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Ontvangsten van de diakens van Appelscha.
1730-1810.

Stellingwerf.
•
•

•

Almo 1309: de richters in Stalling,in de Lemmer ende Kuinre.
çschwartzenbergh,uharte"boek 1,135.
anno 1310: coetuum de steflingwerff et scoterwerf.
Anonym.U1traject. ,matthaeus,107)
1313: est ratificatio et approbatio concordiae facta inter illos de Stellingwerf
coterwerf et de Ostergoe ex tin.... parte.
tSchwartz .1, 151)
1325: restant de precaria stellingorum.
Rek.Utr.I,10)
1328: duedecim parochie de terra nostra.... xhrenthiae,que se rrisonibus de
Stel]Jngwarf adjunxeruht.
JJriessen,Fionaron.I,104; Kek.Utr.1,309)
1331: haren Jaima van Kuynre.. . . 't gherechte te Monike-suynre,dat in Ste11i3fl
werve gheleghen is.
(Schwartz.i,180)
1338: rydericus rltekeman de Borendego ..... dominus Johannes de Tbrynde,
de Stellinghewarf,Scoterewarf et Osterse.
(Driessen,Mon.Gron. 1,136)
1382: een tiende,tot Oesterwolde gheleghen to Stellinewarf.
(Leenmannen-lijst,Rek.Utr.II, 776)
1386: ghemene rechters van Stellincwarf,Scoterwarf ende Bornevrede.
(Driessen,Mon.Gron. 1,389)
1395: eyiien vasten vrede.. ..mitten landen Ste11ingerf,Scoterwerf,Upsater1and,
Dodingwerffstal,Oosterzee md den gemeine Vriessen van desen lande.....
die besegelde brieven tusschen Drenthe md Stel1inerff end gemeyne
Vrieslanden.
(Anony-m. Ultraj. Mattheus blz.93. Schwartz.I,254)
1398: onsen goeden luden,wonende in die Kuynre up Stellincwerf ende lip Scoterland.
(Oorl.van Albrecht 4957
1399: wij gemeene bueren van Oldehoitpade und Nieholtpade,wolvegae,Sonnegae,
Oldetrynde,Nyetrynde,Spangen,Soarpenzeel ,Monrtekebuer,Oldelemmer,Nielemmer,
Nieholtwolde,Oldeholtwolde,Ydzert,Blesdyck,Pepergae,Kuinder,imd Costerzeensterlandt ...... gemene meente van Stellingewarff,van Kuinder und van
Oosterzei(n)gerlandt.......
(Schwartz.I,296)
1408: Stellinckwerff,Schoterwerf.f ende Oosterse&ngenlanden ... eleke :karsspelle
van dien drien voorsz. landen ....betal n.. ..in den lande van Stellingwerff,
dat karspell van Belsdyck,Pepergae, Steggerden,Bennickegae(Schwartz.Beninchergae),Noortwolde,Bente,(Sohwartz. Boile),Oldebercoop,Wetsnyebereoop,Oostnye..
bercoop,(Schwartz. becoop),Duncbrueck,(Schwartz. Dumbraech),Haaule,Oostwoldt,
Siechtloo, (Schwartz. Syochtbole),Âppelsche,Elsloo,Nyehelpae,Oldehelpae,
(Schwartz. Nye-,Oldeholtpade),Walnrega,çschwartz. Wolvegae),Oenegae,Oldetrynde,Nyetrynde,Spange,(Schwartz. Spangie),Scharpenseel,Nonkebuer, (Schwartz.
-buest),Olde Lemmer,Nye Lemmer,Nye Holtwolde,Oldeholtwolde,Idzerde.
(Worp, Kroniek I,13. Schwartz.I,367)
1413: miSten lande van Oestergae ..... van Stellinckwerffvan Schoter1ndt,van
Oostzenigerlandt,van Donyewerstall.
iSchwartz.I, 377)
1491: s'y etten des gemenen landes van Drenthe ende wij stellinge des gemenen landes Stellingwerf ..... de Drenthen sullen weder geveleget wezen in Stellingwerf ...... ende in wat kerspelle die clockenslag genge,solde de schulte int
lant van Drenthe of die stellinge in stellingwerf myt de gemenen kerspele
volgen.
(Magnin,Drenthe II(2),82)
1505: Kadaster van 1505: Stellinwarffen Oestende ende Westende.
(Schwartz.I,29)
inl.1399: van Stellingwerf die ambocht heerscap ende dat daghelicse gherecht van
Oldebaercoep.
Verwijs,uor1.A1br.508,vg1.519)

' ONTFANK VAN WILT JANNS DIEJAIr TOT APPELSCHA IIT JAER tjij

1730

Den 1 hertûs Ontfangen van Otte Janhes twe st. voor een vrimt sohapien dat onder App koppel
geweest is dat hij van die boeren gekoft heeft voor twe st die hij aan den armen
1730
coma dus
0 20
geven
11 merttus ontfangen van de afgaende dijaken Hendrik Jans tot Appelscha de somma
. .en die hij bij slot van reekeninge
dertien Caroli guld en vier stuivers en vier
aen de Addemitteerende diejakon Wilt Jannes overgedragen heeft
Den 6 Sbers ontfangen van Lourens Jacobs een Dttketonne aen den armen gegeven
17 Ebers ontfangenvan Ilenderkien Albers twaelf st. die sij aen den armen gegeven heeft
(in andere hand: van de 3 schepel rogge te AppFie App sie t grote diaconie boek)

1732
den 5 Naert
00 dito

Ontvang van Duik Hendriks in civalitelt als Diaeken te Appelsche
Bi slot van rekeninge van mijn Anteoessor in officie wilt jannes ontvangen de
somma van twaelef Car.0. en negentien st.en twaelef pngen dus i2 - i9 - 12
is ten profite van de diaconie gekomen de somma van een car.g. en twaelef st.
De derdehalv schepel rogge wegens intressen van de obligatie van Foppe Jans
verschenen op Ald.erheiligen i73i en gelijk een half schepel rogge wegens landb1r
verschenen op Maij i73i zijn door Albert jacobs aan de diaeken voldaen en sal te
sijner tijd gebliken waer de genoemde rogge boor de diaeken is uitgekeert geworden.

den 18 Janwaris (in ander handschrift) ontfangen van Albert Tiesinga do som van vijftig caroli
guld weegens sijn broeder Hendrik Tiesinga dat hij aen den armen gegeven heeft
1733
doe hij çLuam te cverleeven.
den 27 Julj

1733

(zelfde hand)als vorige) ontfangen voo een Boom van Jacoo Hermens twee guld
dat van het timmeren van het hu-ijs van Eyt Jans tot Akenga overbleef
(weer ander handschrift) De derdehalv scheepel rogge wegens intresse van de
obelgaeuie van Foppe Jans verscheenen op allerheiligen 1732 en is door Albert
Jacoobs aan diaken voldaen En sal te zijner tijt geblycken waer de rogge gebleven
is door de Diejaken.
Het halir schepel van huir Meij 1732 verschenen is ook volaen.(deze laetste zin in
nog ecn andere hand geschreven)

Ontvang van Geert Alberts als Diaeken,
( geen jaartal.
moet 173 zijn) (de eerste twee posten in gewoon schrift.De volgende in gothisch schrift)
Naer-t van Hendrik Lammerts ontvangen uijt t diaconie geld te Ocsterwolde de
somma van 3 car.g.
Den 17 dito Bij slot van rekeninge van mijn Antecessor Durk Hendriks ontvangen de somma van

Den

(vervolg in gothisch schrift)
De derdehalf scheppel rogge wegens in tressen van de obelgaese van foppe ijans
versch 0:7 alder hiligen anno 1733 en is door Albert Jacobs aen diaken voldaen en
sal te sluier tit gebleeken waer die rogge gebleeven is door de diaken het half
scheepel rogge van lanthuir op meije van i733 versoheenen is oock voldaen
den 20 junius bekend ontfangen te hebben uit handen van Hendrick Lammers van die voctel uit het
diaekengelt die somma 15 croli gulden volgens quitanse
den 5
september

beken2o:atfangen te hebben uit handen van sciLert wijbbes de somma van elf croli
gulden dat sien oom roelof scii. . ers aen den armen gegeeven heeft doe hij auam te
overleen

den 5
ijanûars

bekendo:atfangen te hebben uit handen van Hendrick Lambers vier croli gulden uit
het dijaken golt volgen quijttanse anno 1735 -

den 24
Aprilis

bekenilt ontfangen te hebben uit handen van koop hendricks een croli guldei en tin
std Diaken tot osterwolde anno 1735

den

a
den 5 ijunius

bekentteontfangen te hebben uit handen van koop hendricks een croli:gulden uit
het diaken geit

den ditto

ontfangen die die scheppel rogge van weegen fopne ijans aoker het scheppel voor
seilentin stil belopt te samen twee croli gulden en elf stil ie door Albert ijakops
aen de diaken voldaen te Appelsohe geort Albers anno i734
(hier stond eerst anno i735;do orgehaald en opnieuw geschreven 173.Tooh is dit
gezien de boekingen ervoor,een vergissing,en moet het inderdacd 1735 zijn)

den i7 iJ&lius
•
•
•
•
•
•

.

ijek geert Alberts bekenne ontfangen te hebben uit handen van koop hendricks
dertia oroli gulden uit het diaken geit anno i735

den 7 Augustus ontfangen van die arfgenamen van ijacopin ijans dat ach armen gegeeven heeft ses
oroli gulden anno ±735
ontfangen voor heet (5±0) lickiaken elf stil
den 7 ditto
bekenne ontfangen te hebben uit handen van Lense timmens een gulden en vief stu
voor ecken knippels
i756 den 25 ijunius
bekenne ontfangen te hebben uit h anden ven koop hendricks diaken •tot osterwolde
de somma van 14 oroli gulden en dertin x stuijvers en ses penningen uit het
diakengelt
d i7 september bekenne ontfangen te hebben uit handen van mette ijoogems de somma van vif oroli
gulden dat van haer overleeden man ijannis ijakops aen de amen gearft
i5 ?

ontfangen van ijan ijakops een gulden en tin stil op de hauwel
(in andere hand en gewoon schrift)
van jacok Harmens ontvangen een rijksdaelder wegens koop van een stuk
hout bij de timmeringe te Aekinga overgebleven
Ontfank van Knieles Jans in qualiteit als Dejaken tot App

1736.

den 29 feber
1736

ontfangen van Pieter Klaes Dejaken tot oosterwolde de som vier Caroli gulden
tot onder onder holt van de armen tot App

den 17 I'ajus

En noch van Deselve Dejaken tot oosterwolde ontfangen vijf caroli guld tot
onderholt van dese armen

den 19 Augustus Noch van de Dejaken Pieter Klaes tot oosterw. ontfangen de somma van neegen
caroli guld tot onderholt van de voornoemde armen Appelsohe
18 november

ontfangen in de Weeme tot Appelscha bij de reekenge elf stu. de daar aan de
armen gegeven is
Cntfangen drie soheepel rogge van Albert 5a000bs van de obelgaetie van Foppe
Jans en van hue van een acker tot App. en is op Allerheiligen vërsoheenen 1735
En deselve rogge zal in de uijtgaeve van knieles Jans geblijken waer dezelve genoten
is.En deese rogge is &ntfang in =.Emt macnt van feberwari 1736

