Een Dagboek uit den Patriottentijd.

Onze kennis van het Friesche volksleven tijdens de
stadhouders is nog in menig opzicht zeer gebrekkig. Wij
hebben er een algemeenen indruk van, maar de gegevens,
die noodig zijn voor het ontwerpen van een zuiver beeld,
vloeiden tot dusverre spaarzaam. Te meer verblijdde het
mij een journaal in handen te krijgen van een jong Friesch
patriciër, die in de jaren 1778—1785 dagelijks de kleine
dingen en gebeurtenissen van zijn landelijk leven aanteekende. Zijne memoriën hebben vooral waarde voor de
zedengeschiedenis der achttiende eeuw.
Lammoraal Albertus Aemilius Sluijterman werd 24 Januari
1757 op den huize „Nassau", een kleine buitenplaats onder
den klokslag van Balk, aan den weg, naar Wijkei geboren.
Hij was de zoon van Paulus Ignatius Sluijterman, commandant der lijfguardes van den Frieschen Stadhouder,
en Abigael Becker. Hij bracht zijn jeugd en schooljaren
door te Leeuwarden, waar zijn ouders woonden. Toen
hij ongeveer veertien jaar oud was en wat Fransch had
geleerd, mocht hij, naar de gewoonte dier dagen, voor
zijn ontwikkeling wat meer van de wereld zien. Zoo
reisde hij naar Holland en Brabant, waar hij bij zijn familie, meest officieren, logeerde. Het militaire leven schijnt
zijn hart niet te hebben gehad. Wel kocht zijn vader voor
hem een vendel, zoodat hij officier werd bij het regiment
Oranje-Friesland te Leeuwarden, maar na een paar jaar
had hij genoeg van den dienst en werd hij non-actief.
Na in het huwelijk te zijn getreden met freule Catharina
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Lycklama à Nijeholt ging hij wonen in het stille Jorwert
en werd daar heereboer. Hij betrok het huis, thans in
eigendom bij notaris Boltjes. De boerderij, jagen, paardrijden, sleedjagen, het bezoeken van vele markten en een
uitgebreide levendige conversatie met boeren, predikanten,
ambtenaars en militairen veraangenaamden zijn leven.
Hier hield hij trouw het dagregister bij, waarvan thans
een uittreksel het licht ziet. Door zijn populair optreden
werd hij de gewilde man en in 1784 uit de eigenerfden
tot lid van de Staten van Friesland gekozen en ten landsdage afgevaardigd. Daarna werd hij commies van de
convooijen en licenten te Workum. In de kerk aldaar is
nog zijn bank, voorzien van de wapens Sluijterman en
Lycklama à Nijeholt. Hij bleef daar als zoodanig werkzaam tot 1793, toen hij om zijn orangistische gevoelens
genoopt werd zijn ambt neer te leggen. In 1795 had te
Workum een opstootje plaats tusschen patriotten en prinsgezinden, waarbij de Makkumers woest te keer gingen.
Sluijterman maakte toen gebruik van zijn degen en sloeg
er op in. Hij achtte het daarna geraden te vluchten. Op
schaatsen begaf hij zich over Blokzijl naar Koevorden,
waar de Engelsche troepen lagen. Van daar trok hij
Duitschland in en vertoefde o. a. te Emden, Norden en
Osnabrück. Tot groote vreugde zijner vrouw, die hij had
achtergelaten, kwam hij in 1806 weer in het vaderland
met een pas van het stadsbestuur te Norden. Hij bleef
te Workum tot 1815, waar hij lid van den gemeenteraad
werd. Toen Nederland weer een eigen souverein vorst
kreeg, werden de prinsgezinden die ter wille van Oranje
ballingschap hadden gekend, niet vergeten. Sluijterman
werd benoemd tot inspecteur van de belastingen in Friesland, met Leeuwarden tot standplaats. Na twee jaar werd
hij in die betrekking gepensionneerd. Zijn laatste levensjaren sleet hij in zijn geliefd Workum, waar hij op 67-jarigen leeftijd nog in het huwelijk trad met Mejuffrouw
Janke van Hettinga Tromp. Nog op zijn tachtigste jaar
ging hij op de lange jacht. Hij stierf 28 Januari 1838.
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Zijn journaal uit de Jorwerder periode is het eigendom
van den HoogEd.Gestrengen Heer G. J. Sluijterman te
Sneek, een kleinzoon van den schrijver. Het is een protocol in folioformaat van oud-hollandsch papier, watermerk: Hollandsche maagd met leeuw, die de pijlbundel
draagt, in tuin, waarboven Pro Patria en waaronder het
merk NP. Het heeft een perkamenten omslag waarop de
titel „Journaal off Dagregister, aangelegt den 9 Augustus
1178". Het begin ontbreekt, zoodat het een aanvang neemt
met pag. 33 en eindigt met pag. 300. Achterin is nog
een opgave van steden en vestingen die Sluijterman heeft
bezocht tot 1780.
Uitgave van het geheele manuscript acht ik onnoodig,
daar het een menigte aanteekeningen behelst omtrent de
boerderij, wanneer b.v. een koe kalfde of geslacht of verkocht werd, wanneer boter en kaas werden afgeleverd,
wanneer het land werd gemest of het hooi binnengehaald.
Alles wat daarentegen maar eenigszins licht werpt op den
schrijver of op het milieu, waarin hij zich bewoog, vindt
hier een plaats. De kleine trekjes die voor de locale geschiedenis zoo groote waarde kunnen hebben, komen hier
alle tot haar recht.
SNEEK.

Dr. G. A. WUMKES.
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Het oude jaar thans weder verlopen sijnde, en een
nieuw begonnen, soo wensch ik dat de Heere ons bij den
intreede van hetselve over ons wil uytstorten eene ruijme
maate van dierbare seegeningen, gepaart met vergenoeginge en voorspoet, na ziel en lighaam, en dat wij eens
moogen verweerdigt worden, om aan te sitten in het Koningkrijke Godes.
Ik middags op schaatzen na Schillaard geweest, en aan
Fedde Rommerts betaalt de intressen van de obligatie ad
veertien honderd guldens van de kerk van Mantgum, is
teegens 3% ƒ42. Aan Joh. Gosliga betaalt voor het
brood en jenever in de jaghttijdt gebruijkt / 15—7—8.
Meester Eitje Kist ons hier tijdingh gebragt, dat Wudmer Pijtters ouderling en Wijbe Gerbens Diacon waï
geworden. Ik aan Pier Gerrijts betaalt voor het jager
daags 10 st. is /6—15.
s' Avonds bij Meester Hoogterp met Bijsitter gewees
en 2 flessen wijn gedronken en gewonnen met speuler
/7-11.
Mijn zusters en Broer E. hier geweest met de Schuijf
sleede en hier 's middags gegeeten, onder eeten hier Sibli
Catz, een lakenkoopman te Leeuwarden, gekomen, en doei
meede gegeeten, s'morgens Jhr. Rienk Burmania van Jel
lum hier geweest, vader Convm en ik s'avonds na 't Weij
dumerhout geweest.
Mijn peerd voor de eerste maal voor de sleede op he
ijs gehad en wel voldaan, Vader Convm en ik na de Se
cretaris Mebius ten eeten geweest en is de Heer Mebiu
mee na Jorwert gereeden en nagts bij ons gebleever
s'avonds bij Bijsitter Idsardij te koffij gedronken en g(
wonnen met speulen f 10—8.
Wij bij Ds. Lauerman, ter harstmaeltijdt geweest i
geselschap van mijn beijde zwagers P. en A. Lijcklama
Nijeholt en Bijsitter Idsardij en Foekjen Reneman, s'avond
om half elf na huijs gegaan.
s'Morgens en s'middags gesleedjaagd.
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Wij nademiddags na kerk geweest. Dooij weer, Conve na
Wiel gegaan, Wudmer Pijtters als ouderling en Wijbe
Gerbens als diacen bevestigt.
Wij een schoone zoodt beers present gekreegen van
Meester Hoogterp.
Wij hier s'middags ten eeten gehad, D°- E. Alta van
Bosum, en Pieter Poppes Dorprechter aldaar, en Meijnte
Sjoerds, en Wiltje Sjoerds, en gedronken 9 flessen wijn.
Mijn broeder Eggerig hier geweest en de onaangename
tijding gebragt, dat Oom de LA gen. Eggerig van Tiddinga,
tot Mastrigt overleeden was, en de Kinderen van Oom
M. F. Sluyterman universeel Erfgenaam waren, en wij
met ons 5 een Legaat van 14750 gis.
Ik s'nademiddags thuijs gekomen met extra donker
mistig weer, een quart in de 2e classis van de C G: Loterij gekogt, No. 31529.
|
Mijn vrouwtje s'nademiddags bij Evert Sandbergen sijn
vrouw op Craamvisite geweest; ïk Bijsitter ïdsardij en
Meester Hoogterp hier gehad op een pijp tabak, en een
glaasje wijn, en gewonnen ƒ— 11 —.
|
Heeden agt dagen de stemzetels getekent, tot Gecommde j
staat ten Landsdage. uyt de Adelijke Staate Jr. Lodewijck
Rengers, uijt de eijgenerfde State de Heer Arent Johan
van Glinstra en Abelus Wiarda secret, van voorsz. deelen,
tot Gecommde op de Vijf deelen Zeedijken Jr. Wilco Baron
thoe Zwartzenbergh en Hohenlandsbergh en Abelius Wiarda voorz.
Ik 23 jaren oud geworden. Wij teegen a. s. Woensdag
bij Joh. Gosliga ten eeten gevraagd.
Vader hier gekomen, extra koud weer, mijn peerdt laten
berijden.
Vader en ik een hennehok in de stal gemaakt.
Ik Vader met peerd en sleed na Leeuwarden gebragt,
s'morgens om 8 uur weggereeden en hier op de 9e pondtm:
pastorijelandt, door het ijs gevallen, dog het peerd nog
wij ons niet beseerd en niets gebroken en doen de dijck
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en trekweg gereeden en is tussen Boxumerdam en Swetwijk de borstriem met de twee riemtjes daar het aan rust
gebroken, en hebben het helter aangeknoopt tot Swetwijk
en daar het peerd en sleed laten staan, en het belgereijd
na de stad laten brengen te maken, en om half 12 weer
van daar gereeden, en om half éen uur thuijs gekomen.
Wij aan Vader een stuk peekelvleesch present gedaan.
Maandagh
Ontvanger hier namiddags gekomen en aan deselve het
31 Jan. geld gegeeven van de ingevorderde schattingsresten, om
daarmeede met de Heer Secret. M. Wiarda te liquideeren,
hetgeen laatstgenoemde nog competeerde, van het dorpsontvang ter somma ƒ 213.18.
Wij van ons boeken een catalogus gemaakt omse te
verkopen.
Woensd.
Stemdag en tot gecommt. gestemd Feijke Sipkes en
2 Febr. Tjomme Yntes en sijn Conve Bijsitter, en ik door bovengenoemde gecomt: versogt op een kopje thee bij Joh. Gosliga.
