerlinens
wanne, grune plarre koer
brûkr om nor re suverjen
fan ir tsjêf
Warnserbuorren by Menaam
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webs precken

wollewerpen
wnnge

web- of weefsel-prikken,
spjelden
weevje
sjoch: leever weide
waai, tinne swiete floeistof, dy't nei de ófskieding
fan ' e tsiisstof fan ' e molke oerbliuwt
weetreiden, boskjes weet,
weetsdilen
weet (triticum aestivum)
weetbóle
weetmuonts, kroamsj êfke
om weetkerrels
aJde merkterm (100 werp
= 100 gûne)
we rpskeppe, graanskeppe
sjoch: wikken
widze
wicht
jonge wylgen, wylgestekken
wynsel
Winaarn
witer, wyrkwast
wikke, soan beanen, ek
foerwikke (vicia sativa)
winterbaarch, baarch dy't
de winter oerholden
waard
wipmolen
pleats yn 'e omkriten fan
Payesyl
bewurke wollen stof
soane fan stek (draaibaar

wuiden
Ytens

woene
Itens

weewen
weide
wel)

we ijtrijdsen (fr.)
we it (fr. )
weitenbolle (fr. )
weitmoentse (fr. )
werp
werpschop (fr.)
wij cken
wijge
wijgh
wijllige poten
w I) n

Wijnann
wijner
wikken
winterbarg (fr. )

wippen
Wiske

landhek)
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Register fan persoansnammen
Aages, Anders
sjoch: Ages, Anders
Aates, Jelle (graankoper)
Ackes, Jan Jansen
Ades, Jel le
Adjus, B.S. van
Aedsges, Marten
Aelt.ie moeij
sjoch: Louws, Aaltje
Aesgedochter,
Me
Agen
Ages, Anders
Ages, Ri ntje
Albarda, J.
Alberts, Antje
Alberts, Claas
Allerts, Sitske
Alles, Folkert
Altena, Henricus
Wiarda van (griffier)
Altena, Petrus
Andles, Fettje
Andles, Lijsbet
Andries, Hessel (mr. smid)
Andrijs, Sjouke
Andris, Ourk
Annes, Jacob
Annes, Wijtse
Arons, Pijter
Ate (schipper)
Ates, Jelte
Atses, Gerben
Anes, Claas
sjoch: ürtes, Claas
Atties, Gerben
Aukes, Wijbbren
Bardes, Grijtje
Bauckes, Baucke
Baukes, Oouwe
(mr. schoenmaker)
Baukes, Tzallingh
Baukes, Tziepke
(onrvanger)
Beens, Krin
Beerns, Poppe
Begjes, Hendrick
Beima tOt Kingma, Heer van

54,64
152, 167
46
18
10, 24-25 , 28,
31

11
59
69
68-69,72
124
133
108
107, 110
124-125

77
154, 173
64
87-88
30, 91
166
124
125
39
44
129
56
59-60
4 1-43

41
66
88-89,91
17
47
48,51,54-55
128
122
51
47
150

Bijntjes, Akke
Blau, Grietie Gerbens
Boonstra, Artje Gerrits
Bouricius, Catharina van
Bouwe (bakker)
Bouwes, Anske
Brant, meijster
Broers, Ane
Brouwer, Ruurd Ruirds
Bruijn, capetein de
Buwe (bakker)
Camminga, Heer fan it Amelan
Cats, Jacob
Claases, Ane
Claases, H armen
Claases, Sijbot
Claases, Sipke
Claes, mr.
sjoch: Klaes, mr.
Claeses, Rein
Clasen, Aage
Clasen, Wijbe
Clasens, Bouwe
Clases, Ymte
Classens, Jan
Coopmans, dr. G.
Corneeles (smid)
Cornelis, Co rnelis
Creeles, Jan
Oams, Antie (arbeider)
Oeketh, Goverd
Oeurcks, Acht
sjoch: Oircks, Acht
Oeurcks, Gerrit
Oiddes, Sicke
Oiercks, Grijetie
Oijk, Hibbe van
Oijkstra, Wiebkjen Wij gers
Oircks, Aate
Oircks, Acht
Oirks, Eeltje
Oirks, Gerben
Oirks, Jetse (schoenmaker)
Oirks, Riemkje
Oirks, Rients
Oirx, Alle
Oiurcks, Griet
Oiurcks, Jan
Oockes, Anders