1737

den

Juni 1737

den 18 Augusti

den 17
1737

Den iO feberwari ontfangen tien caroli guld tot onderholt van den armen tot
Appels
en 22 april ontfangen van Jannes Jacoobs Diejaken tot oosterwolde elf caroli
guld ook tot onderholt van deselve armen
ontfangen van Jannes Ja000hs Diejaken tot oosterwolde de som van ses caroli guld
ook tot onderholt van de armen tot Appelscha
ontfangen van Jannes Jacobs tot oosterwolde als Die.jaken acht caroli guld ook
tot onderholt van deselve armen
ontfangen drie schepel rogge van Albert Ja000bs op de obelgaetie Foppe Jans
aoker en aen hu±ere Deese rooge sal in de uijtgaeve gebliken waer deselve genooten
is (vanaf "Deese" tot hier dooigehaald,en vervangen door; Deese drie schepel
roe,-Eo is aen Albert Luijties verreekent aen het broot van frank Egbers tot Akenga
dat: hy daer hadde gehat
ontfangen van Jan:ces Ja000bs de somma van tien caroli guld tot önderholt van
de armen tot Appels

3.
ontfangen rn drie schepel rogge van Albert Jacoobs tot Appel van een acker
hnijre tot intresse van de obelgaetie van Foppe Jans verscheenen.op allerheiligen
1737,en is aen de Diejaken voldaen en deselve rogge zal in de uijtgaeve geblicken
waer deselve genooten is
ontfangen van Jan Ynieles de somma van een caroli guld wegens het gebruick van
het lijcklaeken bij het versterf van sLjn dochter Dieke Jans

den 10
lober 1737

den 30
lOber 1757
den 31 Janwaris
1738
den 9 feber
1738
den 17 autstus
1758
den 16 9ber 1758
den 14

- .ber 1758

den 15 febe -- 1739

1759

(

6 september

den 2 augusti
den 26

Sber 1759

den 3 9ber
den 3 mertus 17,10
den 16 dito
den 5 julius
den 18 7ber
den 16 Sber
den 23 Ober
1741 den 20 feb
wari
r\ 1zelve dito
den 3 majus -

ontfangen van Luijtien Jans tot oosterwolde vier stu de (=die?) Derck Albers
van de Vochtel van hem kwam die hij aan den armen gaf
ontfanpen van Jannes Jacoobs tot oosterwolde acht caroli guld tot onder,--,lolt
van de armen tot App
or - fangen van de erfgenaemen van Beerte Jans wegens het gebruicken van het
lijcklaeken tot App twaelf stu.
ontfangen van Jannes Jacoobs Diejaeken tot oosterwolde de som van twaelf
caroli guld
ontfangen van de orfgenaemen van Jantien Jans tot Apr wegens het gebruick van
het lijcklaeken d een daelder
ontfangen van Jan Knieles voor een rijg sijlveren knopen van franc Egbers de som
van ses guld en vijftien en aen geit drie guld en fijftien stu En de rest heeft
frank aen iaeken tot een rock
Ontfang van Alle Jacobs te Appelsche
ontfangen van Cornelis Jans de somma van seven gul& car.g. drie stuyvers dat
van de ontfang van Cornelis Jans was overgebleven ten sijnen huyse bij slot van
rekening
ontfangen van Jaccob Jans Diejaken tot osw vier caroli guld tot onderholt van
de armen tot Apr
ontfangen van Mertien Klaes vier guld en vijf stu bij het sterfen van haer bevenden dat zij noch aen geit hadt
ontfangen ses stu voor een paer kaeren
ontfangen van Eyt Jans voor een kaste van Mertien Klaes twaelf stu
ontfangen van afl Jannes Jacoobs Dijaken tot oosterwolde de som van twintig
guld
noch ontfangen van deselve Dijaken tot oostoni de som van dertig guld
ontfangen van Jan Jans tot Oosterw.Dijaken de som van tien guld
ontfenaen van Lambert Klaes twaelf stu van het hof fin van franke: een jaar
huyre
ontfangen van rse Wilt5 wegens het gebruick van het laeken bij &e begraffeinse
(sic) van Romke Wijbes de som van een guld en twe stu
ontfangen een guld voor 2 dde spinden van Jan Fyts
o:tfangen voor een koeke panne een guld en drie stu van Luyte Luts
ontfangen voor een res... boekweite een guld en 2 stu de frank noch hadde staen

Ontfang van Halbe Jans als Diaken tot Appelsche
den 24 Jan 1742 (T) Bij de rekening ontfangen veertien guld en ses peru van Alle Jcobs
(Deze datum moet,gezien het voorafgaande,en de volgende posten,1741 zijn)
den 30 april 1741
dens elven dito
den 21 majus
den 5

9ber

denselven dito
den 26 april 1742
den 14 september
den 18 november

den 31 januwari
1743

ontfangen van Hendrik klaes twaelf stuvs
ontfangen van hendrik jans elf stuvs
ontfangen van Lense Lenses dijaken tot oosterwolde sas caroligu].:den tot onderhout der armen te ppe1sche
ontfangen n uyt handen van Lense Lenses diaken tot oosterwolde de somma van
tien carolijgulden tot onderhout der armen tot Aprelsche
ontfangen een daelder voor een blauwe rock die antien egberts gehat heeft
ontfangen eenendertig stuivers dat bij het verstarven van Jacob Ellen bevonden
is op rekensein?
ontfangen van het nagelaten goedt van Jakoob Ellen uijt handen van de siskretarijs (sic) de somma van tien caroligulden
ontfangen van griete jacobstwe caroligtiden en drie stuyvers en acht penningen
van wegen dat gelt en de spijnde die Hendrik Klaes van de diakonieontfangen
heeft voordat peert dat griete jacobs van hem ontfgen heeft
ontfangen uyt handen van de siskretaris de somma van negen caro.igulden en veertien stuivers en ses penningen zijnde tctQtjsts penningen van kpt Jakob Ellen

LIE

nagelaten goedt
ontfangen van griete Jakoops vierendertigh stuivers op dat geit dn spinde die
diakonie voor haar heeft uytgesschotten aan Hendrick Klaas

den 4 junius

Ontfangst van Bartelt Zaaken

(a.±. Sakes)

1743

den 14 Aug ontfangen van Haibe Jans veertien car.guid.dertien st.twe p.
sijnde ie meerder ontfangst als de utgaef was
Dito
nog van deselve van overgehouden pen. die sijn E. aan de diacon geeft
Den 20 April
ontfangen van de &fgenaren van Wilt Jar1nes van het Laaken dat over het Lijk
geweest De somma seeven twintigh stuyvers acht pen.
den 26 ditib
ontfangen van de erfgenamen van Geert Albers van Laaken dat over het Lijk van
sijn vrouwe geweest is Somma elf stuyvers
den 30 april
ontfangen van de erfgenamen van Wylt Jaxrnes dat hij aen de armen gegeeveh heeft
de somma van vijftigh crogt].den
den 1 may
ohtfangen van Albert Jacobs van de Rente drie schepel rogge von Fdppe Jans acker
van de obelgaes de daer over is dat verschenen is op may 1742 en nu ontfangen op
den eersten mey 1743 tot Aprelsche
den 26 May
or1tf2ngen van de erfgenamen van Jan Albers dat sij aen de armen van het Laaken
dat over het Lijk van hem geweest is de somma van vijf ere gulden
den 22 Sber
ontfangen van Gniete Jacobs van weegen het Paert daer de diakeny borge voor was
de som sas stuivs
deA9 Febr 1744 ontfangen van klaas Remmeits van weegen het gebruyck van het Laken op de Begraf enice van zijt vrauwe de somma in achtin stvs
den 12 maart
ontfangen van Albert Jacops de drie schepel rogge van de rente van Foppe lans acker
dat verschenen op may 1,745 en nu ontfangen den 12 maart 1744 van de obelgaetse de
over de acker is tot Appeische De rogge sal in uytgaeve blijken waer de rogge ge
bleeven is
den 24 Mayus
ontfangen van Grietie Jacobes van weegen het paert daer de diakony borge voor was
de som sea stuvs
den 14 9ber
ontfangen van grietie jacotes van weegen het paert daer de diakony borge voor
was de som neegen stvs
den 28 mayus 1745 ontfangen van grietie Jacobes van weegen het paert daar de diakeny borge voor was
de som acht stuvs
den 2e Juny
ontfangen van Anders Lambers van oosterwold de rente van de obelgaetse de WÏxns
Wylhelmus Ram aen de diakeny tot Appelscha gegeeven heeft De rente verscheenen
van het jaar 1744 en nu ontfangen vn hot jaar 1745 de som van een guld tin stvs
(alle boekingen van Bartelt Sakes zijn in een zestal verschillende handen geschre
ven)
Bij 't afdoen van de reekenings heeft Bertelt Sakes aan Hendrik Clae.sen overgedaan de
somma van 27-6-6. (dit is in een zeer fraaie hand geschreven,en kennelijk niet door de
nieuwe diaken zelf)
Hendrik Claasen heeft bij de reekeninge van Bartelt Saken gegeeven

o-o-e

ontfangen van hendrick Jan de drie schepel rogge van de rente van Foppe Jans acker
de verschenen is in het jaar 1744 De hebbe ik ontfangen in het jaar 1745 van de
obbeiigase de daar over ±g de acker is Die sal blijken bij de uytgave waar de
rogge gebleven is
ontfangen van gxkat pieter klaas van oosterwol als diaken de somma van sas en
den 5 desember
twintig gulden tot taÎflg betalen van die koe die c± eyt jans gekregen heeft
den 30 mayus(1-746) ontfangen van bartelt saakes de drie schepel rogge van de rente van Foppe Jans
acker de verschenen is in het jaar 1745 de hebbe ik ontfangen in het jaar 1746
van de obbelligase de daarover de acker is de sal blijken bij de uyt gaave waar de
rogge gebleven is
ontfangen van de weduwe van anders lammers de somma van 53 carolygul.
den 5 desemb
(Ook deze vier items in vier verschillende handen)
Bij 't afdoen van de Reekeninge heeft Hendrik Claase aan Alle Jacobs overgedaan de
somma zegge de sommae van 59 - 11 - 8 penningen.( In hetzelfde schoonschrift als bij
de vorige overdracht)
den 11 jandwari
1748

ontfangen van bartoit seynes (dit is kennelijk een verschrijving en moet zijn:
sakes) de somma van vif gulden tot de armen tot appelsche
ontfangen van bartolt sakes drie schepel rogge van de acker van foppe jans en