Donderd.
s'Middags verhuuringe van kerkelanden en hebben ge3 Febr. huurd, Conve het Molenland elf pondtm. voor 93 g.guld.
en ik de 6 pondmt. aan de Houtsterdijk leggende aan 2
stukken voor ƒ59 g: gulden, 14 st., bedraagt s'jaars met
stuiversgeld f 86—5—8 en heb ik vijf en 4 sest: strijkgeld
getrokken tesamen /2—9—8. Conv'" syn beijde vierjaarige
peerden verkogt aan Tjeerd Reijnders voor ƒ685. Ik
mijn peerd verkocht aan voorn: Coopman voor /342, dog
moesten wij de peerden nog voeden tot in Maart a. s.
Vrijdagh
Ik te Weijdum op de stem maaltijd geweest in geselschap
4 Febr. van Ab. Wiarda, Bysitter Idzardy en Meijnte Jacobs, Convoijm6 Meijnte Sjoerds, D°. Napius en Walle Hettema,
s'avonds om elff uur thuijs gekomen, ik s'middags twee
boucaalen wijn gedronken.
Sondagh
Wij s'morgens en s'middags na kerk geweest, H : Lauer6 Febr. man hier s'morgens de eerste maal gepreedikt.
Vrijdagh
Wijtze Rientses boer op ons mandeelige plaats te Tjeint11 Febr. gum, s'morgens seer subijt overleeden in den ouderdom
van circa 29 jaar, welk sterfgeval ons seer leed doet te
meer dewijl het gerugt gaat, dat hij tussen gepasseerde
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sondag en maandagnagt in geselschap van jongvolk sijnde
aan het huijs van Harmen Rintjes, huijsman onder Mantgum en aldaar sterk gesopen wordende, ruzie soude gehad hebben en uijt een venster sijn gesmeeten, waardoor
sooveel soude gescheept hebben, dat na gedagten daaraan
soude gestorven sijn, want na sijn dood was hem de eene
zijde en borst geheel blauw.
Wij in bestand om mijn vendel te verkopen en dan te
boerken.
Wij aan Oom Scheltinga geschreeven off ZWEdG. er
niet teegen had, dan wilde ik mijn vaandel transporteeren
en soo ZWEdG. er mede tevreeden was, wilden wij geern
Jelte Jentjes die hier aan de Buuren woond, op de plaatste
Tjeintgum hebben en wij de kleijne plaats selfs gebruijken.
Ik na de stad geweest en met vader en neef M. Scheltinga
dierover gesproken, die sulx ook goed vonden. Ook met
Meynsma gesprooken, die mij belooft heeft sig voor mij
bij de Heer overste Haarsma te intresseeren. Ik mijn
tractement ontvangen voor de maand van den 12 Febr.
ad/48.
Ik met zwager P. Lycklama over de kleijne plaats gesprooken en heeft mij deselve toegeseijd en was met de
schikking wel tevreeden. Jelte Jentjes krijgt, niettegenstaande allerlei sollicitatien de plaats te Tjeintgum en was
daarmeede seer blijde.
Convoijmeester en ik samen afgereekendt. Hij moest
hebben weegens een beest samen geslagt teegens ƒ 64, is
voor de helft / 3 4 . Voor ons uijtgeschoten aan een servijs, swart bont porseleijn ƒ9. Ons competeerde weegens
de huur van 't terp, voor ons Vs gedeelte ƒ 23—12—14.
De trekschepen beginnen te varen.
Pier Gerryts het schenboekjen van mijn aanstaande
plaats aanbesteed.
Ds. Lauerman huijsbezoeking gedaan.
Mijn vrouw en ik na de stad gegaan en mijn vrouwtjelief goed gekogt tot een halve rouwsak en bestelt te maaken. Ik bij Neef de Grietman Schepper geweest, en aan
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deselve te kennen gegeeven dat van intentie was, om mijn
! vaandel te transporteeren en mijn dieshalven recommandeerde in zijn protexie en heeft mij seer chenereus geantwoord, dat hij met al sijn hart mijn was toegedaan en
dat ik verseekert konde sijn, dat hij helpen soude, waar
hij kon.
Een brief van vader gehad, dat de amunitiemeester
Huber raadsheer is geworden en dat de Heer en Neef
Grietman M. Scheltinga het amunitiemr.-plaats heeft te
begeven en off ik daar niet om soude willen sollisiteeren.
Wij heeden een meijd gehuurd, teegens Mey a. s. voor
kleijne boeremeijdt teegens / 3 5 s'jaars, met name Ekjen,
woont teegenswoordig bij Bijsitter Durk Douwes te Weijdum.
Hier het Nagtmaal des Heeren gehouden. Wij s'middags na kerk geweest.
Ik een brieff van Oom Sluyterman gehad, waarin ZWEdG.
mij kennis geeft, dat de Heer Colonel van Háarsma niet
teegens het transport van het vendel soude sijn.
In het boelgoed van de Heer doctor Coulon gekogt een
canarijvogel met de kooij f 1—5, een paar tortelduijven en
kooij /3—5.
Ik s'middags thuijs geweest en een knegt gehuurd voor
ƒ98 en een gulden hantgeld.
Een brieff uijt Mastricht ontvangen van een cadet van
de Artellerij, L. Paters, om mijn vaandel te koopen.
Wij s'middags in de kerk geweest en s'avonds in de
categisatie, D°. voor de laatste maa! gecatigiseerd.
Ik met Meijntje Sjoerds gesproken over mijn boerkerij
en deselve aangenomen om alles met voorkennis van mijn
vrouwtjelief te besorgen; een nieuw blauw corsaije mantelsak thuijs gekreegen.
Hier wordt het journaal gehouden door sijn vrouw.
Vandaag mijn teeder geliefde manliev op reis gegaan
na Mastricht, 't welk mij smert tot in het binnenste van
mijn hart, hoop en wensch dat God hem een gelukkige
en voorspoedige reise mag geeven en bidde en wensche
dat God de Heere mag behaagen dat wij malkander binnen
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korten in gesontheid weeder meugen omhelsen, hoope dat
1780.
God de Heere daartoe sijne seegen wil schenken, en dat
wij soo te saamen hier op aarden soo meugen leeven
dat als wij ons leevensdaagen hebben ten eijnde gebragt
dat wij dan door Gods genade en door de dierbaare verdiensten van den Heere Jesu de eeuwige vreugde hiernamaals meugen beerven, de Heere schenke ons zulke
harten dat wij een afkeer van 't kwade meugen hebben
en 't goede soeken te betragten.
Vandaag 't eerste kivietseij gehad van Pijtter Hendriks. 20 Maart.
Vandaag 't eerst eendey gekregen.
21 Maart.
Vandaag ons spek en rookvlees uit de schoorsteen ge- Donderd.
nomen.
23 Maart.
Vandaag Meinte Sjoerds hier thee gedronken en heeft I Sondagh
voor ons gekogt een koe, kost / 9 8 en nog een kost /77. 16 April.
Vandaag boelgoed te Tjeintgum en daar gekogt twee Maandagh
koeien door Vader en Meinte de eene kost /102 en de andere I 17 April.
/88 en de tjenne voor /26—12 st., een wagen ƒ 23—16 st, j
een kaaspers ƒ 16—2 st. en meer andere boerereau.
!
Een barg van Pytter Hessels voor f 17. Aan Jentje Hen-1 Donderd.
driks voor twee hoklingen ƒ31—10 st.
! 18 Mei.
Meinte vier biggen voor ons gekogt voor /9—11 st.
j 20 „
't Eerste kientje butter te mark heeft opgebragt ƒ8—1 st. 27 „
Nog een koe van Meinte, soodat wij nu 13 melken
28 „
Vandaag een kientje butter te mark, opgebragt ƒ6—11 st. 3 Junij.
(Hier begint weer de hand van Sluijterman). Ik s'mor-J Donderd.
gens om half 5 thuijs gekomen.
8 Juni.
Wij na de stad geweest en het boelgoed van de Raats- Saterdagh
heer Hamerster besien.
10 Juni.
Wij na eeten na de Oosterwierumer merk gereeden en Maandagh
bij Coopman Geerd Reijnders thee gedronken en is de 12 Junij,
sweep gewonnen door Michiel IJsselmuijden van Grouw.
Doctor Ramdor van Bijland hier geweest en een attesta- Dinsdagh
tie gegeeven dat ik niet wel en was en na het Reg' ge- 13 Junij,
sonden; gisteren de- Maijers in de kotersfenne begonnen
te maijen.
Een halff loopen haver gekreegen, kost 19 st, mijn beu- Saterdagh
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gel te maaken gestuurt bij de sadelmaker Boltjes, een
tavellaken en 12 servetten gekreegen uyt het boelgoed
van de overleeden Raatsheer Hamerster, kosten ƒ 20.
Ik met de peerden na Oosterwierum geweest en daar
met Tjeerd Reinders en Joh. Gosliga en Jan Douwes 3
flessen wijn gedronken.
Wij met Jacob Pijtters afgereekend en hem bet. voor
1
/3 schuyte Baggelaar en voor l/.i schuyte ligte turf samen
/9—15 st.
Ik een sterke koorts gehad, wij Doctor Ramdor van
Bijland hier laaten haaien en een attestatie gegeeven dat
ik niet in staat was om te kunnen reijsen. In de cotersfinne begonnen te sweelen.
Mijn 3 jagtgeweeren en 4 pistolen thuijs gekregen, kosten
voor schoonmaken en repar. ƒ7—16—.
Ik 2 weijden hooij uyt de agte, en convm 2 weijden uyt
het Molenland op de solder laten brengen voor de peerden.
Vader, mijn vrouwtje, Ik en Wijsje, middags na Oosterwierum gereeden, en het buttergeld gehaald van Schipper
Gelf voor 3 vandels en 1 kijntje te samen, met overwigt,
suyver /66—7—4 soodat wij nog geen goede boter hebben
gehadt, die de ordinarismerk heeft kunnen gelden.
Wij s'middags na kerk geweest, D° de tekst gehad uit
Handel. 17 vs. 28 en de 27 en 28 vrage van de Cathegismus.
Aan Jonas Pijtters afgelevert 3 pond minder als 23/4
schippond kaas, teegens 7 gis. 10 st. :t schippond.
Wij s'middags na de Secret. Mebius van Ydaarderadeel
gereden.
Aan de maijers betaalt voor maijen van 38l/s pond111
ƒ31. En aan Joh. Gosliga voor jenever van de maijers
ƒ 1 — 16. Broer Eggerig mij een brief gebracht van Vader
waarin vader mij kennis geeft, dat G. S. Radijs mijn vaandel
wel wilde koopen.
Bijsitter Idsardij s'middags bij mij geweest en aan hem
verloren met jassen 6 sestehalven. Wij van Nasette ontboden 1 anker roode wijn, Vs anker witte wijn, 1/4 anker
Rinsen wijn, en 6 flessen Spaanse wijn.
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De beijde Heeren Radijs hier geweest en met G. S. Radijs Maandagh
een accoord gemaakt omtrent mijn vaandel, en sal mij voor 17 Julij.
hetselve betalen als het doorgaat met deegen, sjerp en
Rinkraag te samen de somma ƒ 2450. Hoope de Heere
Syn seegen hiertoe sal geeven, dat het van een gewenst
gevolg mag weesen.