121-122
41
16
153
78
43-44
46
123
143
78
78
17
13
82, 89, % , 137,
14 1, 146, 167
138
149
107

57
140
17, 40, 47-48,
133-135
41
166
41
166
46, 52
155, 165,173
133
41 ,43,46
152,168,176

133
133
54
145
16
56
51 , 54-55
85, 95
84
143
11
111
137
58
67
42
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Doeckes, Corneies
Doeijstse (bakker)
Doeijtzes, Eelke
Doem, Hendrik van
Donia, Wij be Pijters
Dooitses, Douwe
Dooitses, Jan
Dooitses, Sjoerd
Douwe (schoenmaker)
Douwes, Frans
Douwes, Jacob
Douwes, Sijbren
Douwes, Tamme
Douwes, Trenrje
Douwes, Wijbe
Duerck, Acht
sjoch: Dircks, Acht
Durcks, Hessei (praamschuiver)
Durks, Harmen
Durks, Hessei
Durks, Nanne
Durks, Rienrs
sjoch: Dirks, Rienrs
Eckri nga, Paulus
Edes, IJsbran
Edes, Ted
Eedes, J elle
Eeises, Meijnre
Eeitjes, Douwe
Eeitjes, Durk
Eenres, Corneies
sjoch: Enres, Corneiis
Elcke (bakker)
Em kes, Gabe
Enres, Cornelis
Enres, Geenje
Enres, Jan
Enres, Louw
Faber, Eeitje Monses
Faber, J.A.
Faber, Menje Eeitjes
Feddes, Rienrs
Feddes, Sijmmen
Feikes, Feike
Fijllieps, Auke (slachter)
Fockes, Andle
Fockes, Tjietske
Fonrein, Bouwricius
Fransen, Sijbe
Fransens, Ofke

52
40
58-59
149
11-12, 17
143
93, 96
93
46
126
149
121
83, 86
123
80, 122

61-62
126
125-126
125

145
74-75
47
42,44
47,62
121
148

108
133
77,80, 83-85
31 , 105-108,
111 , 168
52
111, 168
16
22, 24
16
113
56
118-119
45
64
99, 101-104
16
113, 152, 167
47

Fransens, Seerp
Franses, Pi ner
Frercks, Gaetse (koopman)
Fuockie
Gabes, lmke
Gabes, Marren (bakker)
Geens, Hauck
Geerrs, Jieiden
Gerben
Gerben (mr. schoenmaker)
Gerbens, Grietie
Gerbens, Jep
Gerbens, Rieme
Gerbens, Schelte
Gerbens, Sijtske

Gerbens, Tijete
Gerbens, Tjenje
Gerbens, Wijbbe
Gerkes, Reiner
Gerrij ts, Douwe
Gerrijts, Fokke
Gerrijts, Geenie
Gerrits, Maeijke
Gerrits, mr. Jelle
Giles, mr. Lammen
Goslingh, grietman
Gosses, Gerben
Gosses, Sijbren
Haan, Jan de
Haarsma,
Corneiis van (Ir. col.)
Haarsma,
Johanna Hillegonda van
Haennekoeck, Hijlke
Halma, Rinse
Hanses, Pi ner
Hanrzen, Hidde (mr. bakker)
Harkers, Folken
H arkes, Durck
Harkes, Folkerr
Harkes, Harmen
Harkes, H inderikie
Harmens, Gerrijt
Heens, Pier
Heijns, Wijbe (bakker)
Heins, Tjerk
Hemmema, Rienck
Hendrick, mr.