5,
1747
den 14 mayis

de 8 XxxIms
yunnus
den 6 october

wer uit geven aeen grietin roelofs verschenen ynt yaer seven en vertig
,
roogge van de acker van foppe jans
ontfangen van bartelt sakes drie schepel vwgx
en Wer uit geven aen gnietin roelofs
(deze diaken - die niet erg ven.rdig was met de pen,is hier konnelijk een beetje in
de war.Trouwens ook vorige en volgende broeders weten geen raad met de bewoordingen
van deze jaarlijks terugkerende post.)
ontfangen van hendrik knelis en albert jens een gilden en dertin van gemael gelt
aen den armen geven
ontfangen van derk Albers voor een paer neuwe schen (een verschrijving voort schoen)
van Jan geers verdent (=verdiept?) een gulden en vier stuivers
Jan Jannis Ontfang
hij het sloth van eekinge op de 11 maart
ontfangen de somma van 29 Car guld lSst xx 8 Penningen

den 7 april 1749 ortfangen van die erfgenamen van alle jakoops wegens het gebruuk van het lyklaken
Itot apelsoha achtijn stuivers
may-as 1749
ontfangen van bartelt saakes drie schepel rogge van de akker van foppe ijans te
huire van een ijaer en aen grietyn roelofs weer uyt geven
ontfangen van bartelt saekes drie schepel rogge van die akker van foppe ijans
may-as 1750
te huire een yaer en aen grietyn roelof weer uyt gegeven
(waarom deze twee posten hier bij elkaer staan is onverklac rbaar,tenij we aannemen
dat deze diakon zijn kasboek niet geregeld bijhield)
ontfangen van derok karsies sas stuivers dat hij een die armen gegeven heel'
den
may-as
ontfangen van ijan smit de djaken van donkerbroek twe yaer huire dat berent hendnicks
den 30 mayus
te akir.ga verwoont heeft in dat armen fl±sflx huissijn die soma van .twaelf karoly
maeij 1749 1750 verschenen
den 4 y-uly
ontfangen van marten schepen vier stuivers dat hij aen de armen gaf•
(in geheel andere hand)
Alle volgende aantekeningen tot 1754 zijn in verschillend handschrift,en opvallend
is ook dat er van 1750 tot 54 zo weinig is ingeschreven.
den 26

9ber 1750

Ontfangen van Fokke Jelkes t oosterwolde als dieaken acht -in Carly gulden ookt tot
onderholt van deze armen tot Appelsche

den 3 september 1751 Ontfangen van Fokke Jelkes van venekooten tien Carly gulden wegens onderholt
ook van de armen tot Appelscha

1751

JAN ANDRI
Bij slots van Rekeninge te Oosberwolde gedaan als wanneer Fokke
Jelkes en Jan Jannes haar rekeninge hebben gedaan ontfangen
twaelf stuy
v ers twaelf penningen dat hij aan de armen heeft
gegeven (wie is deze "hij?"

tot 1754 geen enkele inschrijving.
den 18 augusti 1754 ontfangen van weduwe van lammert martens weegens het gebruyck van lycklaken
te Appelsohe vier stuyvers
(deze en allevolgende posten in boek 3 zijn in dezelfde hand in gothisch schrift)
ses caroligulden nyt het diakengelt van oosterwolde
den 14 november
Hier eindigen de ontvangsten in boek 3
Het volgende boek no.6 begint in hetj
a , r_764.
Op het blanco schutblad staat de volgende aantekening geschreven:
Een armhoff gelegen tot Akinga by Eyze wiltsbninlc verhuyrt aen
Jan Eyts voor een zom van flaRÎf (bedrag niet ingevuld)
twaelf maey 1769 zijn aenvang genomen.
(zie boeking op 1 september 1771)
1764
Cntfang van Jan Jans
den 17 april

Ontfangen op het kerkhof hij de begnaffenisse van Jan La¼berts de zon van agtt.ien
vier pen.

6.
den 25 Dyto

Ontfangen bij de afrekenge van de wed. van Jan Anders de som van dertig Car gld
agt st agt pen.
Ontfangen van de wed, van Jan Lamberts de som van een Car gld wegens t gebruijk
den AuguEt
van t lycklaken
Ontfangen Elf schepel 31
den 1 7ber
9 spynt rogge t schepel voor een Car glg een st
bedraegt tesamen twael (sic) Car gld negen et zes pen.
Cntfangen van bartelt Sakes drie schepel rogge Foppe Jans acker gebruykt tot
den 2 Xber
tot Fyt Jans land
den 26 Maert 1765 Ontfangen op t kerkhof bij de begraffenisse van martien foppes soontje de som van
negen st
Dyto
Cntfangen twe entwintig schepel rogge voor brood
den 2 April
Ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van Jan Jans de som van seventien st
den 29 Maey
Ontfangen op t kerkhof by de begrafenisse van Antje Halbes een Car gld viertien st
den 22 Junij
Ontfangen van Frederik Jans de som van elf st wegens t gebruyk van t Lyklaken
by begraffenisse van zijn broer
Den 21 JulyCntfangen op t kerkhof by de begraffenisse van een man uyt de tenten de som van
zeventien st vier peng
den 21 july
ontfangen van Cornelis Jans de zon van een Cargld tien st wegens t gebruyk van
t lck1aken by de begraffenisse van zijn moeder
den 26 dyto
ontfangen op t kerkhof bij de begraffenisee van Een uyt de tenten de zom negen st
tien peng
den 31 dyto
Ontfangen op t kerkhoff bij de begraffenisse van pieter Erzes zoontje de som
elf st twe pen
Lta 20
7ber
Ontfangen op t kerkhof by de begraffenisse van pieter Cones (moet: zijn:Coenes)
de som van een gld seven st agt pen
den 23 dyto
Ontfangen van de Erfgenamen van pieter Coenes de som van een Cargld wegens t gebruyk van t ljeklaken
den 29 dyto
Ontfangen op t kerkhof bij de begraffenisse van een kint uyt de tenten de som
van Bes st vier pang
den 1 9ber
Ontfangen op t kerkhoff bij de begraffenisse van geert Hendriks sone de zon van
elf et zes peng
1766
P (Pieter) Eyzes
ONTFANG VAN
den

4 febr

Dyto
den

4 April

't 25 Maey
den 10 9ber

Ontfangen op t kerkhoff bij de begraffenisse van een sohipperx uyt; de tenten
de som vier st twee penn
Ontfangen van mijselfs de som van elf st van t gebruyk van t Lijoklken bij de
begraffenisse van mijn zoontje
ontfangen op t kerkhof bij de begraffenisn van Alle Ja000bs vrouwe de som van
een Cargld vijftien st
ontfangen van alle Ja000bs wegens t gebruijk van t Lijoklaken bij de begraffenisse
1 van zijn vrouwe de Zon van elf st
ontfangen van bertelt sakes drie schepel rogge van foppe jans acker Maey 1765
verschenen
1767

ontfangen op t kerkhof bij de begraffenisse van Lambert Claes vrouw de som van
dertien st agt pengen
Ontfangen op t kerkhoff bil de begraffenisse van Remmelt Jans de som van twe Car.
den 12 Maey
gld twe stuyvs
Ontfangen van Jan rts de som van agt Cargld wegens afkortinge van 6 getaxeerde
den 15 Maey
goederen die hij bij taxatie heeft ontfang
ontfangen van bartelt sakes drie schepel rogre van foppe jans acker Maeij 1766
den 26 9ber
verschenen
den 12 Janus 1768 ontfangen in op t kerkhof t bij de begraffenisse van Eihert Eendriks kint de
som van aohtien stuyvs
Dyto
ontfangen drie schepel, rogge van foppe jans acker die bij bartelt sakes wort
gebnxykt op Maey 1767 verschenen
den 6 febrw 1768 ontfangen van Jan Jans de som van drie Cargld ses stuyvs voor drie schepel rogge
ontfangen van Jan Alberts de zon van drie Cargld vijftien stuyvs voor drie
den 2 aptil
sohepel rogge
tien Cargld wegens afkortine van de geontfangen von Jan Eyts de zon van
den 26 April
taxeerde goederen die hij bij taxatie heeft ontfangen
den 29 Jannis:

7.
1765
ONTVANG VAN

den 22 Juni 1768
den 30 Augustü
den 21 October
den 25 November

Jan Tiesinga

Onfangen
Onfangen
van twee
onfangen
Onfengen

bij den afrekeninge van Pieter Eises de somma van een stiiyver en twe penn
op het kerkhof bij de begraffenisse van Klasien van d'Vophtel de somma
gulden
op het kerkhof bij de begraffenisse van Lense Jans sas StUS
(t later tussengevoegd) van Jan Alberts Molenaar voor drie schepel
rogge die somma vier gtlden 5 stuyvs agt penn

1769
den 13 Januari

Ontfangen op 't kerkhof bij de begraffenisse van een kint drie stuyvs de ouders
mij onhekent

den 25 Maart
den 12 Mei

Onfangen op 't kerkhof bij de begraffenisse van Jan Lenses dartig stuivs
ontfangen van Jan Eits tien gld wegens afkortinge van de getaxeede goederen

den 17 Augtsti

Ontfangen van ':Jillemtjen Sakes seventiende halve stuivs van wegehs 't gebruik

die hij bij taxatie heeft ontfangen

den 6 Desembr

den 28 December

van het Lijcklaken bij haar overleden man gebrkt
Ontfangen van Jan Albe ts Molenaar voor drie schepel =ggw garve rogge die
somma drie guld twaalf st
1769

Ontfangen voor enig out yzer een gulden 't welk ik ix door Ptr Jbns weiden
heb laten oproepen in het openbaar en in de tegewoordigh. van de digkens van
Oosterwolde
1770

-

den 11 Januari
•

Ontfangen van Jan Eits de somma van vierentwintig stuivs van twip jaar huiere
van 't armhofffe
ONTPANG VAN JAIZES JANSZ

den 15 Maij
den 8 Junij

•
•

den 8 Junij
den 15 Juny
den 27 July

1770

ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van een kint uyt d& tenten een st
ontfangen öp het kerkhof bij de begraffenisse van een kint uyt dei tenten
een sttwepenn
ontfangen van Janrts tien gld wegens afkortinge van de getaxeerde goederen
die hij bij taxatie heeft ontfangen
ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van een kint uyt de tenten een st
ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van de huisvrouwe vn Jacob
Alberts de somma een gld seven st
ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van de huisvrouwe vn Peije Kornelis

den 14

7ber

den 25

Sber

ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van Jantjen Jansz vn de Bult
de somma drie gld sas stuivs

den 17 9ber

ontfangen van Bartelt Sakes drie schepel garve rogge van Poppe Jans akker
en (=in?) May 1770 verschenen verkogt te Steenwijk 't schep voor ~332
1 stuivs

den 29

ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van de huisvrouwe *n Jacob Jansz
opsigter te Appelscha bij de meulen de somma dus lgld 2 st 2penn

uyt de tenten de somma een gulden een st sas penn
•
•

dus te samen 5gld 8 penn

9ber

den 13 Xber

ontftmgen op het kerkhof bij de begraffenisse van Jacob Jansa in leven opsigter
tot Appelscha de somma dus 15 et 4 penn

den 18 Xber

ontfangen op het kerkhof bij de begrafonisse van Roeloff Harmens de somma

den 21

Xber

den 22 Febri
den 29 Marty
den 2 April
den 8 Maij
den 17 Juny
den 1 7ber

dus elf stvs agt penn
ontfangen van Mails Jacobs voor het gebruik van 't Lijklaken van sijn vader en
moeder dus l2st
1771
ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van een kint uyt dé tenten 4st 2penn
ontfangen op het kerkhof' bij de begraffenisse van de Holderboer yt de tenten 13 st 2pen
ontfangen op het kerkhoff bij de begraffenisse van een kint van Hendrik Ingberts uyt de tenten 3 st 2 penn
ontfangen op het kerkhof hij de begraffenisse van Jacob Konings van Appelscha
dus 13 st 12 penn
k van t
ontfsngcn van Egbert Dikx een cargid vier stuyvs voor het geb
Lijklaken tot sijn moeder gebruikt
ts de somma van tien Carguld of het laatste termyn van
ontfangen van Jan
-

8.