Wij het sweelen s'avonds om half tien uur gedaan gekreegen en heb haar toen alle getracteerd op een fles
brandewijn en P/2 fles roode wijn met suyker, soodat sij
alle een verheuging hadden.
Ik s'morgens na Leeuwarden gereeden dog niet in de Dinsdagh
stad geweest en vader een brief voor mij geschreeven aan 18 Julij.
de overste Haarsma met versoek om mij het transport te
accordeeren.
Wij ons laaste hooij thuijs gekreegen, soodat wij de Woensd.
onleege tijd gedaan hebben. En het volk haar allemaal 19 Julij.
dronken gesopen.
Zwager Ontvanger en vrouw en zwager Convm en vrouw Dinsdagh
en wij s'middags na Franeker gereeden en het sweep ver- 25 Julij.
rijden gesien en is deselve gewonnen door het peerd van
d'Heer van der Haar van Coudum, wij na het rijden in
de Valk gegeeten, 8 flessen wijn gedronken en 24 wafels
gegeeten en is betaalt door secret. H. Wiarda, ik voor
ieder peerd stalgeld bet. à 51/» st.
Vader hier s'middags gekomen en een brief gebragt van Donderd.
de Heer Coll. van Haarsma, welke kennis geeft, van sig 27 Julij.
met de saak van het transport niet konde melleeren.
Wij na de stad geweest; mijn vrouwtjelieff bij Juff. Faber Saterdagh
een rood ruytjes bataviasche zak te maken besteld. Ik een 29 Julij.
brief geschreven aan Guicherit sollisiteur in s'Hage, met
het accoord tusschen mij en Radijs gemaakt, en hem order
gegeeven om request te presenteeren om te te sien oft het
transport kan doorgaan.
Pier Gerryts s'morgens met de wagen na de stad ge- Dinsdagh
1 Aug.
weest en nigt Renaud, en Vader en Wijsje gehaalt, en
konde nicht Anna en Juffr. Wiersma niet, omdat laastgenoemde siek was. Ik haar s'avonds met de wagen aan
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het Weydumer Hout gebragt. En ontmoeten ons bij Harmen Hendriks Bosch de Houtvestersveinten en souden na
mij geweest hebben en vroegen mij of de plaatsen daar
mijn honden leggen mandeelig waaren, waarop ik seijde
van ja, en reeden doen weerom.
Wij s'middags voor de eerste maal op ons soraerhuys
gegeeten.
Ik s'middags bij Bijsitter Idsardij geweest op een glas
wijn en samen een zeekrab gegeeten. Een brief van den
Heer Guicherit ontvangen met 2 requesten, die door mij
alle beijde en het eene door S. G. Radijs moesten geteekend worden, om het Transport te versoeken.
Ik met zwager Pierius na Bosum geweest en Augustinus
en kreegen in het weeromkeeren een ramp en smeet Convm
sijn soon Augustinus van de chais en sprong er selfs ook
| aff en ik sprong van de chais in de sloot en kreeg twee
à drie gaatjes in de beenen en doe bragt de hospes van
j Oosterwierum mijn met sijn peerd na huys, dog zwager
Convm sijn peerd is niet op de loop geweest.
Ik met de wagen na Rien geweest en daar gejaagt met
het snaphaan, want sijnde heeden de eerste dag van de
ijagt en 5 endvogels geschooten. Ik mijn jagtcommissie
gekreegen.
Een brief van Guicherit met het gepraesenteerde request
terug van mij om verloff en is geweijgert.
Wij bij Meijnte Sjoerds te gast geweest in geselschap
van Meijnte Rintjes van Huijns en vrouw, Klaas Douwes
en vrouw, Joh. bakker en vrouw, vader, Wiltje en de drie
dogters van Braak van Baard, en is de zweep gewonnen
door Geert Lap. Ik in de. herberg bet. 2 flessen wijn,
vader en wij nagts om 1 uur thuijs.
Wij s'middags na Oosterwierum gereeden met Mijke en
Hugo Lauerman en van Schipper Gelloff het buttergeld
gehaald van 2 vandels en drie kijntjes /74—8. Meijnte
Sjoerds ons 4 kalvers ingeënt.
Wij s'middags na Oom en Tante te Morra gereeden, en
op Hardegarijp geplestert en daar vader gerancontreert bij
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sijn beminde ontvangerske en haar ook effen gesproken en
1780.
s'avonds om even over seeven uur te Morra gekomen.
De Heer Secretaris Wijckel van het Collegie met sijn Maandagh
Vrouw en Juffer Metselaar bij Oom en Tante komen logeeren. 21 Aug.
Wij met de wagen met Oom en Tante en de Heer Wijckel Dinsdagh
na de Nieuwe Sijlen geweest.
I 22 Aug.
Wij s'middags om 2 uur van Morra af gereeden na huys Woensd.
en neet en nigt ons gebragt na Dockum en aldaar bij de j 23 Aug.
Heer Schellingwou en vrouw thee gedronken, gelijk wij
gepasseerde Sondag ook gedaan hadden en om half ses
van Dockum gereeden, en om l1^ uur te Leeuwarden ge-;
komen, wij in de Wouden een leelijke renconter gehad j
met eene groote Dogge, die het eene peerd na de keel I
sprong dog goed beslagen. Wij in de stad effen bij vader
aan geweest en seyde ons, Mevrouw Geusau eergisterenmiddag seer subijt gerust was. Wij s'avonds om half 10
uur van Leeuwarden gereeden en bij Marssum om, en om
half twaelf thuijs gekomen.
Wij s'middags na Workum gereeden en om 1 uur daar Donderd.
gekomen en vonden Broer Pierius ellendig aangehaalt 24 Aug.
met seere oogen, hoope het spoedig magh beeteren, mijn
peerden in de groote stal geset.
Wij s'morgens om half tien van Workum vertrokken, Maandagh
te Bolswaard gegeeten bij Mej. van den Nagel met broer 28 Aug.
Aiso en vrouw en is de zweep door toelatinge gewonnen
door het peerd van d'Heer v. d. Haar van Coudum.
Eergisteren een accoord gemaakt met Oom Sluyterman Vrijdagh
om mijn vaandel aan Neef L. over te doen voor ƒ 1400, 8 Sept.
dog is geweijgert, sooals Radijs ook.
Wij tijding gekreegen, dat mijn vrouw broers soon Jo- Vrijdagh
hannis, het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld aan 15 Sept.
de besmettelijke siekte de Rode Loop en is zwager P.
Lycklama à Nijeholt aan deselve kwaal.
Wij Pier Gerryts na Workum gestuurt orn tijding te Vrijdagh
halen, hoe het met zwager Pier stond en is s'avonds thuys 22 Sept.
gekomen, met de bedroefde tijding, dat het de Almagtige
God in wiens hand ons leeven is, behaagt heeft mijn ge-
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liefde zwager Pierius Lycklama à Nijeholt convoijmeester
te Workum heeden morgen om vijff uur het tijdelijke met
het eeuwige te doen verwisselen aan de gedugte besoekinge de Rode Loop, wense de Heere hem nog in sijn
laaste oogenblikken, een gesigte mag hebben gegeeven van
sijne sonden, en deselve hem mag hebben vergeeven en
hem mag hebben overgebragt in Sijne eeuwige Heerlijkheijd.
Sijnde den overleedene sijn vrouw ook reeds aan die kwaal,
wense de Heere mag sterken en ons alle voor diergelijke
besoekinge bewaren.
Saterdagh
Ik een brief geschreeven aan Oom Scheltinga en Neeff
23 Sept. M. Scheltinga en Neef I. J. de Schepper en gesollisiteerd
om voor mij het convoymeestersampt te vragen. En een
attestatie na het Regt gestuurd en aan de Heer Coll. Commandant Haarsma geschreeven om mijn demissie te hebben
en aan de Heer Guicherit ordre gegeeven om per requeste
mijn demissie te verzoeken. Mijn vrouwtjelief en ik en
Aukje Gosliga na Workum gereeden en vonden suster na
de omstandigheden reedelijk wel, wij het lijk van de overleedene gesien, en s'nagts onder het Stadshuys geslapen.
Sondagh
De schippers na Workum vertrokken om het lijck te
24 Sept. halen, swager ontvanger en vrouw en Augustinus hier
gekomen.
Maandagh
s'Middags om twee uur is het lijk hier gekomen en ten
25 Sept. eersten begraven en is gevolgt door ons en Augustinus
en zwager A. Lycklama en vrouw, Meijnte Sjoerd en vrouw,
en zoon en Wiltje Sjoerds, en Johannes Gosliga en vrouw
en Harmen Hendriks en Joh. Wiltjes, vrouw en de Heer
Blanke en D° Lauerman en vrouw en Bijsitter Idsardy en
Simon Joukes, en hebben na de begraffenis hier een kopje
thee en een glas wijn gedronken, met een koekje en krakeling.
28 Sept.
Mijn vrouw en ik ons bloet laaten trekken.
Saterdagh
Ik 3 nieuwe hondestrikken ontbooden en een pot smeer
30 Sept. voor de honden weegende IIV2 ffi à vijff st. 4 penningen
te samen ƒ 3 . Ons twaalff nieuwe stoelen van Leyden
gekreegen van Gerrijt de Zwager en Soon gemaakt, met
1780.
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geele trijpen sittingen kosten ieder 6—10 dus ƒ78. Gepasseerde Dinsdag een brief van Oom Scheltinga gekreegen en schreef seer vrindelijk en had sig per missive voor
voor mij geïntresseerd tot 't Conv™ ampt en had hoope
dat bijaldien sijn sollisitatie niet te laat quam, het van
effect sou weesen.
De eerste dag van de lange jagt heb ik onder Bosum
gejaagt en 6 haasen gevangen.
Een brief gehad van Oom Scheltinga en schreef mij,
dat het beswaarlijk soude sijn om voor mij het Convœplaats
te obtineeren. Een brief gehad van de sollisiteur Guicherit, dat mijn demissie geaccordeerd was, maar niet als
Cap'.
Wij een koppel patrijzen van de Heer Blanke present
gekreegen.
Wij gisteren onse Aleijd Ekjen laten gaan en haar 6
weeken boven de tijd betaald ad ƒ 18—17 in presentie van
de Dorpregter Mr. Eitje Kist.
Ik Johannes Backer de winthondt die hij mij gegeven
had, geregtelijk laten afvragen. Op de jagt zijnde ben ik
door een windhond die aan het vegten was een gadt à 3
in de hand gebeten, hoope het spoedig mag herstellen.
Boelgoed ten huyze van Gerben Sijdzes onder Mantgum,
sijnde het vee extra mager en goedkoop, het hooij extra
duur, sijnde het seer slegt weer, ik 5 sestehalven strijkgeld gekreegen. Gepasseerde Maandag mijn demissie bekomen en was geteekent 3 Oct.
Gisteren een brief gekreegen dat Vader sig in den egt
gaat begeeven met Aielke Wierdsma. Tot Hardegarijp a.s.
Sondag het eerste gebod.
Vader met sijn bruyd hiergekomen en sullen hier een
nagt twee à drie blijven, s'avonds bij meester Hoogterp
koffij gedronken.
