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TL BI DING 

Utt de ontboezemingen van de schrijfster van dit manuscript - 

men vindt al die "persoonlijke pagina's in het namenregistorsHonder de naam 

van de schrijfster aan gegeven — blijkt, dat ze geboren is in het jaar 1655, 

Ze huwde met Ernest Willem Cramer. Van haar eerste man vermeldt ze, dat hij 
'eerusin' was, waarmee is bedoeld: chirurgijn. Hij had zijn praktijk te Hal- 

„lum, waar hij in 1692 overleed:- 
Wtot grotte drofheit van mij en de inwonders 

naelattende ses kleyne kinderen in mijn 36 daar"... 
Als men dit manuscript gaat lezen, doet men er goed aan eerst pagina 437 te 

lezen, waar zij beschrijft hoe zij weduwe wordt, en hoe zij er toe wordt ge= 

bracht vroedvrouw te worden, Op: de volgende pagina beschrijft ze dan, zó le- 

vendig, dat een romanschrijver het water in de mond moet lopen, onder welke 

omstandigheden zij haar eerste. reis maakt. Onder wät voor omstandigheden, 

zowel menselijk, als weerkundig...!! 

Hier blijkt reeds duidelijk welk een geestkracht deze jonge 

vrouw opbrengt om voort te gaan op haar levensweg, dit verantwoordelijk be- 

roep te kiezen, overschaduwd door een- groot verdriet en ernstige zorgen! 

Tòeh....niet omzien, maar voorwaarts! Zonder dat zij. zelf hier zoveel over 

schrijft, blijkt uit vele trekjes op welk een hoog peil deze vrouw innerlijk 
heeft gestaan, Klagen doet ze niets alleen op de laatste pagina van het boek 
zegt ze, ‘dat ze een 'sware Tit' heeft gehad, Klaagt ze niet — ze bidt veel! 
Ze wéét, waar haar kracht vandaan komt, en vaak erkent ze, dat ze bij een 
höpel ooa moeilijke bevalling een vurig ' gebed opzendt om hulp, niet voor haar= 

zelf, maar voor "mijn Evennaste!', 

Doordat haar eerste man chirurgijn was heeft ze ongetwijfeld 
een voor dié dagen behoorlijke kennis van het menselijk lichaam gehad. In 
haar dagboek is echter niets te vinden, dat wijst op een bepaalde opleiding 
of leertijd voor vroedvrouw. Wèl schrijft ze soms over het verknoeide werk 
van vroevrouwen, die no8:'lerling'! zijn. Ze begint haar praktijk in Hallum. 
En het eerste geval is en ‘raak, met een moeilijke reis èn een moeilijke 
geboorte! : 

In 1696 Be ze naar Dokkum, zonder opgaaf van redenen. Dokkum 
was-toen reeds een stad met wallen en poorten.en een belangrijk verkeers- en 
verzorgingscentrum, Men moet wel aannemen, dat ze daarheen ging om een rede- 
lijk bestaan op te bouwen: ‚vier jaar na haar mans dood, met haar meest, 
nog kleirie kinderen, vreemd in de stad, soms beroddeld en een door an- 
dere vroedvrouwen (zere klaagt ze wel Eens over! ), Er is aan gedacht’ of zij 
in Dokkum geboren zou kunnen zijn; Daarom zijn de doopboeken van de Ned, 
Hervormde Kerk, die berusten in het Rijksarchief te Leeuwarden, hierop ge- 
controleerd, maar in 1655 en de jaren daar omheen komt ze niet voor. Ook een 
onderzoek El het Huwelijksboek. van de Ned, Hervormde Kerk te Hallum levert: 
niets op. De persoon, die haar tweede huwelijk inschrijft in het Huweli jks- 
boek van de Herv, Kerk te Dokkum vermeldt ook niets over het waar en wanneer 
van Catharina Schraders of haar eerste man, Al deze sporen lopen jammer ge- 
noeg dood, 

In Dokkum woont ze in een huis, waarvan tot nu toe niet bekend 
was waar dat stond, Uit haar dagboek blijkt reeds, dat ze wat geld heeft; ze 
meldt meer dan eens een ontvangst van rente (16 gulden). Nu schrijft Mr. Fok= 
kema, dat. ze waarschijnlijk gewoond heeft in het in Dokkum zo: bekende Aämira=- 
liteitsgebouw. De Admiraliteit was in die tijd al:verhuisd naar Harlingen, en” 
in dit gebouw waren toen 3 Latijnse en 2 Nederduitse scholen (klassen) geves- 
tigd. Nu zou zij daar dan ingewoond hebben en tevens belast zijn geweest met 
het zindelijk onderhoud van dat gebouw. 