den 1
den 24

7ber
7ber

den 29 9ber
den 7 Xber

•
•

den 24

Xber

den 26

Xher

den 27 dyto
denselven dyto

van de getaxeerde goederen die hij van sijn vader onfengen heeft
ontfangen van Jan Eyts de somma ven een Carguld vier stuivs wegens two
jaaren huyre van het armhoffien tot itkinga is verschenen May 17 0 en 1771
ontfangen op 't kerkhoff bij de begraffenisse van een kint uyt de tenten
een st tien penn
ontfangen op 't kerkhoff bij de begraffenisse van
rt Jans 14 st 12 penn
ontfangen van Bartelt Sakes drie schepel rogge van Poppe Jansz akker en Yy
1771 verschenen li schep daarvoor ontfangen dus 3 cargld 112 schep overgedaan
aan de diaken Claes Hendrikx
ontfangen om 't kerkhof bij ie begraffenisse van een Hint uyt de tenten
2stl0renn
ontfangen van Hendrik Aalders op de ?milde de somma van two guld vijf stuyvs
van wegens een Partje van Hamer Bartelts en Jantjen Coenderts Plaatse
genaamt
ontfangen op 't kerkhoff bij de begraffenisse van een kint uyt de tenten 10 peru
ontfangen ontfangen (sic) op 't kerkhof bij de begraffenisse van een kint van
Harten sgberts Bakker in den tenten 12 st 6peru
1772

den 19 Janri

21 dyto

den 21 Febrw
den 2 Maart
den 6 Naert
den 17 April
•

den 23 April

•

den 18 Juni
en 20 Juni
den

9 Juli

•

den 21 Juli
den 30 October
den14 December
den

19 Decembr

den 16 Decembr
den 24 Decembr

ontfangen van Berent Hendrikh Prakken diaken tot Oosterwolde de somma van
thien Car Guld wegens een derde part van de vereeringe van de geboorte van
de jonge Prinsesse
bij de begraffenisse van Hendrik Sieuwérts l6st 8 pen

ONTFANG VAN
CLUS H 1DRIKS
1772
ontfangen op het kerckhoff bij de begraffenisse van Lambert Claaé lOst 2peam
ontfangen van Hendrik Lamberts de somma van twaelf stuyvs van wegens het
gebruik van het Lijklaken tot sijn vader gebruykt
ontfe.ngen van Hendrik Siuwerts wed. de somma van een oer guld agt stuyvs
van weegens het gebruyk van het Lijkiaken tot haeren man gebruykt
ontfangen op het kerkhoff bij de begraffenisse van een vreemdeling uyt de
tenten 6 penn
ontfangen bij de begaffenis van Jan Jansz Holder van de bult zijn kint de somma
van een Car Guld ses stuys op dat kerkhoff ontfangen
Ontfangen bij de afrekeninge van de voonige Diaken Jannis Jensz cp Paesche
Maandag de somma van ses Car Guld en ses penn
ontfangen op het kerkhoff bij de begraffenisse van Gerryt Jonkers uyt de tenten
de somma van twaelf penn
.
ontfangen op het kerkhoff bij de begraffenisse van een vreemdeling uyt de
tenten twee stuyvs
ontfangen op het kerkhoff bij de bearaffenisse van een kint uyt de tenten
de somma van viertien peru
ontfangen etc. etc. van een kint uyt de tenten een stuer tien penn
(zelfde als beide vorige).. de somma van agt stuys ses penn
ontfangen op het kerkhof tij de begraffenisse van een kint van baike timmerman
uyt de tenten de somma van twee st vier peru
ontfangen ax drie schepel rogge van foppe Jans akker'dewelke verschenen is
geweest op Maey 1772
ontfangen op het kerkhoff bij de begraffenisse van Hendrik Harmens met zijn
vrouw uyt de tenten de somma van elff st
ontfangen op het kerkhoff bij de begraffenisse van Bauke Timmermans vrouw uyt
de tenten de somma van vier st agt peru
1773

den 14 Janw
den 22 Jenw
den

5 Febrwry

ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van Aele jompers doèhter uyt de
tenten de somma van drie st ses penn
ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van kornelis wijkkels vrouw uyt
de tenten de somma van twaelf st viertien penn
ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van Sijbrandt Lenseste Appelscha

9.
den 9 Febrw
den 16 Febrwar

den 19 Febrwary
den 30 Meert
den 13 Juli
den 25 Augixsti

den 24 Augusti
den 26 Augusti
den 30 9ber
cn 17 Decembr

de somma van zeventien st vier pen
ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van Hammen Hendriks kint uyt
de tenten de somma van drie st viertien pen
ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van drie kinder op een dag uyt
de tenten de somma van tien st tien pen
Ontfangen van Jan Eyts de somma van egt Car Guld op reekeninge van weegens
afkortinge van zijn Landt Huyre Ruil(?) en sohattinge
ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van Wijbe ........uyt de tenten
ie somma van zeeven st vier penn
ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van Pieter Willems kint van de
Dijk de somma van een Car gald ses st
ontfangen op het kcrkhoff bij de begraffenisse van Huirt Binnes veenebaes vali
de Smilde de somma van vijf et viertien penn
ontfangen van Pieter Byzes de somma van drie Car.guld. Deeze sonima koomt
van de kinder en is aan Eijze Wilts gestuit-t met een briefjen om het aan de
armen te Akinga te geeven of aan die Diaken gelijk als uyt het Bovenstaende
blijkt
cntfangen op het kerkhoff bij die begraffenisse van Hendrik Beerents kint uyt
de tenten de somma van tee st ses penn
ontfangen van Marten Engberts bakker op die Smilde die somma van een Car Guld
tien ot voor een soheepel rogge die ik ven Dartelt Sakes hebbe ontfangen
Die was versoheenen rgi geweest op Maey 1772
ontfangen op dat kerkhof bij de begraffenisse van een kint uytjde tenten
de somma van tien penn
ontfangen van Dartelt Saekes de drie scheepel rogge van foppe Jansz akker
genaemt dewelke verscheenen is geweest op Maay 1773
1774

deni Jarw
den 18 Janw
den 25 Febnr

•

•

ontfangen van K Jakopien Jans de somma van elf st vanweegens het Lijklaken
gebruykt bij haar oom Sijbrandt Lenses
ontfangen op het kerkhof hij de begraffenisse van een kint uyt de tenten
de somma van drie st twaelf penn
ontfangen van Marten Engberts bakker op de Smilde de somma van drie Car.gtld
twaelf st van weegens drie soheepel rogge van Foppe Jansz akker genaemt

Het ontfang van Pieter Fysis
den 5 Nartius bij Sloth van rekeninge ontfangen ten Huise van de c±*önc E Stellink
Hendrick Claasen Zoon Claas Hendriks als afgaande Diaken te Appelscha de somma van
17-5-12
den 4 Naert
ontfangen op 't kerkhoff bij de begraffenisse van een kint uyt de tenten 0 - 1 -10
den 9 Dyto
(Hetzelfde) .... van een schoenmakersvrouw uyt de tenten 0 - 4'- 8
18 Dyto
(idem)... van een kint uyt de tenten - 0 - 1 - 2
(geheel idem)... 0 - 1 -4
i 2April
(i(iem).... van een schipper uyt de tenten 0 - 2 - 12
den 17 Maey
(idem).... van Bsuke timmerman uyt de tenten de som van 0 - 2 - 6
den 1 July
(idem).... van een vrouwe uyt de tenten de zom van 0 - 5 - 12
den 20 7ber
(geheel idem) ......0 - 3 - 2
den 18 Sber
ontfang op 't karkhoff bij de begraffenisse van een man uyt de (hier ontden 25 9ber
breekt het woord "tenten) de zom 0 - 5 - 10
1775
den 6 Janw
on-bfangen op 't kerkhoff bij de begraffenisse van een kint uyt de tenten
de zom viertien peng
C±dEIC
ontfangen op 't kerkhoff bij de begraffenisse van een kint van de Smilde
den 31 Janw
zom
twe stuy viertien penug
de
Onzfangen op 't kerkhoff bij de begraffenisse van Hendk: Cornelis de zom van
den 25 August.
een Cargld seven stuy vier penigen( sic)
ontfangen op 't kerkhof bij de begraffenisse van 't kint van Eylert backer
den 1 7ber
uyt de tenten de zom van drie st tien penge
ontfangen van bartelt sakes ses soheepel van foppe jans acker die Naey 1774
den 27 9ber
en 1775 verschenen is geweest
ontfangen van Hiemer Jans de zom negen Cargld twaelf stuyv voorses schepel
den 11 Xber
rogge van Poppe Jans worden bij bertelt Sakes gebruykt
ontfangen van Jannes Egberts wegens gebriyk van 't Lijoklaken bij de begraffenisse
den 30 Xber
van sijn stiefvader Hendrik Cornelis de zon van seventien stuyvers
1776

:i.o.
1776
ontfangen op 't kerkhoff bij de begraffenisse van Abeltien WiJits de som van
achtien stuy twe pengen

den 26 Janw

Het ontvang van Egbert Dirks
Den 31 Maal bij slot van rekeninge ontvangen ten huise van Pieter Eizes
als avgaand diaken te Appelscha
De summa van 64 - 10- 0
Ontvangen op 't Kerkhov bij de begraavenis van Abeltjen Jans de summa van
drie guld drie stiuv

den 15 Ma 2 rt

Ontvangen van de Boeren te Appelscha het Sohutgeid van de schapen
de sunmia van clv siuiv
Ontvangen van Dartelt Sakes ses schepels rogge van Popre Jans akker
Haai 1776 en 1777 verchenen
(tussen de aantekening op 26 Januari 1775 en de eerste ven 1776 zijn twee bladen
uit het boek verwijderd door uitkaippen) De eerstvolgende aantekening is ongedateerd.Alleen het jaartal:
1778
Het ontvang van Sake Bartels
Bij het slot van Rekening ontvangen de summa van ...... 88 - 15
en 6 maart (niet duidelijk ss of dit 1778 of 1779 is) ontfangen tot Appelschene (510) uijs
.ie Beeken (d.i. Bekken) van wee.-en folker Jans van Smilde Bij zijn
begraffenyse de somma van dus 0 - 19 ôntfangen tot Appalsohene uyt de Becker. vab Harten Foppes begraffenisse de
den 24 Aprl
somma van dus 2 - 11 - 0
1770

ontfangen op Let kirkhof te Api elsche op de begraffe van Trintin Albers
de som = 0 - 12 - 0
ontfangen op het kirkhof te Appelsohe van een kint van harm Luytes
op de begraffe de som van 0 - 13 - 4
ontfangen op het k&rkhof te Appolsohe van een kint van Jan Lmbers
de som van 0 - 17 - 0
ontfangsn van Dartelt Sakes ses soheopel rooge van Popre Jans aoker
verscheen op maaij 1778 en 1779 en verkoft het scheepel ne egentien stuver
de met een - dus 5 - 19 - 0
en acht pen
op karkhof van tilnys (=Teunis) Jonkman schepen op de begraffenyse van
sijn frouwe ontfangen te Appeische de som van 0 - 15 - S

den 8 April
den

9

dito

-

den 27 maaij

le

7ber

den 25

9her

den

Het ontfang max an (m.z. van) Jannes Jansz bij slöt van
Rekinge (= Rekeninge)van de xx afgaende Diaken Sake Bartelte ontfangen
een hondert en vijftien Car !luld agtien stuyvs twe1f penn
ontfsngen op ' kerkhof f bij de begraffenisse vsn't kint van Jan Lamberts
0-12-0
ontfangen op 't kerkhof bij de begraffenisse van Sake Bartels dus 1 - 6 -2
idee,
bij de begraffenisse van een kint van Remt Jacobs 0 - 8 -0
bij Je begraffenisse van Eijbert uyt de tenten negen stuyvs
idem
ontfangen van Bartelt Sakes ses schep rogge van Foppe Jansz akker
verschenen Maij 1780 en 1781

den 27 Jmv
den 11 Aug
den 29 7ber
den 15 9ber
den 31 Aug
den 14 Xber

(op

deze bladzijde is kennelijk een datum vergeten;er zal na de antekening voor
den 15 9ber moeten volgen: den 51 Aug. 1781).De volgende blz gaat verder met:

1781
den 15 Xber

Ontfangen voor vier schep.rog.ge saven Car.guld.
gbert Martens daer hij &ieltje Roelofs
Twe schep rogge gedaan en
broedt sal aan doen
ontfangen op 't kerkhof bij de begraffenisse van een kint van Jan Lamberts
den 18 Xber
0-14-8
den 21 April 1783 (dit is weer kennelijk een vergissing en moet zijn 1782,wstnt op de volgende bis
gaan de aantekeningen verder met Naert 1782)
Ontfangen van de afgaende diaken Jannis Jansz de somma van, een hondert

11.

den 26 Maart
1782

den 5 Maay
den 28 many

den 30 Decembr

vijf en vijftig Oar.guld tien stuy'rs sestien
ontfangen uyt de Bekking (=het bekken) bij de begraffenisse van de stellink
Hendrik Claas zijn vrouw de som van twee car.duld.elf stuyvs
ontfangen uyt de bekking bij de begraffenisse van Tuenis (=Teuni) Jonkman
van de Smilde Hier gebragt De som van een car.gtld neegen stuyvs
ontfsngen van de bijsitterx Jan Lamberts de som van drie car guld vijftien st
koomende van dat Ed Geregte van Makking
ontfangen uyt de Bekking bij de begraffenisce van
ze Wilt5 de som van vijfftien
stuyvs agt pen
ontfangen uyt de bekking bij de begraffenisse van Claas Jansz vab terwiesche
de som van een car guld vijftien
ii stuyvs
ontfangen van Bar-telt Saekes de drie schee-,Del rooge van Popre Jansz akker
verschenen macy 1782
1783

den 9 Janw
den 28 Janw
den 5 Maert
4en 4 April
den 21 april
den 23 April
den 27 April
den 27 maay
den 25 Juni
den 3 October
den 3 Decembr

den 28 Janw
en 30 Janw

ontfangen van Ehgbert Martens op De Smilde de corn van een car guld vijf stuyvs
voor een scheepel rogje
ontfangen uyt de bekking bij de begraffenisse van Pietertien Jacøobs de som
zestien stuyvs
ontfangen uyt de Bekking bij de begraffenisse van Hendrik Loggers vrouw de
som van dertien st
ontfangen uyt de bekking bij de begraffenisse van Bruyn Lamberts dochter de
som van agtien st twaelf pen
ontfangen van Jan Jannis wed de som van een car guld van weegens het gebruyk
van het Liklaken tot Haeren zoon Claas Jansz
ontfangen uyt de Bekking bij do begraffenisse van Jan Lamberts kjnt de som
van een Car Guld twee stuys agt pen
ontfangen van Pieter Eyzes de som van een Car Guld vier stuyvs van weegens
het gebruyk van het Lyklaken tot zijn vader Djze Wilts
ontfangen uyt de bekking bij de begraffenisse van Albert Tiesinga wed de som
van drie Car Guld zeeventien stuys
ontfangen hij de begraffenisse van Roelof Jacoobs kint de som van dertien
stuyvs agt pen
ontfangen uyt de Bekking bij de begraffenisse van Bruyn Laxdbertskint de som
van veertien stuys twaelf pen
ontfangen van Bartelt Saekes de drie schepel rogge van Poppe Jansz akker
versche enen Maay 1783
1784
ontfangen van DiEbertx Martens bakker op de HijkerSrailde de som van een Car.g-uld
twaelf st voor een scheepel rogge
ontfangen van Hendrik Klaas de som van een oer guld tien stuys van weegens
het gebruyk van dat Lijklaeken gebruyk tot zijn vrouw Abeltien Jansz
Ontfangts (sic) van Pieter Willems

den 10 Naert
den 13 April
den 30 April
den 16 Decembr

den 22 July
den 29 July
den 7 August
den 10 August
Dito

heeft de fungeerende dick n
Hendriks ontfangen de somma
ontfcngen uyt de Bekking bij
van vier en dertig stuyvers
ontfangen uyt de Bekking bij
sern van viertin stuyvers
ontfangen van bertelt Sakes
OP May 1784

Pieter Willems van de afgaande diaken Klaas
van 207 - 0 - 2
de begraffenisse von foppe Jans sijn vrouwe de som
de begraffenisse van itc leuwe Alles zijn kint de
drie sohepel rogge van foore Jans akker verschenen

1785
ontfangen uyt de bekking bij de begraffenisse yen
twe en dertigstuy-vers
ontfcngen uyt de bekking bij de hegraffanisse van
de tenten de somma van ses tuvers(sic) een (cie)
ontfsngen vaas Antyn Jacobs de som van een gu.lden
ehruyken van het Lyklaken tot haer soep- Seuwert
ontfangen uyt de bekkang bij de begraffenisse van
van seventyn stuyvers een(=en) Agt Penisigen
ontfangen van Jan ruyter de som van vijf stu - ers
gebruiken van het Lijklaken tot sijn soon

Siuwert hendryks de somma
een schepper(=schivper) uyt
vier penosigen
twe stuyvers van weekens het
hendryks
Jan ruyter syn jdnt de som
en agt penasigen wegens het

12.
den 22 Decembr 1765 ontfangen van Bartelt sakes drie scheepel rogge van foppe Jans Akker ver
schenen may 1785
1786

•
•
•

Ontfangts (510) van Albert Jans
den 23 Febr heeft de fungerende Diaken Albert Jans van de afgaande Diaken Pieter Willems
ontfangen de somma van ........... 64 - 11 - 2
den 10 Naert Ontfengen op't kerkhof bij de begraffenisse ven mijn moeder de Zom!xn twe Car gld
twaelf stuyvs agt peng
den 16 Naert Ontfangen van gebruyk van't Lijoklaken bij de begraffenisse van mijn moeder
de zom: een carg].d
ontfangen op het kerkhof bij de Begraffe Nijsse (sic) van Nanne Mikes Schuijtemaker
den 15 Mayes
de somma Agtijn stuijver
(de inschrijvingen beginnende met bovenstaande van 15 mei 1766 tot en met die
van 13 febr 1788 zijn in een andere hand,wat ook in de spelling duidelijk merk
baar is)
den 25 Augustus Ontf op het kerkhof bij de Begraffenijsse van Lijwe Alles zijn kint de somma Tijn
stuijvers
den 29 Augustus Ontf op het kerkhof Bij de Begraffenisse van Lijve Alles zijn hint de somma Vier
stuijvers en Agt penniggen
den 30 desember Ontfangen van Bertelt Sakkes de drie schepel Rogge Van Foppe Jans Akker verschenen op ?2aay 1786
1787
Ontfangen op het kerkhof bij de begraff van Nuijlder zijn Vrouw uyt de tenten
de Zomma tijn stuyver
Ontfangen van Rink Hof den Zomma tin stuijver
den 17 I2aert
Ontfangen op het kerkhof bij de begraff van Jan Jans Nulder zijn zoon de Zomma
den 3 April
twe Gulden en sestijn St
Ontfangen op het kerkHof bij de begraff van Nanne Nijnkkes zijn nagelaaten kin (sic)
den 28 Nayes
een Zomma van een Gulden en een stuver en vier pennigen
den 6 Desember Ontfangen van Bertelt Sakkes de drie schepel Rogge van Foppe Jans Akkertijn
verschenen Meij 1787
1788
den 4 Jannuari Ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van Grietijn Geerts een Zomma van
een Gulden en elf stuyver
den 12 Jannuari Ontfangen van gebrûk van't Lijklaaken bij de begraffenisse van grietijn Geerts een
Zom van Elf Str
den 15 februwa Ontfangen voor de drie schepel Rogge een Zom Vijf Gulden en agt Stuijvers
den 14 Naert

Ontfangst van Lieuwe Alles
Naert
heeft
de
fungeerende
Diaken Lieuwe Alles van de afgaande Diaken Albert Jans
'1en II
ontfangen de somma van 4J - 3 - 2
het ontfangst op het kerkhof van de begrffenese (sic) van-Anders . Jans dye
den 26 mart
zome van twe Crolyguldens en twe stuv
(de laatste diaken in dit boek - tot 1790 - was niet bepaald vaardig met de
pen;zowel zijn handschrift als zijn spelling is beneden peil
hebe yk het overgeblevn geit van het faendel ontfangen de zome een gulden
en vyef stuvers
(dit klopt niet met het bedrag in geld,want dat is 1 - 5 - 8,zodat vergeten is
de 8 penningen te vermelden.
In de marge staat hiernaast gekrabbeld: noeg (=noch) vier suves (=stuvers) 4
op het karkhof ontfangen van de begraffenxse van Harmen Luyten die some
den 17 Jule
een gulden en vif stuves en vier penigen
op het karthof (cie) ontfangen van de begraffense Aebcltin Allen ontfangen die
den 25 Septem
come van vier Crolyguden (sic) en viefsuvers (sic)
ses ontfangen
den 18 Aohdopr (cie) op het karkhof ontfangen van de begraffense van trjenne
dia somme een gulden en neegen suviers (sic)
(ook in deze beide la.tste bookinmen schuilen fouten: in plaats van de in de
tekst verantwoorde bedragen van 4g1d. 5st en lgld 9st vinden we in cijfers:
4 - 5 - 8 en 1 -. 9 - 12)
ontfangen van Jan Jansen van het Lijklaken die come een gulden en aohat (cie)
den 26 Aohdoper
stuver
ontfangen van BardeLt Saken drie schepel rooge heet (het) schep verkof t voor
den 2 desenper
den 28 Maijüs