Wij hier s'avons Meester Hoogterp en vrouw en Reneman en vrouw en Sandbergen en vrouw hier gehad te
koffijdrinken ; Vader aan de booden en Pier Gerryts en
vrouw de coffij en brandewijn en koek gegeven.
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Vader en sijn bruyd s'morgens om half twaalf vertrokken.
Wij van een doekdrager gekogt een stukje zits van 13
elle voor /16—16; een stukje Marseilles ƒ 7 —10; 9 neusdoeken ad 12 st./5—8; een paar kousen ad ƒ1—2.
Ik mijn vrouwtjelief een Orlogie gekogt, nieuw van
Sicco Haakma te Leeuwarden voor ƒ 150. Toen s'middags
met de verdekte wagen naar Hardegarijp met mijn beijde
susters en broer Eggerig.
Mijn Vader nademiddags te Hardegarijp in den egt bevestigt door D° Mentes predicant aldaar en sijn daar
s'avonds beneffens ons en broer en zusters, de ontvanger
van gemelden dorpe en vrouw, stijfkinders van de bruyd
en Renema en vrouw, huyslieden te Hardegaryp en dan
eenig jongvolk in de keuken, en is het geselschap snagts
om 3 uur gescheijden na den bruydegom en bruyd alle
bedenkelijke heyl, segen en vergenoeginge te hebben toegewenst.
s'Middags half 2 weer te Leeuwarden, toen met het 4
uurs Sneeker trekschip aan het Weydumerhout gevaren
en daarvan af met ons digtschip s'avonds half seven thuys
gekomen.
Vader ons een hasepan present gedaan. Hamersters
buytenplaats verkogt, genaamt Borniastate te Weydum
voor /6570, koper professor Verschuur. Kleyn Hania verkogt voor ƒ330 de pondemate.
Hier Nagtmaal, ik niet gecommuniceerd, mijn vrouw
s'middags by D° Lauerman geweest, ik oesters van Blanke
present gekreegen.
Wij een meijd gehuurt op drie dagen keur voor ƒ58
sjaars.
Mijn vrouwtjelief eergister den 9 deser 31 jaar oud geworden, hoope de Heere ons nog lange die heugelijke
dag in gesondheijd, vreede en vergenoeginge wil laaten
beleeven.
Wij hier s'middags ten eeten gehad Meetsma en vrouw,
Mr. Hoogterp en vrouw, E. Sandbergen en vrouw en Baas
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Sijmen en dogter; Mr. en vrouw s'avonds teegens ge1780.
woonte om 6 uur na huijs gegaan, waarover wij seer
onvergenoegt sijn en denken haarlieden niet weer te versoeken. Meetsma en Sandbergen te veel drank hebbende,
hebben eenige woorden gehad.
Ik mijn 4 en een 3jarige peerden op scherp laten setten Woensd.
en middags met het eerste voor de sleed na Leeuwarden 27 Dec.
geweest, sijnde ik de eerste daar met peerd en sleed en
ben onder Boxumerdam en Wielzijl door gereeden en was
seer sterk.
Ons schoolmeester Eitje Kist overleeden en Imte Greij- Donderd.
danus om de school gesollisiteerd. Mijn boeken van 28 Dec.
Brandsma te Leeuwarden thuijs gekregen, kosten bij de
inkoop ƒ99—14.
Ate Durks hier gesollisiteerd om de school en ook de Vrijdagh
schoolmeester van Deersum. Ik met paard en sleed na 29 Dec.
Oosterlittens geweest en s'avonds om 6 uur thuijs gekomen en een bedroefde reijs gehad, want was dooij weer,
een sleedstok gebroken, mijn peerd 2 maal door het ijs
getrapt.
Aan Oom Scheltinga geschreeven over een schoolmeester Saterdagh
en hem Ymte Greijdanus gerecommandeert. Oom Boelens 30 Dec.
mij sijn stemmen toegeseijd, gelijk ook de Heer Auditeur
Wiersma en Mevr. Sloterdijk.
1781.
Also het de Heere behaagt heeft ons weeder te ver- Maandagh
1 Jan.
gunnen om dit nieuwe jaar in te treeden, soo is mijn
vierige beede, ook tot het Almagtige Opperweesen om ons
met het begin van het selve een nieuw harte te willen
geeven, om ons alsoo met opregt berouw en leedweesen
van onse sonden, voor Sijn Goddelijke troon te mogen
neederwerpen en also met den dighter te mogen seggen:
niet ons o Heere, niet ons, maar Uw alleen sij de Eere,
en dat het dan dien groote God mag behagen om ons
nog een reeks van jaaren te samen, onder het genot van
Sijne dierbare seegeningen, gepaart met vergenoeginge en
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„

voorspoed te laten doorbrengen, ter eeren van onsen
Schepper.
Ons overleeden Schoolmeester Eitje Kist ter aarde bestelt, wij bij hetselve geassisteerd.
Aan Simon v. d. Leij coopman in Engels steengoed bet:
een rek. ad /15—2.
Gisterennagt bij den Heer Blanke de glasen ingeslagen,
so men zegt door Reneman van Hardegarijp.
Mijn vrouw en ik met peerd en sleed na Leeuwarden,
de casteleijn Matthé een silveren sweep laten verrijden,
gewonnen door Tjeerd Reijnders met het peerd van zijn
zwager IJsselmuijden van Grouw.
Ik 50 lijnkoeken gekreegen voor /3—15.
Ik 24 jaar oud geworden. Hoope de Heere behagen sal
mij nog een reeks van jaren in sijne gunste te laten doorbrengen.
Onse knecht Bauke voor de eerste maal sijn lievereij
en hoed aan. Dooij weer.
Ik na de stad geweest en aan Nasette betaalt een rekening ad ƒ40—18. En van hem ontvangen op nieuw l1/*
anker roode wijn, Vs anker witte wijn, x/4 rinse wijn. Ik
voor de eerste maal in de societeijd van Usenbeek en
voor de entre bet. ƒ3.— Vader mij geseijd dat het huijs
van Secret. Poutsma Erven in de gloppe in de Bollemasteeg hadde gekogt voor 1375 goudgls.
Ik twee noteboomenstammen en vier takken verkogt
aan de geweermaker Kemp en kastmaker Tielenburg voor
/15—15.
De notenboomen na Schinkerschans gesonden.
Negen sware lindebomen met koppen ontboden. Donderdags deze gezet.
Bauke botergeld gehaald van Baard voor 4 kijntjes en
1 vandel ad /66—9.
Wij na de stad vertrokken te logeeren bij vader. Ik aan
de pruijkmaker Smith betaalt voor 18 wijnglasen à 8 st.
ieder ƒ 7—4.
Betaalt voor de intree als lid van de Societeijd te samen ƒ 9.
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Ik na de stad geweest en de eerste zitdag gehouden van
twee plaatsen onder Jorwert, waarop ook ik geschreeven
hebbe, de eene op de Hem geleegen en groot 88 pondm
beswaart met 26 floreen, bij Claas Wijbes gebruykt voor
een jaarlijkse huur boven alle ordinaris en extra ordinaris
lasten, dus suyver geld ƒ722— 1, waar op per pondemate
geschreven is ƒ140 g.gls. en is het strijkgeld ter sma:
70 gis. getrokken bij de keurslijfmaker Cahais. De tweede
plaats op de Fennen groot na deductie van 12 pondmate,
36 pondmate beswaart met 16 floreen bij Doeke Gooijtsens
doende jaars in suijveren gelde te huur boven alles/?
waar op per pondm geboden is ƒ111 g.gls. en is de 10
ducaten strijkgeld getrokken door de bijsitter Idsardy.
De Grietman belast de honden vast te leggen tot 1 Mei a.s.
Twee peerden afgeleverd op de Dille bij Ruurd Klaases
voor ƒ550. s'Nagts 2 uur beschonken thuys gekomen.
Secretaris Wiarda en Bijsitter Idsardy s'middags hier
geweest en over de stemming van de schoolmeester gesproken.
Finale palmslag van de twee zathen onder Jorwert. Die
op de Fennen verkogt voor ƒ II2V2 g-gls. per pondm de
andere voor ƒ143 g.gls. door Sijbren Sijbrens Huysman
tot Grou.
Aan Meetsma bet. voor hondebrood op de jagt gebruykt
/9-7—8.
Mijn peerden en chais in de sloot gelegd, ik mij gelukkig gesauveerd.
Tien jonge windhonden gekreegen.
De overste W. J. D. I. B. van Burmania te Jellum seer
subijt overleeden.
Mijn vrouw tot ledemaat aangenomen met Maria Lauerman hier aan huijs door D° Lauerman en de ouderling
Wudmer Pijtters.
Hier voorbereijding, ik in de Kerk.
Ik na de stad, de laatste zitdag van de goederen van |
Mevr. Lannoi, ik de finale palmslag ontvangen van een
plaats, groot met het hornleeger zamen 18 pondm bewoond
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door Pier Tjerks wed. voor 78 car. gl. 10 st. en 1ji ton
roode booter, en is beswaart met 8V4 floreen gemeene
schattinge en 6 gl. 12 st. eeuwige rente aan de pastorije
te Jorwert, komende mij de pondem* op 145 g.gls.
Hier het Nagtmaal des Heeren gehouden, mijn vrouw
en ik gecommuniceerd.
s'Morgens na Dockum gereeden en met oom en tante en
nigt bij Mevr. Eijsdorf gegeeten en avonds mee na Morra
gereeden. Kermis te Dokkum en een zweep verreeden en
gewonnen door Reijnder Tjeerds met het peerd van sijn
swager Michiel IJsselmuijden van Grou.
Wij s'morgens met Oom en tante de schans besien, ysselyk sterk gedonderd, geregend en gehageld. Wij s'middags
bij den Heer Bergsma te Metslawier gegeeten met de Heer
en Mevr. Sneyders en verders eenige officieren. Wij kwart
over 6 van Metslawier gereeden en om half tien thuys.
Ik bij Tjeerd Reijnders gegeeten, sijnde Oosterwierumer
merk, de grietman Aijlva met een geselschap ook daar,
de zweep door Reijnder Tjeerds gewonnen met de ruyn
van secretaris Wiarda, ik om half 10 thuys.
Bijsitter met na Oosterwierum gereeden en samen bij
Oeke gegeten en nagts om 3 uur thuys.
Aan Jonas Pijtters afgeleeverd, F/s schippond en 63 pond
witte kaas voor ƒ 10—5 st. het schippond.
Mijn vrouw medecijnen van Dr Gongrijp voor de koorts.
Boelgoed ten sterfhuyse van wijlen de Colonel Jhr.
Watse Julius Dominicus Justus Botnia van Burmaniavan
sijn boerereau en beslag, ook van de landerijen voor een
jaar, waaronder miedlanden waren die tot St. Pieter 1782
sijn verhuurd voor /31 de pondm, Wij bij Meijnte Sjoerds
ten eeten met de beijde Heeren Mebius, Broer Ayso en
vrouw en nagts om 3 uur thuys gekomen.
Een van mijn windhonden een poep, sweelende in de
Cotersfenne, gebeeten.
Bijsitter en meester Hoogterp hier geweest, de poep hier
geweest om 3 ducaten reisgeld na huys en gaf voor van
niet te kunnen werken dog de Meester seyde dat wel kon
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werken, uijtgenomen van daag om eens te zien van wat
gevolg het was.