    
 



  

  

Tegen deze bewering rijzen bedenkingen. Zou een vrouw van deze 

allure, die bovendien een inkomen geniet, dat, gemeten naar de maatstaf van 

haar tijd zeer goed was, een baantje hebben als schoonmaakster? 

Te OO Öm hier: geketheid te krijgen werd een duik genomen in de archie- 

ven van de stad-Dokkum, welke opgeborgen zijn in;de kluis onder het Stadhuis, 

‘Catherina Schraders verdient een inkomen, waar ze de meeste jaren van over- 

houdt,’ Zij zal dus belastingplichtig zijn geweest, Hu liggen er in de kluis 

een paar stapels van die oude belastingoohieren. In elk cohier is de-stad ver- 

deeld in Espels, waaronder dan de namen staan van de bewoners van dat. Espel. 

Ik vind haar naam in Het op een na laatst genoemde espel,:het Legewegster- 

of Hanspoort-espel, In elk volgend cohier vind. ik haar naam op steeds dezelfde 

plaats, met stoeds dezelfde buren, Het oudste belastingsahrift is-van het, jaar 

1703, Hebben de klerken in de andere schriften wel met sierlijke krullen boven 

aan de pagina het espel geschreven, deze klerk, die het jaar 17103 inschrijft 

heeft bovendien de moeite genomen de straatnaam op te schrijven, als hij de 

hoek omgaat! ! Zijm gang is precies: te volgen: Hoogstraat op; Drúfstraat, 

Koningstraat, “Grote! Suupmarkt en Nauwe straat, Dan neemt hij eerst de Wester- 

singel, dadrna de Legeweg, de “Hogépolle' op, om het espel. te eindigen met de 

‘huizen in de buurt van het Weeshuis. Catharina Cramers is de vijfde, die ‚op 

de Hogepol wordt genoemd,’ Naar alle waarschijnlijkbeid kunnen we haar huis 

dan localiseren; òf daar, waar nu dokter, Houtsma woont (G 221), òf nog één 

huis haar beneden (c 220). Van 1703raf zijn toen alle belastingcohieren nage 

gaan. Steeds staat ze op deze plaats genoteerd, met een aanslag van vijf gul- 

den èn negen stuïvers belasting,.Soms is er een mutatie in de buren; jaren 

lang staat er bijvoorbeeld Geert Schuringa, dan Wed, Schuringa, dan verschijnt 

er een nieuwe naam. Hoewel Catharina Schraders, weduwe Cramers in 1713 in het 

huwelijk treedt met Burgemeester Higt (of Hieht), blijft. toch de klerk haar 

naam inschrijven als Catrina Cramers. Eerst in het schrift van 1726 staat hier 

achter aangegeven: "off Burg. Hights Weduwe, gebracht op 1000''« Mogelijk is, 

dat ‘toen erfaniskwesties definitief zijn geregeld??. Haar aanslag stijgt nu 

tòt tien em elf gulden per jaar. : EE: . En . 

“De-laatste bevalling, die ze in.haar dagboek schrijft dateert 

uit het jaar 1745; "in mijn negentigste jaar". Het belastingschrift van 1746 

geeft haar naam opnieuw, In het cohier van 1746 staat bij haar naam een aan- 

tekening: “gesturven desselvs kinderen zijn Anna Magdalena Kramers te 

Leeüwarden En Burg. Hights vrouw te Doccum',' Op een Los strookje papier, dat : 

“achter in dit schrift ligt, staat tussen enkele andere aantekeningen over ver- 

trokken personen: "fol 23 vertrokken Anna Magdalena Kramers huysvr. van Jan 

Schrader te Leeuwarden als-erffgen. van de Moeder 500! Deze predikant Jan 

Sehrader komt ook ir haar dagboek voor:ab hij in Ternaard predikant is en zij 

enkele malen daarheen gaat. om verloskundige hulp te verlenen in dit gezin. 