50
126
45, 54-55, 60,
64-65,67,71
44
II

22, 41-42, 44-47
58
121
59
48
60
83
II

153
12-13,8 1,9091 , 129, 137,
153
124
95
61-62
143
19, 117-118
115-116
114-115
81-82
138
166
78
138
143
155
153, 169, 173
153
64
169
133
50-51
88
22 , 40
89,91
42
116-11 7
95
42
55-56
149
9-10, 20, 28
129
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Hendricks, Rieghst
Hessels, Andries
Hessels, Gilrje
Hessels, Hinke
Hessels, Ittje
Hessels, Jan
Hessels, Jeltje
Hessels, Lieuwe
Hettema, Jan Jans
Hertes, Johannes
Hibma
Hibrna, Jan Wij bes

Hibma, Sijbour Jans
Hibma, Sijke Jans
Hibma, Tjeerd
Hibma, Wijbe Jans
Hijddes, Eelke
Hijddes, Sioerd
Hijlrjes, Jetske
Hilbrands, Jacob
Hinderiks, Hessel
Hindriks, Attje
Hindriks, Claske
Hindriks, Foekkien
Hingst, Eevert
Hobbes, Gerrit
Hobbes, Wijbe
Hoek, Fokje Adams
Hoites, Taijke
Hotses, Lijsbet
Idses, Tzjepke
Iemtes, Claes
IJpes, Trintie
IJsbrans, Anne
Intes, Geertie
sjoch: Entes, Geertje
Intes, Louw
sjoch: Entes, Louw
Jaarda, Jitske
Jaarighs, Aage
Jaarighs, Jan
Jacob
Jacobs, Durk
Jacobs, Harmen
Jacobs, Homme
Jacobs, Jacob
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41
31, 121-126
122
92-93, 95-96
122
120-121
93
43
90
42
passim
12,14-15,17,
112, 117-120,
126, 144, 149,
152, 156, 166,
168, 174,176
15-16, 126, 150
15-16, 111-112,
126, 150
149
15-1 7,126, 150
67
75
86-88
143
118
126
126
120
62
123
123
16
86
14, 109
82-83
140
140
50

16
65
65
59
124-125
108,11 7
166
29, 106-107

Jacobs, Jaijke
Jacobs, Jan (gortmaker)
Jacobs, Jan
Jacobs, Rinsk
Jacobs, Sijbbren (bakker)
Jacobs, Sijbren
Jacobs, Sijerck
Jacobs, Sijke
Jacobs, Sijtske
Jacobs, Tjeerdje
Jacobs, Tjietske
Jacobs, Tzerck
Jacobs, Tzertie
Jans, Anne
Jans, Antje
Jans, Antje (meid)
Jans, Auke
. Jans, Dirk (Miedum)

Jans,
Jans,
Jans,
Jans,
Jans,

Dooijtzen
Dooitse
Durk
Ede
Eeke

Jans, Frans (graankoper)
Jans, Frans
Jans, Gellof
Jans, Harmen
Jans, Hessel (mI. timmerman)
Jans, Jan (bakker)
Jans, Jelle
Jans, Keimpe
Jans, Lijsck
Jans, Pijtter
Jans, Reinder
Jans, Sake
Jans, Schelte
Jans, Sijbbren
Jans, Sijmon
Jans, Trijntje

Jans, Trijntje
(weduwe Wijbe Tjeerds)
Jans, Wijbe

120
62
60
125
62
82
46
149
118
11
138
26, 50
128
41,116-118
11-14,91,9596, 129, 141
113, 122-123
121-122, 124
14,88, 107,
109,154, 165,
173
166
99, 101-104
105-106, 112
67
62-63, 65-67,
69, 71
65 , 67-68, 80
142, 146
133
64
82
54, 77
125
30, 110-111
61
13,39, 129
121
44-45
14, 150, 152154, 173, 176
115
154
14-15 ,3 1,7274, 80, 82-84,
89-95 , 108, 138,
143-144,156
97
11-19,22,24,
26,28-29, 31,
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Jansz, Dirck
Jarighs, Bauke
Jelbers, Douwe
Jelgersma, J.
Jelles, Aede
Jelles, Benardes
Jelles, Ede
sjoch: Jelles, Aede
Jelles, Grinje
Jel les, Jelle (graankoper)
Jel les, Kneeles
Jelres, Diurck
Jemie
Jemies, Pijner
Jerses, Foeckien
J ieIlerrs, Jan
JiIlerrs, Jan
Johanes (Arum)
Johanes, Claes
Johannes, Anrie
Johannes, Johannes
(mr. rimmerman)
Johannes, K1aes
Johannes, Reijse
Johannes, Rense
Johannes, Trijmie
Johannis, Claes
Jorijrsma, Aare
Joris, Jan (mr. kleermaker)
Jorirsma, Aare
Jorkes, Anrje
Joukes, Rigrs
Keikes, W.H.
K1aes, mr.
K1enckhamer, Lourens
(gorrmaker)
Knijf, grierman
Kramer, Sjoerd
Kramers, mr. Mines
Kugelda, Tzierck Jacobs
Leenderrs, Regijne
Lieurses, Folken
Lieuwes, A1berr
(Sjouwkjen, weduwe van)
Lieuwes, Jan (mr. rimm erman)