De poep hier weer om reijsgeld, mijn vrouw hem drie
sestehalven voor sijn versuijmde dag gepresenteerd, die
niet wou aanneemen en ging doen na de Grietman mij te
verklagen.
De Grietman mij door de dorprechter laten vragen wat
of ik wilde of de poep reysgeld geven of hem onderhouden
tot de wonde genesen was en daarop heb ik geantwoord
van geen van beijden, waarop door den dorprechter wierde
gesiteerd morgen voor regt te compareren.
Door den dorprechter geinsinueerd om mijn hond vast
te houden. Ik een brief aan de Grietman geschreeven,
dat met geen poep voor regt kon komen en dat ik hem
volgens de landsordonnantie hadde behandeld en derhalven
van de overlast versogt ontslagen, waarop mij door E.
Sandbergen, uyt naam van de Grietman is geseijt, dat de
citatie en insinuatie van de dorprechter wierde ingetrokken.
Bijsitter Idsardij op mijn versoek aan de poep gegeven
5 sestehalven, dus dit afgedaan.
Ik een nieuwe loopjapon gekreegen.
Wij na Leeuwarden en bij Sevenster gegeeten met een
heel geselschap. De zweep door ontv. Haije Klaases gewonnen.
Ik na Franeker, Meester Ymte Greydanus met mij gereeden, de zweep gewonnen door Teade van Harlingen
met de kedde van Menaam.
Heeden het huwelijk tusschen Otto van der Meer Bakker
te Coudum en Baukje Vogelsang, (vermoedelijk een dochter
van burgem. T. J. Vogelzang te Steenwijk) voor het geregte te Weijdum voltrokken en daarbij geadsisteerd en
s'middags bij haar gegeeten aan de herberg bij Jacobus
de Vries bewoond met een geselschap van meer dan 30
personen en s'morgens om 7 uur thuys.
Wij na Bolsward en in het Hooghuys gegeeten. De zweep
door Teade gewonnen met de Menamer kedde.
Heeden Rienster merk, wij met bijsitter Idsardy na
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Oosterwierum te thee drinken, Meester Hoogterp en vrou ook
daar; de bruyne ruijn de zweep; wij s'avonds 11 uur thuys.
De candidaat Hugo Lauerman gestemt tot predicant tot
Oosterlittens.
Wij ons bestelde silvere messen van Zwalue gehaald,
kosten de 12 en een voorznijdersmes met de lemsen samen
ƒ60.
Wij bij de Heer Wiarda weest ten eeten op Oosterlittenser merk met een groot geselschap, de zweep door
Jentje Jobs van Baard gewonnen.
Ik na de stad en een nieuwjagtbuysjen vangroen Monton
bestelt met een zwarte broek bij de kleermaker Godschalk.
Ik na Marssumer merk met Jan Douwes. De zweep
gewonnen door Teade met het rood schimmeid ruijn van
strandmeester van Dijkshoeke.
Wij s'avonds bij d'Hr. Mebius van Roodhuys gegeten
en ik hem 13.000 gis. voor sijn secretarij en boelgoedontfang geboden.
Wij bij Meijnte Sjoerds ten eeten, s'nagts een ramp gehad, hadden Meijnte phaëton om na huys te rijden en viel
het peerd en wagen bij Beers in de sloot, dog niets stukken, wij ons gesalveerd voor die tijd.
Hier niet gepreedikt, doordien Ds Hugo Lauerman te
Oosterlittens heeden sijn intree-predikatie heeft gedaan.
Wij bij den Hr. en Mevr. Blanke s'middags geweest, Bijsitter ook daar. Een hond van Johan Weijer laten halen,
toebehoorende aan de Grietman S. D. v. Aylva over Westdongeradeel.
Ik tusschen Warga, Wartena en Grouw te jagen en
seeven gevangen en een levendig.
Van de Heer Blanke present IQ lijsters.
Een brief van Neeff M. Scheltinga met communicatie
dat Oom Scheltinga op 't Heerenveen gepasseerde Maandag dit tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld, met
versoek hiervan kennis te geven aan broer A. Lycklama
en Suster Sjouke. Ook tijding dat de oude Heer Grietman Lycklama van de Zwaag overleeden is.

Wumkes.nl

PATRIOTTENTIJD.

Ik bij secretaris Wiarda te Oosterlittens gegeten en van
hem een plaats gekogt onder Jorwert bij Hessel Sijbrens
bewoond, groot 64 pondm. beswaard met 21 Floreen en een
eeuwige rente op Meij 1782 te betalen voor f 11250.
Aan de Hr. Blanke bet: voor 4 pond tobak ƒ4—8.
Broer Daniël na syn Guarnisoen in den Bosch vertrokken.
Ds. Greevesteijn van Oosterlittens begraven. D'Heer
Procureur Greevesteijn van Zwol en desselfs dogter en
d'Heer Waterham gesproken.
Wij 10 vierendeels corver eerdappels gekregen ieder à
10 st. is 5 gis. en twee vierendeels silverlingen van de
wevers van Hijlaard.
Het weerglas schoongemaakt bij Solaro, kost 18 st.
Een brief en haas van de grietman Scheltinga van Schoterland.
Hier ter plaatse des Heeren Nagtmaal gehouden en wij
gecommuniceerd.
Baas Jouke bij ons gegeeten, een teekening ontvangen,
waarna ons huys bij de Meijtyd te verbouwen.
s'Avonds 9 uur van Weydum gekomen, Bijsitter Meijnte
Jacobs dronken. Uijtschryvinge aan den Hr. Grietman
E. F. van Aylva versogt tot stemminge van een Schoolmeester alhier en mij na eenige disputen geaccordeerd.
Ik met schaatsen naar de stad geweest.
Heeden mijn teedergeliefde huijsvrouw den ouderdom
van 32 jaaren bereijkt hebbende, soo wens ik dat de Almagtige God ons nog een reeks van yaaren onder sijnen
dierbaarsten segen met elkander wil laaten leven en dat
wij alsoo mogen toebereijd worden tot een zalige eeuwigheijd.
Ik met peerd en sleed na de stad en een lamsvellen
muts gekogt ad 3 gis.
Voor 19 gis. boeken van Brandsma gekreegen waaronder het leeven van Hugo de Groot, 2 deelen in folio ad
/8—10.
Ik segenwenschende nieuwjaarsbrieven aan Oom Sluij-
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terman en aan Oom Becker en aan neef Sluijterman en
aan Neef van Teijlingen te ter Gouw en aan Broer Daniël
Sluijterman geschreven.

1782.
Dinsdagh
1 Jan.

Het heeft ons thans weeder mogen gebeuren om in dit
nieuwe jaar in te treeden; mogt het nu ook de Heere
behagen ons bij den aanvang van het selve een nieuw
harte te geven, opdat wij also een reeks vanjaaren, onder
het genot van Zijne dierbaarste zeegeningen, gepaart met
gesondheijt en vergenoeginge, ter eeren onser Schepper
en onser beijder blijdschap met eikanderen mogen doorbrengen en eijndelijk verweerdigt te worden overgebragt
te worden in de eeuwige Heerlijkheijd Gods.
De kerkedeurwagter Marten Oebles tot een present gegeven 11 st. ieder van ons 3 boden 2 dito —ƒ 1—13—
aan ons arbeyder Pier Gerrijts ƒ —11—.
Boelgoed van de lindeboomtakken op de Buuren, ik 4
Woensd.
perceelen voor /1—8—.
23 Jan.
Ik heeden 25 jaar geworden hope en wensche de Heere
Donderd.
mij
dit en nog een reeks volgende jaren in syn gunste
24 Jan.
wil laten doorbrengen en mij een insigte geeven van alle
mijne sonden en overtreedingen.
Wiarda de Orkelanden toebehoorende aan de gravin
Donderd.
van
Stierum voor seven jaaren verhuyrd.
31 Jan.
Zwager
Aijso Lijcklama à Nijeholt te Bozum gestemd
Donderd.
als
ontvanger
van Bozum. Een zwartblesde winthond
28 Febr.
van Hinne Jeltes present.
Ik alhier te Jorwert als ontvanger van de Floreen en
Vrijdag
vijf
speciën gestemd; en de boeren in de herberg op wijn
I Maart.
getracteerd.
De Prins Erfstadhouder 34 jaar geworden.
8
„
De Heer A. Sixma sijn kind hier in de kelder bijgeset.
II „
Een storm gewaaijd, so dat ons schip niet heeft kunnen
Dinsdagh
12 Maart. thuijs komen.
Ik 42 Naantje en 2 halfstamde bomen van de Jouwer
Dinsdagh
19 Maart. van Krijn Wijbrens gekreegen samen ƒ8—16.
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Het fondament van de geevel aan suydkant van de stal
gelegd.
Wij met de chais na Oosterlittens gereeden en bij de
Heer Wiarda gegeeten en enige goederen in het boelgoed
van wijlen Ds. Grevesteijn gekocht, als een soepleepel
weegt aan silver 13 lood à ƒ20—16 en een silver visspaan
weegt 13 lood 3 Eng. ƒ 20—1—.
De peerdemeester de Boer van Leeuwarden hier geweest en een van mijn peerden een troesdrank ingegeven.
Ik met het schip na de stad, bij Brandsma een Bijbel
voor mijn vrou kogt à 5 gis; Zwalue de goude haken
aangezet.
Ik morgens hier en middags tot Weijdum ter kerk,
D° van Trigt van Leeuwarden gepredikt.
Hemelvaartsdag, 4 koeijen uytgejaagd.
Wij in ons zomerwooning overgegaan.
Een bloemtuijn aangelegd.
Een quarto Bijbel van Brandsma gekogt.
Eerste Pinxterdag, ik morgens en mijn vrouw 2 maal
ter kerk. Ik middags naar Littens Jelte de huur gebragt.
Ik tweemaal ter kerk. IJsbrand Jans de huur gebragt;
de kuiper een rekening betaalt ad ƒ11—7.
Wij met een geselschap bij Neeff Mantz gegeeten en de
zweep te Doccum bij de Menamer Kedde gewonnen.
Ik na Oosterwierumer merk, bij Tjeerd Reijnders thee
gedronken, ontvanger van Wommels de zweep gewonnen.
Ons bovenligt boven de deur thuys gekregen.
Wij naar Leeuwarden bij vrou Sevenster eeten, de zweep
door Marten Siersma van Olderum in Groningerland syn
peerd gewonnen.
St. Jacob. Wij na Franeker gereeden na eeten en bij
de Heer Sipke Adema en vrouw thee gedronken, de zweep
door de blauwe harddraaver van Michiel IJsselmuyden en
Reijnder Tjeerds gewonnen, extra mooij weer, wij avonds
om elf uur thuis.
Baas Jouke de looden aan ons venster gemaakt.
Een nieuwe fhargon die aan Jan Lieuwes, meester smid
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tot Oosterwierum, hadde besteld, thuijs gekreegen en hem
deselve betaald ter zomma van ƒ270. De oude chais verkogt voor /52.
De korte jagt begonnen, ik uyt te schieten geweest.