13.
een gulden en tin suvers die zone is vijer gulden en tin stuvers
verschene (zal moeten zijn: verschenen Maey) 1788
1789 (dit janral ontbeokt)
ontfangen van ijan Albers tiesonga van het Lieklaken die zome van :dre Croli
guldens
den 03 janwarus (dat zal wel 30 januari moeten voorstellen) ontfangen op het karkhof van de
hegrafenesse van klaesien ijans die zo-me van zievetin (zeventien ) stuvers
den Q. feperwanie
ontfangen van het Lijklaken van ijan Lanibers die zome van eelf stuvers
hebbe ik van yanes Luben (Jannes
den 9 jenwar
Luyten?) Als Atmistrende Aken
(= administrerend diaken ) Armangelt ontf en die zome van tien Clijguldens
(in de tekst is tussen de regels en boven de woorden Armengeld bijgekrabbeld
11
gelyent" wat wel "geleend" zal moeten voorstellen,en het geheel is dan nog
ondertekend met: Lieuwe Alles 1789)
den 19 mayus op het kerkhof ontfongen van de begraffense van gretijn ijans onifangen de zome van
negentien sttivers
den 24 yuli op het karkhof oritfangen van de begrffenes van Alle ijakopes ontfangen de zome van
een gulden en ses suvers
(in de cijfer kolom ook nog 6 pe2m)
den 23 yuli ontfangen van roelf yakops van wegeens heet I'kLaken die zome van een gulden
den 15 AugUs
ontfengen op het kerkhof die zome van een gulden en ten suvers van brm Lambers
begraffenese
den 5 Achtober ontfangen op het ksrkhof van de graffenes van kent (kint) ven hiekkersmelde (d.i.
r
Hykersmilde) de zome van een gulden tewe bunn-en (sic)
op het kerkhof ontfangen van de begraffenes AbeLtin ijannes die zome *if gulden
dL 6 Nofemper
en viertin süvers agt peng;
den 6 Nofemper ontfengen van wegens het gebruk van het LikLaken van Lieuwe Alles die zome van
een &1den
den 24 dieserop ontfangen van Bardelt sakes drie sohebel roge van foppe jans Akker ontfangen die
zome von vyf gUlden en zieventin suvers
(in de marge: betalt inhiet Jaar 1769)
den 17 Jonwrs

t

1790
den 24 janwarus ontfangen van japikijn doek voor een koek bane (koekepanne) verkoft (moet natuurlijk zijn: koft of gekoSt) van Emmelt Roelf die zome van Ach stuvers
den 25 fepwar ontfangen van die AfgandiAken (= afgaande diaken) Jan Halben van oste. A'olde die
zome van viventwientig Croligulden
den 21 Nartus ontfangen van Jan Jansen (=Jansz) van wegens het gebruk van niet Lycklaken die
zome van een gulden en ag stuvers
Einde van boek 6
Het volgende boek begint in 1790.0p het schutblad staat de volgende
aantekening:
DIT NIEUWE SCHRij'PBOEK
Aangelegt
Door Pieter hiliems Bos
den 26 Maert
1790
Ontvangst van Pieter Willems
den 16 April Ontvangen bij de Pegraffenisse van Roelof Jacoobs kint de som van dertien stuyvers
Agt Pennygen
Ontfangen van Lense Jans Als Dyaken van oosterwolde de som van tyn C±'oly gulden
den 24 Mei
Ontvangen bij de begraffenis.e van Broer libbes kint de som van een en twintig
den 9 July
stu'vers
den 20 August Ontfangen Bij de begraffeniane op het kerkhof van Egbert Derks de somma van
twe gulden tyn stuyvers
den 29 december Ontfangen van Bertelt Sakkes de drie schepel rogge van Poppe Jans akker
verschenen May 1790
1791
Ontfangen voor drie schepel Rogge een som drie gulden en agt tyn stüyvers
Dat 4 Janw
den 7 feberw Ontfangen voor een Jîenshouwe (niet duidelijk te lezen;wet is dat?) twaalf st
den 1 Maert Ontfangen van de Seoretarus van Eisen de Somma van Agtyn Croijr gulden van weegens
t
Oortyes geld dat ik hebbe ontfangen
den 16 Maert Ortfangen op het kerkhof Bij de begraffenisae van Bartelt Sakes de soi van

14.
den 6 Maay
den 6 Maay
den 18 Junius
den 22 Desembr
den 29 Dyto

Negen en twyntyg stuyvers
Ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van Fardu Klaas de som van twe
en veertyg stuyvers
ontfangen van Jannes Jans wegens het gebruyk van bet iycklaken bij de
begraffenisse van syn moeder de som van een Ladder
ontfangen van de heer 0-rytmari van Makkhm de somma van acht stuyvrs voor
Boete van de spiesi (?)
Ontfangen van Grietyn Bartels de drie scheepel rogge van Foppe Jans Akker
verschenen op May 1791
ontfangen voor de drie schepel rogge de somira vr-n vier crolyguldéns
1792

den 2 feberwa
den 1 April
den 18 April
den 29 May
den 28 August
den 14 SePtemb
d'27 Decemb

Ontfangen van de Secretaris van Hysen de somma van Agtyn Orolyguldens van
weegens het oortiesgelt dat ik hebbe ontfangen
ontfangen dat er mcgflÎmx overgeschoten van het Categeseeren drie stuyvers
ontfangen op het kerkhof by de begraffenisse van kornelis Doyses i(?) syn
vrouwe van de hykerSmilde de som van seeven en dertig stuyvers
Ontfangen op het kerkhof by de begraffenisse van Wilt Jannes van Wateren de
'omina van drie crolygulden en twaelf stuyvers
Ontfangen oP het kerkhof hij de begraffenisse van Tryntien Douwes een gulden
en tyn stuyvers en ses pennigen
ontfengen op het kerkhof hij de hegiaffenisse van Liuwe Alles syn k?:nt negen st
0: tfangen van Grietyn bartels de drie schepel rogge van fopz'e Jans Akker ver
schenen op May 1792

Ontfang van Pieter Willems Bos 1793
Ontfongen van Popre Douwes wegens het gebruik van het lijklaken van; sijn suster
de somma van elf stuyvers
11 Janwr
Ontfangen voor drie schepel rogge de somma van vijf gulden en sevendehalve stuyver
Ontfangen van de Secretarus van Risen de somma van Agttyn Orolygulden van wegens
31 JanWare
het oortiesgelt dat ik heb ontfangen
Ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van Saeke Jans de soSa van twe
5 April
gulden en tyn stuyvers
6 May
Ontfengen van Albert Jans weegens het gebruik van het lijklaken van syn broeder
de somma van sestyn stuyvers en Agt Pennimen
Ontfangen van Klaes Roelofs wegens het gebruik van het lijklaken van syn vrouwe
10 July
de sommo van een gulden en twe stuyvers
Ontfangen van Grietyn Bartels drie schepel rogge van foppe Jans Akker verschenen
27 Desember
op May 1793
;794
Ontfangen voor de drie schepel rogge de somma von vijf gulden en tweelf stuyners
4 JanWare
en kt Pennigen
30 Jannewari Ontfangen van Albert Jans de somma van ses en twintyg crolygulden weegens het
oortiesgelt dat ik hebbe ontfangen

den 6 JanWari
den
den
den
den
den
den
den
d

-

den
den
den
den
den
den
den
den

13 Febr
7 Mart.
18 April
6 Juni
18 Juni
26..Augusti
23 Septembr
7 Octber

den 3 Novembr
den 5 Novembr

Ontfangst van A.J.Thiesingha in den jaere 1794
Bij de begraeffenisse van het kindt van Egbert Mengers Auke opsigters zwager 4st
Bij de begraeffenisse van het kindt van Broer Libbes: 12 st.
Bij de begraefenisse van Hendrik Ybben 491d 9 st
Bij de begraeffenisse van Jan Jans Mulders Jantjen 2gld list
Bij de beschrijvinge der Spiecien 12st
Bij de begraefenisse (4n F ) van Luijte Jans Kindt van de Scheijdt 15st Spenn
ontfangen van Jan Jans Mulder von de Buldt vanweegen een schaap 2g14 lost
ontfangen op het kerkhof bij de begraeffenisse van Baetjen H. van groot wateren
3gld Sst
outfengen de rogge van fonpe Jans Akker 3 schepel en ontfangen daeroor Egld 3st
ontfangen van Jan Jans Minder voor gebruyk van het Lijklaken lgld ast

1795
Ontfangen van Heer Grietman Blom een oortjesgeldt 20gld
den 27 Jannwri
ontfangen op het Kerkhoff van Roelof Jaccohs kit 9st Spen
den 27 feberw
den 6 Meert Bij de bograffenis van Hendrik Clason op het Kerkhof Ontvangen 3gld 16 ps.
(dit is in extra fraai schoonschrift over de volle breedte van de pagina geschreven,vermoedeljk in een geheel andere hand.Voor de eerste keeris hier in
ontvangen een t gebruikt en is begrafenis bijna mode27n.txxkE Het lijkt er veel op
dat deze Hendrik Olasen een voornaam personage is geweest.In de ee±stvolgende

15

den 15 May
den 22 Nayus
den 19 Jury

den 3 Juli

zin we al weer terug bij de f in ontfangen en begraffenisse)
Bij de oegre.ffenisse van Roelof Jacobs Moeder 9st
op het kerkhof ontfangen by het begraven Ven het kint van Arent Klok 9st
ontfangen op het kerkhof bij de begraeffenisse van moeder Jantien Anders huysvrouw
van J.A.Thiesingha tot Therwissoha 4gld Est Spenn
(zo het al niet reeds duidelijk was uit het verschillende handschrift en de geheel
andere woordkeus en spelling,den blijkt uit deze latste antekening wel wacrom
diaken 14.Thiesinaa niet zelf deze heeft ingeschreven.Dit betreft in ieder geval de drie vorige en de volgende van 3 juli)
ontfangon op het kerkhof hij de begrafenisse van de weduwe van Hendrik Ybbes van
Appelscher hoogeveen 2g1d lOst

1796
den 4 Januari Ontfangen van Grietjen Bartels de 3 soheemel rogge van Foppe Jans Akker en daer
voor ontfangen 7gld 13st
den 20 Januari ontfeneen van Claes Hendriks van Akirgha weegens het gebruijk van het lij.kla.ken
van z'?, veer 2 gld lost
den 21 Januari ontfeneen ver: jenrcs hcrrtriks van Aprelscher Hoogeveen weegens het gebruijk van
het lijklaken hij zijn vader en moeder lgld Zet
den 29 Jonuwr Ontfangen van de BUrger Blom het oortjesgeldt hedroeende de somsia van l9gld
(het vorige jaer - zie 27 Jan,1795 - was hij nog "de Hoor Grietman Biom";n is
hij nog m er gewoon BUrger
n 31 Januwr ontfangen van Meester Andrijs Jans van oosterwolde aan Gelde van weegen het
aenteekenen der Jagt de somma 4gld lost
den 16 Maert ontfangen ven Jan Alberts Thiesinga voor het gebruijk van het lijklaken geschiedt
bij de begrafenis van zijn vrouw 3gld
(hier voor de eerste m al begrafenis in de moderne spelling
1796 Het Ontfang van Albert Jans
den 18 Maart Ontfangen bij de 2ngrx Begarffenijsse (sic) van Trijntijn Arens klok een Somma lgld3st
den 4 April
Ontfangen van het lijklaken van Tintijn Arens klok een Somma 12st
den 5 April
Ontfangen bij de Begraffenisse van Luttijn Jansz van de Mole tot Appelsoha een
Somma 5gld 5sb 2penn
Den 4 April - doorgehaald en verbeteed: Maijes Ontfangen oe het keH bef bij & begraffeny.500 van
Hendrik Lammer con Somma lgld 7et Epenn
den 15 Juni Ontfangen in de kerk de Boete een onTra l6st
den 15 Juni Ontfangen Bij de begraffenisse van Geertin Hermons klock op hot kerkhof een Somn lgld
den 9 September Ontfangen op het kerkhof Bij de bedraffenisso van Halhe Jans een Sommia 6gld 12st
den 19 September ontfarigen voor Jan Byte koe een Somma 21 gld
den 28 September Ontfangen bij de begraffenisse van Jan Ltts vrouw een Somma lgld llst
n 26 october Ontfangen voor verkogte boekueite een Somma Egld Zst 8penn
dezelde dato ontfangen voor een afgeaaalt Schapijn een Somma 2gld 3st
den 14 Desember Ontfangen van de jagt een Somma lOgld lEst
den 30 Desember Ontfaneren de Rogge van Fop.pe Jans.Akkertijn
1797
den 26Jannuari Ontfangen voor de drie schepel rogge Ontfsneen een Somma 4g12- lost
den 26 Jenare mi untfrger ver Jan Jans Mulder van het gebrtijk von het Lijk-laken een Somma lgld dat
den 2 feberwari Onifangen bij Jan Eytx Bits zijn dood een Somma 8t lopenn
den 7 februwari Ontfengen op het kerkhof bij Jan Bits Zijn hegroffenis con Somma lEst
den 9 februwari Cntfengen ven de Boellegoetsponrigen van Jan Bits goederen een somna 4851d 15st 12;
den 17 februwari Ontfangen op het kerkhof hij de begraffenise.e van Pieter Wijilem Bos 7gld 6st 8;
den 21 Meert
Ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van Jan Jans Mulder zijn do.-ter
een Somma 2g1d 5st 5p
den 12 April
Ontfangen van Willem Pieters van het gfln gebrijk (sic ) van het Lftlaken con
Somma lgld Set
den 4 Mey
Ontfangen het Oortisgelt een Somma 44gld
den 14 Mey
Ontfangen van ...........een half jeer kamerhuyr een Somma 21d !Op
(deze naam is onleesbeor)
Ontfangen op het kerkhof Bij de Begraffenisee van Lambor Hermens een Somma lgld
den 30 Mej
lBst 4::p
den 20 July
Ontfangen ven Jan Jans Mulder ven het Boelgoet een Somma Zgld 13st
den 19 Augustus Ontfangen voor een afgedwaalt Schapijn een Somma 2gld lOst