68, 89, 91-93,
95-97,108, 112,
128-129, 137138, 142-143,
147-149, 152156
10
42, 44
60
149
11 , 13,47-48
48, 50, 52-53

123
64
115
30, 67-68
42
65-66
46
138, 148
166
59
40
133
147, 149
58
16, 129
44
57
42
78
167
78
126
121
31-32
55, 74, 129
75
145
87-88
87
55, 58
80,86-88
78
14, 97
84

Lieuwes, Jan
Lieuwes, Keimpe
Lolkes, Dirk
Lolles, Tzumme
Loon, ds. Arnoldus van
Lous, Jacob
Louws, Aalrje
Luerses, Folken (graankoper)
Mahiu, F.A.
Manens, Eemje
Manens, Harmen (brouwer)
Manens, Pijner
Marrens, Sjoukje
Meijnderrs, Herke
Meijnderrs, Sijmon
Meijnes, mr. Jan
Meijnnerrs, Meijnnerr
(mr. wagenmaker)
Meiles, Pijrer
Meinders, Wijbe
Meindersma, mr. Eelke
Meinens, Herke
Meinnes, Jan
Meimes, Aelse
Melles, Pijrer
Mennes, Freerck
Mennes, Gerben
Obbes, Sikke (schoenmaker)
Oebles, Trijmie
Oosren, Hinderrik van
Oosrheim, kaprein
Othedochrer, Terh
Ones, Claas
Piekes, Ri rske
Piers, Dijderd
Piers, Laas (koopman)
Piers, Wepke
Pijerers, Jacob
Pijkes, Fokel
Pijrer (gorrmaker)
Pijreres, Jeimzie (rimmerman)
Pijrers, Alben
Pijrers, Auke
Pijrers, Dirk
Pijrers, Enne
Pijrers, Folken

30,72, 80-81
140
89, 91-94
58
15, 119, 126,
150, 154, 173
46
11-12,40-42,
44-45
74, 80
18
125
108
59,6 1
II

152, 176
166
166
64-65
19, 109, 155,
165, 174
108
31
15
115
149
97
42
133
87, 92, 143
113
118
17
11
15, 152, 173,
176
125
154,169,173
62, 78
56, 67,70,73
47
89-90
55
22,42
l il

83-84, 86, 88,
94, 137
97-99, 101-103
97
104-106
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Pijters, Frans
Pijters, Gerben
Pijters, Hendrick
Pijters, Hotse
Pijters, Jan
Pijters, Jep (mr. bakker)
Pijters, Johannes
Pijters, Krin
Pijters, Rommert (mr. smid)
Pijters, Sijbe
Pijters, Te;ede
Pijters, Wijbe
Pijtter (schipper)
Pij tters, Age
Pijtters, A1bert
Pijtters, Auck
Pijtters, Bauke
Pijtters, Geertie
Pijtters, Gerben
Pijtters, Gerlof
Pijtters, Harmen
Pijtters, Johannes (garden ier)
Pijtters, Lammert (graankoper)
Pijtters, Pijer
Pijtters, Pijtter
Pijtters, Pijtter (olieslager)
Pijtters, Rommert
(mr. schoenmaker)
Pijtters, Rommen
Pijtters, Ruerd
(mr. timmerman)
Pijtters, Sijtsse
(Trintie, weduwe van)
Pitters, Reinders
Pitters, Riuerd
Pitters, Vokeltje
Pitters, Wieger
Poppes, Jeltie
Popta, Leenden
Popta, S.
Porte, Jelle
Postma, Obe
Poulis, lede
Priester, Peter
Reijn (Arum)
Reijner (IGmswen)
Reiners, Mink
Reiners, Pijter
Reiners, Reiner
Reinners, Jan
Reins, Age
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108
12, 84, 88
43
86-87
106
82
108
121-122
90, 95, 108, 149
55
101-103
11,47
56
140
114
68
78-79
140
43, 46, 82
58
77
137
50
42,45
67
58
68
65
43, 47
64
124
133
124
125
74
150, 155
11 7
115
31
122
23,31
59
59
89
87-88
93, 143
63, 128
166