Het zweepverrijden te Sneek om het slegte weer agt
dagen opgeschort.
Weydumermerk, drie peerden gelopen, de zweep na
Dedgum gekomen.
Een brief van broer D: en Cap' van Wageningen.
Ik met Tjomme IJntes na Sneek geweest, de zweep gewonnen door Teade met het peerd van Sjuck casteleyn
in 't Herenlogement van Franequer.
Ik de kelderkoorts.
De zweep te Bolsward verreeden en gewonnen door het
tijgerpeerd van Claas Musch te Grou, heel slegt weer.
Eerste dag van Rienster merk, de zweep gewonnen door
Teade met het peerd van Tjomme butterkoper van Ulst.
Ik rusie gehad met een boer uyt Dragten.
Ik eens, en mijn vrouw 2maal ter kerk. 5 snippen en
3 endvogels van Ruird Ruirds van Britswert present.
Oosterlittenser merk, wij bij den Heer Secretaris Ab.
Wiarda ten eeten geweest; de zweep door Teade gewonnen.
Een kijntje boter à 45 {$ aan de Cap', van Wageningen
en een nagelkaas aan broer Daniël (op Texel) gesonden.
Ds. Jelgersma zijn intreedepredicatie te Weidum gedaan.
Jorwerder merk, de hooftstellen door Meijnte Sjoerds
gewonnen.
Een Wijbren Wijbrens van Hogebeintum sien executeeren aan de wurgpaal en is vervolgens op 't rad gezet,
had een oud man te Jannum vermoord.
De jagt begonnen, bij Schillaard gejaagd, 5 gevangen.
De Vi6 gedeelte in de zathen te Fons door Mevr. Hoeth,
per procureur Feenstra bij de la zitdag in ons herberg
laten veijlen en is door de eijgenaars laten beschrijven
op 120 g.gls. per pondm dog de naaste daaraan was Wn'be
Gerbens op Fons voor 79 g.gls 21 st. de pondm, zijnde 95
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pond™ belast met 3Oy2 flor. bij Jochem Jans in gebruyk
voor 550 Car. gis. boven de lasten.
Ons hospes en bakker, Johannis Piers Gosliga heeden
morgen om S1^ uur overleden.
Aan Frans Fransen bet. voor 2 schapen door mijn
honden gebeten /5—5.

1782.
Maandagh
21 Oct.
Woensd.
30 Oct.

1783.
Mijn vrouw vrij wat ziek.
12 Jan.
Broer Ayso v. Arum en vrouw en Augustinus hier ge- Dinsdagh
14 Jan.
komen, alsook zuster Louisa. Een nieuwe Poolse sleed
van Jan Lieuwes Mr. smid te Oosterwierum.
19 Jan.
Docter Gongrijp bij mijn vrouw geweest, sij iets beter.
26 „
De geevel van het diaconiehuys in ons hoff gevallen.
Meetsma syn eed als dorpregter gedaan. Mijn vrou Maandagh
27 Jan.
reedelijk, ons kleijne sterk aan de termijn.
Ik na Weijdum ter stem maaltijd, avonds om half ses Vrijdagh
31 Jan.
thuys met een aardig roeske.
De Groote Landsdag begonnen en 2 dagen eerder om Dinsdagh
de preliminairen van den vreede.
4 Febr.
Propositiedag, ik voor 't eerst op de kamer van Wester- Donderd.
goo geweest.
6 Febr.
Ik mijn eed voor 't minder getal gedaan als volmagt van Vrijdagh
7 Febr.
de Grietenije van Baarderadeel, quartier van Westergoo.
Mijn vrouw voor 't eerst na haar bevalling het haar Saturdagh
opgemaakt, het molenland weer boven en droog gemaald. 22 .Febr.
Mijn vrouw haar kerkgang gedaan, ons Pauke in de Sondagh
kleeren, suster Sjoukje hier geweest, de minne Grijtje 23 Febr.
voor 3 weken bet. ƒ 3 .
26 Febr.
Mijn vrouw de craamvisite 34 vrouwen geweest.
De groote landsdag avonds om 10 uur gescheijden, ik Saturdagh
s'morgens na Leeuwarden gegaan; ons geweesen chirurgijn 15 Maart.
Mr. M. Hoogterp te St. Anne overleeden.
Ons 7 steenen palen voor de deur geset.
18 „
De waijers op de schoorstenen.
22 „
Pijtter Hendriks mijn 't eerste kijvytsei gebragt.
26 „
Het orgel te Hijlaard ingewijd.
13 April.
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Maandagh
Belkumermerk, ik Hendrik Harmens besogt enwasseer
28 April. suynig.
Extra ordinaire Landsdag begonnen ik met de phargon
Dinsdagh
29 April. na Leeuwarden de schoolmeester mee; een silveren medaille
present van de Burger Societeijt, gelijk ook alle de overige
Landsdagscomparanten.
Woensd.
Wij agtermiddags met de phaëton en beijde meijden en
30 April. Pauke na de Dille geweest te theedrinken; wij avonds
Hendrik Harmens besogt was doodsuijnig; ik de jagt aangegeven.
Donderd.
Ik ter begraffenisse van het lijk van wijlen mevrouw
1 Maij.
Blanke geassisteert sijnde het lijk getransporteert na Sneek,
dog hier de maaltijd gehouden.
Saterdagh
Ik gister na Leeuwarden geweest en heeden gelaaten en
3 May.
aan de Oosterwierumer chirugijn tot dato deeses bet.
i/3—8. Ik avonds bij ons schoolmeester en bruijd op
I bruijdstraanen getracteerd.
Dinsdagh
Ons schoolmeester getroud. Meetsma en ik bij Bijsitter
20 Maij. | gerookt en ik gewonnen /17—14.
30
,
Bijsitter en Meetsma bij mij gerookt, ik gewonnen ƒ30—8,
Saterdagh
Een gesp voor Pauke in de leijdband gekogt à ƒ4—12.
31 Maij. Mijn vrouw een pv gouden ringetjes in de ooren gekogt,
wij op de dille aangeweest.
Woensd.
De zweep te Dockum verreeden en door een groninger
4 Junij. ruijn gewonnen, vader en ik met Oom en Tante Sluijterman bij de Heer Schellingwouw gegeeten.
Maandagh
2e Pinxterdag, Bijsitter en wij na Broer Aijso te Arum
9 Junij. gereeden en aldaar merk, wij des nagts gebleeven.
Vrijdagh
Eerste dag van Oosterwierumer merk, ja bij Tjeerd
13 Junij. Reijnders versogt en gegeeten. Jan Douwes de zweep
gewonnen, met een peerd van Boxum.
Woensd.
Wij na Leeuwarden gereeden en ik in de vergadering
9 Julij.
geweest, wij avonds in de Comedie geweest; ik aan mijn
vrouw een lint tot een kerrnispresent gedaan, kost ƒ3—2.
Donderd.
Ik na Leeuwarden geweest in de vergadering de Heer
10 Julij.
Dr. U. I. Huber geïntroduceerd als Raad in den Hoove
deeser provintie.
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Vrouw Meetsma en Keijmpe Durks met ons na Leeuwarden en de zweep sien verrijden, een paar grote spiegels
met vergulde lijsten en opsette stukken gekogt, samen
voor ƒ54.
Laatste zitdag van ons chirugijnsnuijs, suster Sjouke
koperse. Tijding weegens 't overlijden van de burgem6tr.
B. v. d. Meulen te Harlingen.
Meetsma en vrouw met ons na Franeker, de zweep gewonnen door Teade met Tjomme Coopmans Burgemr van
Drijlst sijn peert.
De zweep te Anjum verreeden door de vroedtman Reijtsma
van Leeuwarden gewonnen, Oom en Tante, Schellingwouw
en vrouw en wij, bij Broer E. op de Schans te Oostma-1
horn thee gedronken.
De korte jagt begonnen, ik uijt schieten geweest.
Heeden de HoogWelgeb. Heer Jr. G. F. Baron thoe
Schwartzenberg en Hohenland&bergh, Grietman over Menaldumadeel, Curator van s'Lands academie te Franeker,
Meestersknaap van de Houtvesterije in Vriesland en weegens deselve provz. sessie hebbende in de Staaten Generaal etc. in s'Hage overleden oud 51 jaar.
De Hr. Blanke, den 16 Aug. overleden, te Sneek begraven, dog hier de lijkmaaltijd. De Hr. Grietman Schwartzenberg van Menaldumadeel te Beetgurn bijgezet met veel
staatsie en de grijtenijes klokken van alle dorpen drie
uuren geluijd.
Ik bij Dr. H. I. Alberda te Bolsward gezeten; de zweep
gewonnen door Teade, met 't peerd van Tjomme Coopmans Burgm. van Drijlst en die hetselve verkogt aan Heijn
Martini.
Ik morgens ter kerk, de Hr. D. S. Mebius hier gekomen,
Bijsitter hier s'avonds gezeten en wij gebluft, ik gewonnen
/8.-.
Ik bij de Hr. Wiarda gezeten en te Oosterlittens een
zweep verreeden, en door Meijnte Sjoerds gewonnen, mijn
één peerd meegeloopen. Oom en tante en nigt Sluijterman
van Morra hier gekomen.
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Oom, tante en nigt, en wij samen op de dille thee geWoensd.
3 Sept. dronken.
Een nieuwe boereplaats op 't Bild afgebrand door donder.
7 Sept.
Regtdag, ik te Weijdum geweest, Pijtter Hessels en sijn
Maandagh
S Sept. beyde soonen laten citeeren samen om 343 g.gls. poene
en breuken weegens reale en verbale injurien; sij lieden
oppositie gebruijkt.
Maandagh
Mijn vader 61 jaar oud geworden en hope de Meere hem
15 Sept. sal seegenen en sterken opdat hij nog een reeks van jaaren
tot onse steun, troost en pleijsier mag bij ons blijven.
Saterdagh
Ik na Leeuwarden en avonds met Meijnte bij Tjeerd
20 Sept. Reijnders geweest en sijn vette koeijers besien en om half
9 van daar, Meijnte thuijs gebragt, en wierd in de weeromI reijs op de Beersterdijk overvallen van een ijsselijke regen| buy, soodat de knegt en ik elkaar niet konden sien en
wierd de buij verseld met een sterke wind, waardoor wij
ten noorden Wielsterzijl, digt aan de Zijl in de sloot
woeijen met de phargon, blijvende de peerden op de dijk
en wij onbeseerd, dog de phargon in de sloot.
Dinsdagh
Jorwerder merk, wij de 2 secret. Mebius en Meynte
23 Sept. Sjoerds en vrouw en de Vogelsangsters cum s. ten eeten,
broer Aijto en vrouw en kind hier gekoomen, een zweep
verreeden, gewonnen door Meijnte Sjoerds en wij avonds
met 't geselschap om half 9 na de herberg gegaan.
Woensd.
Wij morgens om half seeven uijt de herberg thuijs ge24 Sept. koomen en doe ons gasten vertrokken.
25 Sept.
Jouwstermerk.
29 Sept.
Te Marssum en Poppingawier ieder een zweep verreeden.
Woensd.