16.
den 24 October Ontfangen op het kerkhof tij de begraffenisse van Jan Jans de Oude Mulder op
de Buit een Somma 3gld 16st
den 17 Desember ontfangen op het kerkhof kD de hegraffenisse van Teunis Hendrijka zijn kraemkint
een Somma lgld
den 26 Desember ontfangen van het verhuyrde land van Jannes Jans een Somma Sgld
den 30 Desember Ontfangen de drie schonel Rogge van Foppe Jans kkkertijn
1798
den 18 Jannuari Ontfangen voor het gebruijk van Lijklaken van Albertijn Jansz van de Buit een
Somma lgld lOst
Ontfangen voor de drie schepel rogge een Somma 391d 7st 8penn
Ontvangs van Thuenis Hendriks 1798
den 12 MasTt
den 16 Maert
den 4 April

ontfangen van Jan voormoolen weegene boete een somma lgld lOst
van Albert Jans bij het slot van Reeking ontvangen een somma van taggentig
kroole gulden zeeven stuyvers
ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van kornelis jans 3gid 4st 4pen

1798 ontvank van Theunes Hendriks
ontvangen van de Donderdags kordegesase (sic) een somma van drïie gulden en
dertin stuevers
den 21 Mey
onWangen het oortys gelt een somma van twee en twijntg kroole kulden
den 22 I1eyontvangen van Jacob kornelis van het gebruik van het lijklaken van zijn vaader
2gld 10 st
Dyto
ontvangen op het kerkhof bij de begraffenysse van Jan Henders een somma van
5g1d lat 4penn
den 2 August
ontvangen op het kerkhof bij de begraffenysse van Jenne Jacobs 3st 4penn
den 3 november ontv:ngen van foppe douwes voor het oude hout van het huys te a1-ga een
somma van elf stuevers
den 4 data (zal wel "dito"moeten zijn) ontvengen op het kerkhof bij de begraffenysÈe van
Luette Theunis zijn kint 14st

I

1799
den 5 Juni

ontfangen voor drie sohemel rogge van foppe Jan Akker een somma van vijf
malden twee stuevers

(ongedateerd) ryn de kordegesaases ontfangen een somma 5gld
ontvangen op het kerk hof bey de begraffenysse van pyeeter eyssen (= Pieter
den 23 Jule
Eizes) en zijn zoon een somma van 5gld
ontvangen van Beertyn Jans voor het gebruyk van het lijklaaken een somma van 3gld
den 9 August
den 19 Augustus ontvangen het oortisGelt een somma van elf kroole u1den
''ienze1ve dato ontvangen van de Deiaken van Wolvega weegens verschooten pennegen aan Dyerkin
(niet inge1d,of niet juist. het hierachter vermelde beRoelofs een somma
drag van 31g1d 14st 5penn kan niet juist zijn tenzij het in het geheel niet is
meegeteld bij de optelling van de gehele bladzijde.Dit geeft als totbal over te
brengen 24.gld 5st 4penn)
den 13 September ontfangen van Klaas Hendriks van het gebruyk van lijk laaken een smma van 2g1d l
den 22 September ontfangen van Eefe•:t engberts een somma van 4st
ontfangen van de Deakenen van Wolfega een half jaar hueer van het huys te
den 3 novemb
Akynga van het jaar 1798 verscheenen een somma van 6gld
1800
den 19 februw ontvangen voor de drie scheepel rogge van Grieetin Bartels 1799 vetscheenen
een somma van 491d Sst
Het Ontvang van Wilt Pieters voor het jaar 1800
den 5 Feber
den 18 Maart

den 6 April
den 27 May

ontvangen op kerkhoff bij de begraffenisse van Lambert Jans een somma 2g1d 15st
ontvangen bij het slot van reekeninge van Theunis Hendriks in gelde een somma
van sesentagentig gld twe stuev twaalf pen. en quitancien van verschoten
geld van broedt en weekgeld een somma van twintig gld neegentien stuivr tien
pen. dus te samen 107 gld 25t 6pen
Ontvangen van Jan Lamberts van weegen het lyklaken van syn vader de zomma
van sestien stv Spenn
Ontvangen van Hendrik Johannis voor wat hout van de oostergoorn de, somma

17.
twaalf stvr
ontvangen op het kerkhof-' bi de begraffenisse van Willem Pieters van de Dijk
een somma van vier gld sea stvr agt penn.
den 13 Juine
ontvangen op het kerkhof±' bij de begraffenisse van Wybbe Larnberts een somma
van twe gld een stvr
den 18 Julne
Aan Oortiesgeld ontvangen een somma van sea gld agtien stvs agt penn.
den 13 Juile
ontvangen van Jan Lamberts van weegen het Lijklaken van Wybbe Lamberts een gld
denselven Dyto Ontvangen van Antien Halbes van weegen het lijklaken een gld agt stuyvers
den 29 September Ontvangen op het kerkhof bij de begraffenisse van Theunis Sanders vrouw en(=een)
somma van vier gld sestin stuyvs agt paarden 2 Hovember Ontvangen van Theunis Sanders vanweegen het lijklaken van syn vrouw een somma
van een gid thien stuyvers
den 30 Maij

1801
den 9 Jan,;
den

6 Febr

den 25 Feber
den 24 April
uen

27 Juile

Ontvangen voor drie soheepel rogge van Jan I'u1der een somma van thien gld
sestien stuvrs
Ontvangen op het kerkhoff bij de begraufenisse van Albert Thiosinga kint
een Oar;gld;
Ontvangen van Evert Engberts vanweagen de Loteri een Zomma van thien stuyvers
Ontvangen op het krkhoff bj de begraffenisee van Lambert Jans wed; een somma
van twee Chro;gld;een s-tuyv
Ontvangen van Jan Lamberts van weegen het LijkLaken van zijn Moede een somma
van een Cho;g.d twee stuyvs
1802

Ontvangen voor drie soheeval rogge van de Arm Akker van Jan tildr een somma
van seeven Chro:gld viertien stuyvs
Ontvangen twee jaar huishuire van de Diakonie van Volveda een somme van
den 5 April
vierentqintig Chnogld Maij lSoo en 1801 versoheenen.
HET ONTvangt (sic) van
Hendrik Jans Thiesinga
Den 22 April 2.802
den 25 Peber;

Bij het slot van reekeninge ontvangen een somma twe hondert Oargld seeven &tuys twaalf pen
Deese vijf instantien Hebbe ik onfangen eer ik het Boek hadde
Den 22 Januarius ontfangen van Claes Jan van het lotten 5st
Den 31 Januanius ontfangen van Sander Teunens van het lotten Ast
Den 11 februwari ontfangen van Remmelt Claes van wegen het lotten 9st
Den 16 februwari ontfangen op het kerkhof ut den Bekken van Lense Jans lgld lSst 8pen
Den 8 Meert ontfangen van Albert Jans van het Lijoklaken van Lense Jans lg]4
Den 5 april ontfangen op het kerkhof uit den Bekken van het kint van Jan Jâns Mulder
3ld 8st
Den 18 Junius ontfangen op het karkhof uit den Bekken bij de begrafenisse van Beert&n Jan
drie gldën sefen st
Den 23 Julius oortiesgelt ontfangen een somma van drie guld en neegentien stuyvers
1803
Den

6 Januwarius 1803 ontvangen voor drie soheepel rogge van Jan Jans mulder een somma van

neegen gulden thien stuifers
Den 11 Januwaryus ontfangen op het karkhof uit den Bekken bij de begrafenysse vande weduwe
van Klieles (=Knieles) Jans drie gulden en eenne si
den 11 Januwarius ontfangen ofer schot van het Leeseggen twee st
Den 21 februwarius ontfangen van Wylt Pieters van het lioklaken van weegen bertien Jans
de somma van een gulden en thien stu
ontfangen op het karkhof bij de tRgrxg begraefienysse van Dur4n Roelofs
Den 12 April
de somma van neegen stuivers en Agt pa
Ontfangen van Japik lciielys van weegen het lijklaken van Maertyen Jakopt
Den 20 April
de somma van twie gulden tbyen stuuven
ontfangen van het Bolegoet van Durkien Roelofs dat gefonden is in het
den 6 Augustus
kiessien en aertappels en aerten 3gld 15at 8pen
ontfangen voor een paer haaken in het Ooryeser siet wuitansie 2g1d 5st 8pen
Den 8 Augustus
Den 12 Augustus ontfangen op het Karkhof Bij de Begrafennisse van Jannes Egbers die somma
een gulflx en vijf sui
Den 18 September twie jaar Huishuure ontfangen van de Diakonie van Wolvega een sOnma van