Riemke
Rienks, Teetske
Rieurdts, Sijpke
Rijuerds, Sitske
Rimers, lst
Rinnerts, Feitsen
Ri ntjes, Sijbren (gortmaker)
Roelofs, Durck
Romkes, Johs.
Rommens, Tijs
Roos , Epke Sipkes
Ruieds, Sipke
Ruierds, Ruierd (gortmaker)
Ruurds, Gerrijt
Ruurds, Heerke
Ruurds, Ruurd
Saagmans, wed.
Saakes, Douwe
Saakes, Tjepke
Salverda, Lambert Teekes
(bijzitter)
Salverda, Taeke L.
Sander, J.A.
Schel tema, wed. E.
Scheltes, wed. Pieter
Schultetus, Abraham
(uurwerkmaker)
Schults, dr. G.
Seerps, Fedde
Sepkes, Claes
Serps, Takle
Sickes, Rein
Siercks, Anne
Siercks, Antie
Siercks, Auck
Sierks, Teunis
Sijbbes, Durck
Sijbbrens, Claske
Sijbbrens, Jacob
Sijbbrens, Jemte
Sijbbrens, SGhelte
Sijbersma, lngena
Sijbes, Aale
Sijbes, Acke
Sijbots
sjoch : Sijbouts
Sijbours, Antje

Sijbours, lJke

59
125
39
65
125
124
83
48
166
124-125
'l6

30, 39
42
116
113-115
83
167
149
31,122-124
147
152, 169, 176
108
167
165, 172
18, 91
119
54-55, 57
40
51
51
140
75,77-78
58-59
31 , 92-94,9699, 101
42
120
77
78
55
153
56
29, 68

12, 15-16, 109,
119-120, 126,
149
118,120
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Sijbours, Jan[je
Sijbours, Sijbrig
Sij brens, Akke
Sijbrens, Claas
Sijbrens, Jel[je
Sijckes, Rien (graankoper)
Sijerck
Sijeuke, S[effens
Sijmens, Durck
Sijmens, Jacob
Sijmens, Jan
Sij mens, Pij[[er (mr. smid)
Sij mens, Sibrigje
Sij mmens, Trijmie
Sij mons, Claas
Sijmons, Jacob
Sijpke ([rekschipper)
Sijpkes, Sijpke (graankope r)
Sij [ses, Pij [[er
Sikkes, Pij [er
Sioerds, Pij [[er (burgemees[er)
Sipkes, Sipke
sjoch: Sijpkes, Sijpke
Sjerks, Gerben
Sjoerd (middelknech[)
Sjoerds, Amje
Sjoerds , Dooi[se
Sjoerds, Gerrij[
Sjoerds, Maike
Sjoerds, Yke
Slicher van Ba[h, B.H.
Sloo[en, ds. Fedde van
So urman, Jan
Spah r van der Hoek, ].J.
Sri nstra, Pie[er
Sybenga, Trijmje
Takes, Corneles
Tammes, Douwe
Tea:des, Pij [er
TeckJes, Wijlrie
Teedes, Douwe
Teedes, Pij[er
Teedes, Sicke
Teekes, Sijbrand
Teun is, Wi[ske
Tieedes, Sicke
Tijmsna, Geenje Ulbes
Tjebbes, TeekJe
Tjee rds, D.
Tjeerds, Gerrij[
Tjeerds, Jemj e