De lange jagt begonnen, wij bij Oosterwierum, Bosum
1 Oct.
en Deersum gejaagd en 5 gevangen, vader met mijn vrouw
in de phargon de dijk langs gereeden, om ons te sien
jagen. In dispuijt met Mevr. Geusau knegt.
Sondagh
Morgens niet gepreekt, middags Ds. Pluijm gepreekt, wij
19 Oct. ter kerk, mij niet voldaan, ik een beste windhond aan
d'Hr. H. Altenau te Tietjerk en een brak aan Reijn v. d.
Meer te Stiens geleend.
Wij D°. en vrouw en outste dogter en zoon van Ooster17 Dec.
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littens en bijsitter en Meynte Sjoerds en vrouw ter harstmaal gehad; de D°. Lauerman van Oosterlittens een goeden roes.
Ik effen op 't ijs gesleedjaagt.
Eerste kersdag, ik s'morgens en mijn vrouw 2 maal ter
kerk. Extra hard gewaijd en gesneeuwd, bittere koud, ons
schapen gehokt.
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1783.

24 Dec.
Donderd.
25 Dec.

1784.
Wij aan de booden geen nieuwjaar gegeeven omdat niet Donderd.
1 Jan.
bepaald waaren of wel een er van wilden houden. Heeden
de l e dag van 't Nieuwe jaar sijnde, soo wense dat de
Heere ons in hetselve wil zeegenen en een nieuw herte
geeven om hem als grooten weldoender te moogen dienen,
vreesen en verheerlijken.
Een allerellendigst weer van sneeuwjagt.
3 Jan.
Te Leeuwarden een zweep verreden met peerd en sleed, Maandagh
maar door verschil blijven hangen.
12 Jan.
Zuster Aletta met peerd en sleed na Leeuwarden ge- Dinsdagh
bragt en zuster Wijtje weer met genomen en over de Rijp
13 Jan.
na huijs gereeden en daar een belgereijd sien verrijden
met peerd en sleed gewonnen door Reijnder Tjeerds.
D°. E. Alta en Pijtter Poppes, beijde van Bosum hier Woensd.
gezeten, alsook Meetsma en vrouw en Sijmen Joukes en
14 Jan.
Dogter en d'Hr. Wierdsma en Tjomme Yntes; de laatste
dronken sijnde gelijk ik ook, pakte mij aan en kreegen
doe heevige rusie en vogten.
Tjomme hier geweest en gesproken over 't gepasseerde Maandagh
19 Jan.
van voorleeden Woensdag en zijn leedweesen betoont
over 't zelve.
Voorleeden Sondagh agt dagen de stemceduls geteekend Vrijdagh
23 Jan.
als volmagten ten Landsdaghe, sijnde uijt den Adelijken
stathe Jr. W. H. T. C. B. thoe Schwartsenberg en Hohenlandsberg en Jr. H. W. B. S. Aijlva Grietman over't Bild,
Tot Dijksvolmagten Jr. Schwartsenberg en A. Wiarda Secret,
deeser deelen en uijt de Eijgenerfde State ten Landsdaghe
A. I. v. Glinstra en ik L. A. E. Sluijterman.
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Hier voorbereijding wij morgens ter kerk, tekst Luk. 1
vs. 17 het laatste gedeelte: „om den Heere te bereiden
een toegerust volk".
le zitdag bij Usenbeek te Leeuwarden gehouden door
Dr. I. Hiddinga van 't Herenveen van 't Huijs van wijlen
de Hr. H. W. Blanke alhier, een brief aan Vader geschreeven met versoek om op 't huys bovengenoemd voor ons
te schrijven 1420 g.glds., 't strijkgeld getrokken door Dr.
S. Cocq in qlt, en is direct 30 g.gls. verhoogd door de
Lt. v. d. Leij.
Hier des Heeren Nagtmaal gehouden, mijn vrouw gecommuniceerd, text Hogelied 5 vers 14 laatste gedeelte:
„zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren".
Het Huijs van wijlen d. Hr. Blanke finaal verkogt en is
koper geworden de gepensioneerde L4. v. d. Leij voor
/1757 g.gls.
Ons 4 schippers met derselver vrouwen bij ons te coffijdrinken.
De Hr. A. Wiarda van Weijdum komende, bij ons aan
geweest met een roes.
Beededag, wij morgens ter kerk, text Psalm 122 verso:
„Bidt om den vreede van Jerusalem, wèl moeten zij varen
die u beminnen".
Een taxishaag van de Jouwer van Krijn Wijbrens gekreegen en deselve bij 't schilx) langs geset tot 34 veeren
ieder tot 8 st.
Boelgoed van de goederen van wijlen de Hr. Blanke,
overleden alhier, en wij in 't selve o. a. gekogt een nieuw
ledikant met wit damasten behangsel voor /28.
Een vliegende storm gewaaijd, waardoor veel schaade
aan ons huijs, gelijk ook op alle onse plaatsen is veroorsaakt, en wij de bekoomene schaade in 't geheel voor
goed 100 gis. kunnen besien.
Kerkereekening tot Beers, ik daar ten eeten gevraagt,
maar niet geweest.
Ik na Leeuwarden en de lugtbol sien opgaan.
') Schelpenpad.
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Wij tweemaal ter kerk, text Joh. 14 vs. 2 en Joh. 6 vs. 68.
Tjomme Untes en Bruyd getrouwt met een groote statie.
De Hr. v. d. Leij hier metterwoon van Leeuwarden gekoomen.
Ik morgens ter kerk, text Rom. 8 vs. 28, wij agtermiddags de verwelkomendsvisite bij D'Hr. v. d. Ley gedaan.
Wij alle van Morra na Dockum gereden en aldaar de
zweep sien verrijden, gewonnen door Reijnder Tjeerds
met de Bruijne en bij Mevr. Eijsdorff gegeten.
Oosterwierumer merk en wij bij Oeke te gast en de
zweep gewonnen door Joh. Jongsma met de vos van
Reitsma.
Ik te Oosterwierum bij Tjeerd Reinders geeeten en nagts
om 3 uur thuys gekomen.
Wij en de Hr. Haas, Captein te Leeuwarden en vrouw
na Belkum om een pleysierreetje en daar thee gedronken
en eerdbeijen geeten.
Wij na de Dille theedrinken en D: S: Mebius mee na
hier genomen en nagts om 3 uur met de phargon thuys
gebragt, wij en mevr. Haas morgens ter kerk.
Broer Daniel ons sijn huwelijk met Juffer L. C. Katwinkel bekent gemaakt.
Wij na de stad gereeden, bij Mevr. Katwinkel geeten
en geslapen in 't Zaaijland. Broer D. en Juffer L. C. Katwinckel de gebooden aangegeven, wij avonds in 't koordedansersspel geweest.
Ik met de beijde meijden Lijsbet Sijmens na de stad
gereeden en 2 zweepen zien verrijden, de Ie gewonnen
door Cees van Dragten, met de bruyne ruijn van Duirsma,
de 2e door de Tijger van Claas Musk.
Tijding dat de Cavallerij mijn hooij aanneemt tot 35
roken ieder rook voor b1^ gis, mits te Leeuwarden levere.
Wij na de stad en bij d'Hr. en Mevr. Haas gelogeerd
s'avonds in de comedie geweest, in de balcon geseeten,
ieder plaats / 1 — 12. En wierd gespeeld, de Deserteur en
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Hr. I. Mebius van Marssum met gereden, de Gouden Zweep
door Reinder Tjeerds, gewonnen met'de bruyne en wij
nagts om half twee thuijs.
Broer Daniël en bruyd heeden morgen getrouwt.
Meetsma, om half éen met mij naar Franeker gereeden,
de zweep door Cees van de Dragten gewonnen met Duirsma bruijne ruijn.
Wij en Broer Daniel en vrouw na Sneek geweest en de
zweep sien verrijden en gewonnen door Reijnder Tjeerds
met de bruijne.
Wij te Beers geeeten bij Bijsitter Meijnte Sjoerds, de
zweep te Weijdum verreeden en gewonnen door Meijnte
Meijntes van Lions met een Blauw 3jarig.
Ik na Leeuwarden in de vergadering geweest. Meetsma
met mij, het vrijcorps sien exerceeren.
Bolswarder merk, wij bij de Wed. van de Burgemeester
v. d. Meulen geeeten en de zweep door Teade gewonnen
met Secretaris Witteveen sijn peerd; wij nagts tot 3 uur
te Oosterwierum geweest.
Ik en Augustinus na Rienster merk geweest, de zweep
door de Groninger Ruijn gewonnen.
Wij na Littenser merk en bij d'Hr. Ab. Wiarda geeten,
de zweep door Tjeerd Braam gewonnen; ik met Joh.
Jongman en sijn zwager gevogten, om 3 uur nagts thuijs.
Wij middags ter kerk en de candidaat Olivier gepreekt.
Thomas Durks en vrouw hier thee gedronken, boelgoed
van het kerke oud hout gehouden, ik gekogt voor ƒ1—5.
Wij agterrniddags met Bijsitter Idsardi bij ons Dominé
op visite geweest en sij ons voorgestelt om de 9 naaste
predikanten het winterjaar ons dorp te laten bepreeken
en haar sulx geaccordeerd, n.1. als Du. Groenewout van
Deynum, Adema te Boxum, Nieuwenhuys te Winsum,
v. d. Leij te Hylaard, Snoek te Oosterwierum, Pluym te
Mantgum, Jelgersma te Weydum, Lauerman te Ooster
littens, Viglius te Beers.
Jorwerder merk, de zweep gewonnen door Claas Douwes,
een geselschap gehad te theedrinken.
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Poppingawierster merk, ik bij den Hr. Mebius ten eeten
gevraagd en niet geweest.
Ik en Durk Fokkes na Friens gereeden en over Eernsumerzijl na Ackrum opgejaagd, en drie gevangen, avonds
om 11 uur thuys.
Ik na de Kleine Geest, Sudwoude en Hempens te jaagen
geweest en geen gesien.
Wij en Bijsitter Idsardi na Oosterlittens gereeden en
bij Ds. H. Lauerman geeeten en over ons oude D°. gesproken en bepaalt dat hij op a.s. Maij emeritus sal worden en dan s'jaars so lang hij leeft een douceur van ons
kerk geniete van 100 gis, als het met de ingesetenen kan
worden gevonden.
Een brief van vader dat het guarnisoen dese week uijt
Leeuwarden moet marcheeren, dog de H™ GedepWen vonden niet goed het regiment Oranje Vriesland infanterij te
laten vertrekken.
Regtdag, ik na Weidum geweest en avonds met Secret'
A. Wiarda na Mantgum en aan den kerkvoogden en predicant ons Capitaal dat wij van de kerk op intrest hadden
afbetaalt met intrest, sijnde de obligatiën groot samen
/9400.
Wij bij Bijsitter I: Idsardi het harstmaaltijd en den
Heer van der Leij, een kleijnen roes.
Ons lieve soon Paulus Augustinus heeden 2 jaar geworden, hoope en wense de Heere sal geeven dat wij nog
lange jaaren dien dag moogen vieren en dat hij mag opwassen in de vreese des Heeren.