18.
drie en twintig Ohrlegulden
Den 12 october ontfangen van Aeffjen Hindnioks van het Lioklaken van Jannes Egbers de somma
van sestien stil en Ag pennigen
Den 29 October uitgegeven aan Meint Daghuuren VerDient Aan het Aririmissien te aekinga met
opperen de somma van Agt Guld en Agt stuivers
(Deze gehele aantekening is doorgekruist; in de marge ervoor: Een Abbuus)
Den 5 November Oortys Gelt ontfargen de somma van vier gulden
Den 5 November ontfangen van het BoeleGoet van Dier1ren Roelofs die somma van ZeStig Guld
en Elf stuivers en vier pennigon
Den 20 Deessember ontfangen op het karkhof bij de begrafenise van Aeffien Derks de somma
van sestien stuivers
1804 (dit ja:rtal ontbreekt)
Den 29 January ontfangen van Geert Jaakops Huire van de oostergooren de soma van :rer
stuivers van Het jaer 1802 en van het jeer 1803 Dus van twie jaer
Den 7 februarius ontfangen van Jan Jans Mulder voor drie soheepel rogge van de Arm Akker
de somma van vijf gulden en Agt stuivers
(volgt in andere hand geschreven:
Den 9 Febr 1804
Is door de thans adminystrerende diakone van de nu afge alle;
Diaken Hindrik Jans ontfangcn f173 - 13 - a)
(hier voor het eerst het teken f voor gulden)
Ee-t, ontfsrg Aan Ren'znelt Olaasz
Den 29 maart ontfangen op het Boeloed van Aafje- hendriks van Secretaris -J A Willige
twee stuyveas
den 19 April ontfangen van de secretaris J.A.Willing de somma van 5st Span
den zelven dyto !st Sper van het overschot van het schutten van de schapen van de Smilde
den 13 Juni
ontfangen op hot kerkhof uyt de Bekken van de hograffeniese van Albert tiesenga
zijn vrouwe de somma lgld sas st
den 21 Juli
ontfangen von Meit Jans een somma van zeven gulden op kekeninge dat verschenen
was majus 18-34 wegens de huure van het Arnfnuysjen
den 14 Tor
ontfangen op het kerkhof uyt de bekken bij de begraffenisoe van Jan Egberts
de soms lgld Set
den 14 9ber
ontfangen van Lieuwe Alles een somma van tien gulden voor een Perseèltjen
hout bij het armJiuysjen
den 14 Sber
ontfangen van Geesjen :Hgberts voor het geb-ruik van het lijklaken van 'haar broeder
Jan Egberts Elf stuyvers
1805

-

en 18 Januari ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisso van Jan Lamberts lgld 13st Bp
den 1 Februari ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisse van Antjen Geerts een Somma van lgld
den 7 Februari ontfangen van Geert Hendriks voor het gebruyk van het Lijklaken van zijn overleden
vrouwe Antjen Geerts de somma tien stuers
den 9 dyto
nog van dezelve ontfangen twee stuyvers
den 17 maart ontfengen van Wytske Jans voor het gebruyk van het lijklaken van haat, overleden
man Jan Lamberts somma veertien stuerc
den 24 maart
ontfangen van L.B.Utema (het is niet duidelijk hoe: deze naam precies uidt;het
kan ook zijn
B-i±an of L.Buetema) het oortjesGe].t een somma van Vijf gulden
(dit is de laatste keer dat in deze hoeken het 'oortjesgeld' wordt verantwoord)
den 25 maart ontfangen van Jan Jans mulder een somma van agt gulden voor drie sohpe1 rogge
van Porpe Jans s.kker dat verschenen was M-ajus 1804
den 3 Mejus
ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisee van Wytske Jans kint de somma x
een gulden negen stuyvere
den 20 majus ontfangen op het hoelgoet van Jan Wybes voor een dekhake een somma van vier
stuyvers van het Geregte
den 50 Juni
ontfangen von Jan Wybes een Somma van Elf stuers voor het gebruyk van het
lijklaken van zijn overleden vrouwe Tryntjen Hendriks
den 20 Juni
ontfangen van het overschot van het sohape schutten van de Smilde 3st
(de beide laatste aantekeningen moeten worden omgewisseld;mijn fout)
den 1 November ontfangen op het kerkhof uyt de Bekken hij de begraffenis van Albertiën Jans
de somma 5gld 15st

19.

•

•

den 16 November ontfangen van Wutske Jens voor het gebruyk van ~ 't haar -lijklakeh - van haar
overleden zoontje Lambert Jans somma Set
(de diaken heeft z'n vergisaing verkeerd hersteld door de vergeten woorden
't en lijkiaken later op de verkeerde plaats tussen te voegen)
den 24 dyto
ontfangen van Jan Wybes een jaar buur-- van het arnauysjen te Akenga verschenen
1805 een somma 12giilden
den 1 Xber
ontfangen van Jan Jans mulder door luestie met Harten Everts op haulerwijk
een somma 2guld lost
den 22 dyto
ontfangen van Jan Pieters voor een verlopen schaap verkogt onder de boer
(m.z. hoeren?) 9st
1806
den 3 Januari

•
•

ontfang van Geert Jans voor 't bebruyk van het Lijklaken van zijn overleden
vrouwe Albertien Jans een somma lgld Sst
den 14 februari ontfangen van Geert Jacobs twee jaar huure van de oostergoren 4st
den 14 Februari ontfangen van Jan enlder voor drie schepel rogge van foppe Jans akker dat
verschenen tas Najus 1805 een somma 6gld 15st
Den 26 Febr 1606 is begonnen het ontfangst van Lammert Leffers
as Disken van Appelscha
Op dato van Remmelt Claasz /139=7=14
1en 7 maart
den 29 April
den 21 Mey
den 31 October
den 20 november

ontfangen hij de begraffenisse van tys• tUnis imegt van douwe jans de somma
negen stuvers
ontvangen bij de be çrafenisse van Lamhert Lefferts kyndt de somma van een en
twintyg stuvers
ontvangen bij de begrafenisse van Jannes Harmens dogter van de buit een somma
van twe guelden
ontvangen hij de begrafenisse van Jacob Hendriks de somme drie guild en twaif
stuvers
ontvangen van de arfgenamen van Jacob Hendriks de somme van een gtld en tyn
stuv van het gebruik van het licklaken
1807 (jaartal ontbreekt)

den 5 Jannew:
den 6 Janneware

•

den 8 Key
den 14 Key
den 1 Juni
den 25 Septembr

•

•

den 6 Novembr
den 24 novembr
den 25 novemb

•

deselve dito
•

ontvangen van Jan Jans Milder voor de drie schepel rogge van Foppe Jans akker
dat verschenen was Key 1806 een somme van seven guld en tyn stuvers
ontvangen de hure van Geert Jacobs van het Armenhuis te Akynge de somme
twaalf gulden dat verschenen was Key 1806
ontvangen hij de begrafenisse van Foppe Douwes een gulden en seevèn stuvers
ontvangen hij de begrafenisse van de dogter van Jannes Harme van de buld
seven en dertyg stuwers en agt ponningen (de eerste ng
ontvangen van de arfgenamen van foppe douwes een gulden voor het • gebruik van
het lieklaken van foppe douwes
ontvangen uyt de bek1ng bij de begaaffenisse van grietyn bartels een en dertyg
stuvers en agt peningen
ontvangen uyt de bekk.yng bij de bgrfense va A. .Tiesig synInd Agttyn st
ontvangen van Rommelt Iclaasen veertyn stuvers voor het gebruik van het lieklaken
van gnietyn bartels
ontvangen de hare van geert Jacobs de verschenen was mey 1807 de somma van
twaaf guld
out vangen (Lammert splitst deze sylloben altijd ) de hure van twa jaren van den
jare 1806 en 1807 van geert jacobs een somma vier stuivers van , de oostergoren
1808 (jaar tal oetbreekt)

dan 15 feberw

den 22 April
dan 27 Jury

ont vangen van Jan Jans mulder
rogge van Foppe Jans Akker

vif gulden en Plf stuvers voor de drie schepel

Den 19 Februari 1808 is Begonnen het ontfangst van Hendrick Jans
Als Diaken van Appelscha
Op dato ontfangen van Lammert Leff ere een somma 155-14-6
ontfangen op het karidoof van de Begrafenisse van Aaff in Hendricks de coma
zestien §1 en Agt pe
onfengen op karkhof van de begrafenisse van Jan Alberts een somma van

20.

seeven feertig stui

az cover Geschoten vei het leseggen (= leeseg-Ten?) lstu 4pen
1609 (jaartal ontbreekt)
den 10 Januari
den 7 July

den 30 Juny

ontfangen van het liklaken van Jan Alberts het gebuk Daer van de sorna een
Gulden en vier stiivers
ohtvangen op het karkhof van de begraffenisse van Wijimtijn Pieters :De somma van
twie Gulden en zestyn stuv Zn vier pennigen
nog oover Geschoten van het Lieeseggen (leeseggen?zie aart op 27juni 1808)
Îxtc4x twie stuivers
ontfangen van het gebruik van het Lijklaken van Douwe Jans De somma van twaalf
stuivers
(hier is een vergissing begaan roet de datums)
1810(datum ontbreekt)

den

fberwarie (sic) 1810 ontfangen de huure van Geert Japiks van het jaar 1808 en van Het jaar
1809 De somma te saemen vierentwintig gulden
De 5 feberwarie ontfangen van Geert Japiks huure van de oosterGooren van het jaer 1808 en 1809
de coma vier stuivers
Den 17 feberwari ontfangen van Jan Jans mulder voor zes schepel Rogge van foppe Jans Ackker van
Jaar 1808 en van het jaar 1809 de somma van neegen golden en Elf stuivers en
vier pennige

5

1810 Ontvangst van Geert Jacobs als Diaken van Appelscha
Den4Febr .............................................................................

Den 2 van Sprok

fl63-:Nog is door 0-eert Jacobs ontvangen een en veertig zilveren knopen
gewaardeert door de Eilversmit H.1-lalbersma benevens een paar silveren schoegespen
(jammer genoeg vermeldt Geert niet op hoeveel deze knopen en gespen
zijn gewaardeerd )
ontfangen op het kerkhof b de begraffenisse van Egbert Roelofs Sbheeper van
Akinga negen stuyvers en Agt penningen

den 16 van
Eprokkelmaand

UytGegeven an bouwe Engberts een gulden wegens
Het oppassen bij de Kerkedeure
(Dit is doorgekruist omdat het natuurlijk bij de uitgaven moest worden geboekt)
den 25 van
ontiangen van de Erfgenaemen van de Scherer voor het gebruk van het
Sprokkelmaand
Lijk La-?k--n twaelf stuyvers
Den 28 van
ont±'angen van Hendrik Johannes Alstein Als atmistreerende diaken van
Eprokkelmaand
osterwolde een sorrusa van seven en sestig Gulden agtyn stuyvers cii tien
penningen De welke geleent waeren van Eemmelt klaas als De aconen (=diaken)
van Appelsche
Ln 29 Ditt
ontfanaen van Jan Jans Mulder voor drie schepel rogge van Foppe Jans Akker
vier gulden zeven stuyvers van het Jaar 1810
Den 5 May
ontfangen op het kerkhof bij de begraffenisoe van Pier Hermens zijn; vrouwe
Grietjen Jannes vier gulden en drie stuyver
Den 17 van Bloymant 1811
ontfangen op het kerkhof Bij de begraffenisse van Albert Jans Thiesinga
een gulden dertin stuyvers
Den 6 van Somermant ontfangen van Pier Hermens een Gulden van wegens het gebruk van het lijk
laken van zijn vrouwe Grietjen Jannes
Den 7 van Sommrmsnt Ontfangen van Hendrik Jans Thiesinga van het gebruk van het lijk]aken
vs:t zijn vrouwe Willemtjen Pieters een gulden twe stuyvers
feberwa (1812) ook dit jrrrtal ontbreekt)
ontfangen van Wilt Pieters voor anderhalfe vyrJee reit twe gulden vijf
stuyvers en twaelf penningen
ontfangen van Jan Jans Milder voor drie schepel rogrge saven galiden een
den 10 Dito
stuynsr van Foppe Jans akker
ontfengen van two jaren huyre van het arribuyssyr ie Akinga van et jaer
Dezelve Dito
1810 en 1011 vier En twintig gulden Geort Jacobs
Ontfangen van dozoive two jaren buyre van de oostergoren van het jaar
1810 en 1811 vier stuyvers
Den
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Einde van bcek4)