16
123
104-105
166
121
45
60
43
78
77
147
64, 82
124
116-118
108
14, 97
43
45,50, 55,69
61 ,64
143
64

123
30,122
93
96
86, 89
84
93
10,23
16,41 , 129
147
22, 26, 28,3 1
15
31
45
140
90, 108
71

Tjeerds, Meine
Tjeerds, Sij[ske
Tjeerds, Wijbe
T jepkes, Sijbren
Tjepkes, Tji[ske
Tjerks, Lammen
Tomes, Tjie[se
Toomes, Jelle
Tzallinghs, Johannes
Tziepke (de oude)
Tziepkes, Diurck (snijder)
Tzipkes, Jacob (ontvanger)
Upkes, Jel[e
WA. (bakker)
Waagenaer, Palles Tije[[es
Wa[ses, Pij [[er
Wesseling, ds. Gerrardus
Wes[ra, Hil[je Wi[ses
Wijarda, A.B.
Wijbbes
sjoch: Wij bes
Wij bes, Bauke
Wij bes, Douwe
Wij bes, Grie[je
Wijbes, Hihje
Wijbes, IJrie
Wij bes, Jan

Wij bes, Jan (de jonge)
Wij bes, Pij [er

Wijbes, Pij [er (wlman)
Wijbes, Schel[e

75
137
72

123
124
97
154, 169, 173
11 5- 116
90,137
III

11 3
47-48
70
70
133
140
166
61
120
143
123
119

149
80
11-13,46-47,
50, 127-128
14, 143, 156
47,50-51,58
11-13, 16-18,
22, 25-26, 2830, 32, 39, 4243, 46, 48, 50,
64, 82,90, 127129,133, 137,
140
82-83,92
11-12, 18,4 1,
43,4 5-47, 50,
59,65, 68
138
11-12, 18, 25,
39-40, 43, 4548, 50, 56, 127,
133- 134
14-15, 143, 150,
152,173-176
11-12, 18,40,
43-47, 50, 59,
62, 66

167
125-126

Wijbes, SijLSke

72

Wij bes, Trijntje

16
125
166
108
124

Wij bes, Yrie
71
Wij bes [HibmaJ, Jan
sjoch: Hibma, Jan Wij bes
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Wij gers, Gerben (dijkman)
Wijgers, Jaarig
Wijtse (jonge)
Wijtses, Menne
Wijttema, vroetsman
Wilims, Hinderrik
Willems, Aaltje
Willems, Geertje
Winia
sjoch : Wynia
Wobma, Tomes (collecteur)
Woortmans, Douwe (tingieter)
Wynia, Frans Popes
Wynia, Trijntje Popes
Ydes, Tzjetske
Ysbrandts, Sijmen
Ytie
Zollema, Pibbe Piters
(schoolmeester)
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166, 168
58
12 1
44
119
119
123
93 , 96

83
83, 108
11 , 17, 31,126

31
97-99
90
66
4 1,43

.,

Ir skriuwboek fan ' e famylje Hibma is in
unyk dokumint. De boarne beskriuwt mear
as hûndert jier skiednis fan in lanboubedriuw yn de buorskip Sopsum ûnder
Achlum. Ir bedriuw bleau al dy jierren yn
hannen fan deselde famylje. Meastentiids
rint in boereboekhilding net langer as oer
.
.
len generaas)e.
Yn 'e perioade 1697-1824 hawwe rrije geneJ raasjes Hibma it bedriuw mei wikseljend
sukses laat. It skriuwboek lit us de ûntjouwing fan it buorkjen op 'e pleats yn dy
perioade sjen. Sa kin neigien wurde wannear't en op hokker wize feroarings yn 'e bedriuwsfiering ta still kamen. Boppedat jout
it skriuwboek nijsgjirrige ynformaasje oer de
finansjes, it wurk op it bedriuw en oer de
famylje Hibma.
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De besoarger fan ' e utjefte, Peter van der
Meer, lit yn de ynlieding sjen hokker mooglikheden foar fierder ûndersyk oft dizze
nijsgjirrige boarne te bieden hat.
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