Heeden mijn teedergeliefde huysvrouw 35 oud geworden,
wense dat de Heere sal geven dat sij nog lange jaaren
in gesondheit en voorspoed mag doorbrengen tot steun
en pleysier van mij en ons kleine Pauke en ter eere van
haren Schepper en haare eijgene ziel en zaligheit.
Wij de harstmaaltijd gehad en d'heer v. d. Leij een
bare roes en in 't volle geselschap overgeven, ik hem
thuijs gebragt. Tijding van vader dat Nigt van Sluijterman
van Morra met de Cap' Katwinkel gaat trouwen.
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De candidaat Nauta van Franequer mij gesollisiteerd
om 't beroep.
l e Kerstdag, wij middags ter kerk, de candidaat Nauta
gepreekt en deselve middags hier thee gedronken.

Heeden weer een Nieuw jaar begonnen sijnde, soo hoope
dat de Heere ons met den intreede van hetselve ook een
nieuw herte wil geeven en het door de werkingen van
Zijnen Heijligen Geest, so wil neigen dat wij haaters mogen worden van de zonden en daaders en betragters van
Zijne gebooden en alsoo de vergevinge onser zonden en
waaragtige bekeeringe onser harten alleen moogen soeken
in het dierbaare soenbloed van Sijnen eenigen Soone
onsen Heere Jesum Christum, om daardoor verweerdigt
te moogen worden aandeel te krijgen aan Sijne Eeuwige
Heerlijkheid.
Wij bij Bijsitter ten eeten geweest en allen vrij dronken.
D°. Jelgersma van Weidum agtermiddags gepreekt, wij
ter kerk; de beedestonden afgekondigt op ieder laatste
woensdag in ieder maand.
Ik op schaatsen na de stad en in de vergadering geweest en in 't weerom rijden digt bij 't Weijdmer hout,
met de windhond Diana een haas gevangen.
Eerste beedestond hier in de provincie'gehouden in deese
grietenije van 2 tot 3 des nademiddags; dog hier te Jorwert omdat de nabuiren hier de dienst waarneemen is het
hier des avonts verrigt van 6 tot 7 uur door Ds. H. Lauerman predikant te Oosterlittens, met de text uyt psalm
46 vs. 2.
Wij middags te Beers in de kerk geweest bij Ds. Wiglius,
de text psalm 74 vs. 2
Wij ons boeren onder Jorwert op visite gehad, als Jelte
Ientjes en vrouw, Durk Fokkes en desselfs Bijsit, Sipke
Krijns en vrouw en Thomas Gerrijts Wed. en Hessel
Sijbrens.
Ik met peerd en sleed na Leeuwarden en het peerd
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onder Boxumerdam wel drie quartiers uur in 't ijs geseeten,
dog onbeschadigt er uijt gekomen.
Bedestond hier van 2 tot 3 uur en is verrigt door de
Candts Olivier van Leeuwarden dbg soo, dat nooijt iets
soo gebrekkelijk heb hooren verrigten.
Thomas Durks en vrouw hier geeeten en hem met een
baare roes na huys gesonden.
Ik na de stad en in de vergadering geweest en met
eenige Heeren gesprooken over het Cap* ter Recherche,
plaats vacant door het overlijden van den Heere Harinxma
en te dien eijnde ook geschreven na de Hr. v. d. Haar te
Workum en P. Scheltinga te Harlingen.
Ik na de stad en in de vergadering geweest en visites
gedaan bij de Heeren Raden en Secretaris van de Admiraliteit om mij te recommandeeren.
Ik na de stad en een brief aan Jhr. H. W. van Aylva
in den Haag geschreeven ter sollisitatie, met een brief van
voorschrijvens van den Heer v. d. Haar er bij. Ik bij monde
ook aan de Hr. C. Bigot gesollisiteerd en sijn H.W.Geb.
mij geseijt hem tegens dinsdag een request te besorgen.
Student Reneman ter sollisitatie om het beroep.
Paaschtnaandag wij middags ter kerk, de student Reneman gepreekt en veel genoegen gegeven; Meetsma en ik
bij Bijsitter geweest en ik gewonnen ƒ 11—8—.
't Eerste kijvijtseij van Marten Oebles er voor gegeven
11 st.
Middags om 2 uir convocatie van de ingesetenen gehad
over onse oude pracdicant en hem jaarlijks toegelegt als
Emeritus is geworden eene som van ƒ 100 so lang hij leeft
en bepaalt om een nieuw praedicant te beroepen op de
oude emolumenten of /600, soo hij het verkiest en dan
de pastorijegoederen aan de kerk, dit door mij door laaten
gaan, schoon tegen mijn concept, dit plan strijdig is en
ik de pluraliteit had, dog om alle oneenigheden voor te
komen provisioneel hierin geconsenteerd.
Een brieff van d'heer Grietman Lijnden dat ons praedicant het emeritustractement bekomen heeft.
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Bijsitter en ik bij D°. geweest en ik daar gevonden D°.
Jelgersma en Pluijm praedicanten teWeijdum en Mantgum;
ons uijt naam en weegens het classis te kennen gevende,
dat ons D°. M. Lauerman emeritus was verklaart.
Wij middags ('t was Oosterwierumer markt) bij Tjeerd
Reinders geeeten en avonds om 8 uir van daar gereeden
en even buijten Oosterwierum door het springen en bang
worden der peerden mijn vrouw met de phargon in de
sloot gevallen en ik mij met springen gesauveert; mijn
vrouw haar gans beseert en avonds met Wiarda na huijs
gereeden.
De candidaat Brouwer middags hier gepreekt, ik ter
kerk en een visite van deselve gehad met sollisitatie om
't beroep.
Ik over Dragten gereeden en Mevr. Bouritius, wed. Haarsma gesproken over de deling der terpen op Tjeintgum.
Op de Gorredijk geeeten en de gouden zweep gewonnen
door de groote ruijn van Secretaris Witteveen. Ik avonds
na het Heerenveen gereden en des nagts bij Castelein
Ruurd Claases gebleeven.
Bedestond. De candidaat Reneman hier gepreekt, wij
ter kerk, wij bij Bijsitter Idsardi ten eeten geweest en de
morgens, hier beroepen als praedicant in onse gemeente
en met eenparigheid van stemmen, D°. Jacobus Engelsma
Mebius, thans praedicant te Oldeboorn.
Een brieft" van D°. J. E. Mebius dat het beroep 14 dagen
in beraad houdt.
Ik na Leeuwarden en in de vergadering geweest, de
zweep door Teade gewonnen met 't peerd van de veenbaas
Claas de Jong van Oudeweg.
Wij na het Heerenfeen gereeden en het vaandel aan het
vrijcorps aldaar door Juffer Witteveen present gedaan; wij
avonds na Ackrum gereeden en bij ontvanger de Vries
des nagts geslaapen.
Wij en ontvanger de Vries en vrouw op de Schouw geeeten en avonds thuijs gekomen. Een brief van D°. Mebius om dinsdag te koomen.
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D°. Mebius en vrouw en Secret M. Zijlstra en vrouw
en Ontv. de Vries en vrouw en Bijsitter hier geeeten en
D°. Mebius het beroep aangenomen, op conditie dat de
kerk tot het verbouwen van de pastorije-boereplaats renteloos sal verschieten 1200 gis. en als het meerder beloopt
als 2000 gis., dan het overige ook renteloos te verschieten.
Convocatie der stemgeregtigde ingesetenen en bepaald
dat de kerk tot de verbouw van de pastorije-boereplaats
sal renteloos verschieten 1200 gis. en boven de 2000 gis.
het kostende het overige ook.
Wij en Meetsma en vrouw, morgens na Sneek gereeden
en samen in 't Hooghuijs geeeten, de zweep verreeden en
gewonnen door de bruijne ruijn uijt Dragten, wij samen
op de Dille thee gedronken en gebleeven tot morgens drie uir.
Weijdumer merk, de zweep door D°. E. Alta van Bosum
gewonnen met een blauw 3-jarig peerd.
Ackrumer merk, wij bij ontvanger E. de Vries ten eeten
versogt, niet geweest.
Wij bij D°. Jelgersma te Weijdum op visite geweest. De
chirugijn van Oosterlittens op een seer ongelukkige wijse
op de jagt doodgeschoten door Jacle Gerloffs van Bosum.
Bet. voor 3 Westphaalse hammen /4—16—4.
D°. Adema van Boxum gepreekt. Wij en Meetsma en
vrouw na Blessum gereeden en daar middags op het slot,
een koude keuken, geeeten en morgens te Blessum in de
Menniste vermaning geweest en Jocghem Jans horen preeken.
Bolswarder merk, de zweep door de tijger van Belkum
gewonnen, wij niet te Bolsward geweest.
Aan ons schoolmeester betaalt voor het helpen hooijen
en sweelen, samen ƒ4.—, Rienster merk, ik niet geweest,
de zweep door Gustus Braak van Wirdum sijn vos gewonnen.
d. Hr. A. Wiarda en ik, de approbatie op 't beroep van
D". Mebius bij 't Classis van Leeuwarden gevraagt en
middags de approbatie-maaltijd bij Hopman Jurrema in de
Wijnberg gehouden. Ik met het schip heen en te voetweerom,
een storm gewaaijd, ons schip te Leeuwarden gebleven.
Ik morgens met Wiarda na 't Herenveen gereeden en
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deselve en Bijsitter Idsardi en ik de demissie van'tWouder classis voor D°. Mebius gevraagt en de demissie-maaltijd
middags bij Ruurd Clases gehouden en nagts gebleeven.
Wij agtermiddags bij Meetsma op visite geweest, ons
D°. Mebius avonds om 9 uur hier metterwoon gearriveert.
Mijn vrouw na Leeuwarden geweest. En Haar D. H'.
Mevrouwe de Princesse van Orange avonds om 11 uur te
Leeuwarden gearriveerd met de beijde jonge princen en
de jonge Princesse.
Ons D". I. E. Mebius sijn intreepraedicatie des nademiddags gedaan, Text Colloss. 2 vs. 2, 3, 4. Wij ter kerk,
secret. D. S. Mebius hier geeeten en de Heer Wiarda en
dogter en d'Hr. I. Mebius en D°. H. Lauerman Jr. hier na
eeten gekomen en wij alle ter kerk geweest.
Wij en Meetsma en vrouw bij Jochem Jans, huijsman
en preeker op Fons op visite geweest.
Ik heen en weer met 't Weijdmer schip na Leeuwarden
geweest en ik bij Haar Hfc Mevrouw de Princesse ter audiëntie geweest; ik een nieuwe rok gekreegen.
Het 200-jarig jubeljé der academie te Franequer gevierd.
D°. Mebius en ik met de phargon heen geweest en bij
Secret. J. Mebius geeeten.
Beedestond, wij ter kerk geweest.
De lange jagt begonnen, wij bij Bosum en Deersum gejaagt, vijff gevangen en een kleijntje.
Een windhond of beschutter van ontvanger E. de Vries
van Ackrum ter leen laten halen.
Zijn Doorl. Hoogheit te Leeuwarden gekoomen.
Ik morgens bij Zijne D. H* ter Audiëntie geweest.
Zijn D. H' en vorstelijke famillie na Groningen vertrokken.
Ik eerst audiëntie bij Z. Hoogheit gehad en afscheid genomen.
SNEEK,

Maart 1910.
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