Het schrift van 1741 geeft: "Geertruidt Kramers — husvrouw van eerdt Heht 

Burgemf, te Doceum' 5OO, aanslag: 5 gulden'', Hier blijkt:dus deze andere doch- 

ter gehuwd te zijn met weer een Burgemeester Higt, misschien een zoon. van 

Thbmas Wigt? Deze beide dochters verdelen dus de duizend gulden aan geld, die 

nun moeder in bezit heeft gehad, Met enige onsteltenis denken we aan haar 

komst ín Dokkum met zes kleine: kinderen! Zouden er dan vier van zijn overleden? 

Dat blijft een vraag, maar deze erfenisverdeling zegt toch wel iets! 

Afgaande op deze belastingschriften kunnen we dus het jaar van 

Catharina Schraders overlijden vaststellen op 1746, dus ruim 90 jaar oud, of 

zoals zijzelf en met ‘haar vele oùde mensen het graag zeggen: in haar oen en 

“jegentieste jaar, In het Rijksárchief Kon hiervan,geen bevestiging worden 

werkrègen, want deze registers :beginnen pas bij het jaar 1774. D 

ed Er is verder nog gezocht in de Stadsresoluties uit de jaren van 

de schrijfster, of daar misschien een aanstelling als. stadsvroedvrouw was te 

vinden. Maar dat lijkt op het zoeken naar een speldeknop in een-hooischuur; 

in dit vaak bijna onleesbaar gekriebel. Wel vind ik als stadsvroedvrouw 

Riemke, die ook in haar dagboek voorkomt, Maar een lijst met vaste eigendommen



  

geeft weer iets bijzonders. Hier staat de Burgemeesters-weduwe in de laatste 

jaren van ‘haar leven’ aangegeven als bezitster van vijf huïizen!! In haar dag- 

boek vermeld ze een keer als ontvangst Waan” huzenrent 91 gulden, 15 stuivers. 
Natuurlijk blijven hier vragen ‘open, In 1733 en 1734 schrijft 

„zein haar dagboek, dat ze kostgeld betaalt: "80 gulden ‘kostgelt', ‘Het is niet 
uit: te maken hoe de: situatie dan is, Heeft ze som& ingewoond bij haar dochters? 

Toch blijft-er niet veel over van de waarschijnlijkheid, dat deze vrouw, met 

dergelijke EEE SER schoonmaakster is geweest. 

“:‘Variaf haar vestiging te Dokkum tot het jaar 1713 werkt ze dus 

als vroedvrouw in deze stad, En ze heeft niet te klagen over gebrek aan werk! 

In het jaar 1713 trouwt ze met Burgemeester, Thomas Higt, Dan is ze dus 58 jaar 
oud, ven een bewogen en moeilijke tijd achter zich. Men kan zich indenken hoe 

Beke jaren van haar tweede huwelijk een oase van rust in haar leven moeten zijn 

‘ geweest! Een geregeld huiselijk leven, niet meer bij nacht en ontij op pad, 

“niet meer het alleen overal voor moeten zorgen. Het ís in deze tijd, dat een 

dochter, Anna: Magdalena, getrouwd is met Ds Schraders te ‘Ternaard. In de jaren 

van dit huwelijk meldt ‘ze in totaal maar 8 bevallingen waarbij ze ‘hulp ver= 

leent; waaronder bij deze dochter. Zoals ze het zelf zegt: 

hebbe somtijds Imant in Noot bijgestan...!' 
Een nieuwe slag treft haar... haar tweede man sterft! Wéér ies 

ze weduwe, en wéér staat ze alleen!En alweer bijt ze door en gaat weer aan de 

_Blag! Een Jaar na de dood van Thomas Higt rijen zich de geboorten weer in 

haar dagboek, En al komt ze niet meer toe aan de drukte vam haar eerste periode 

als vroedvrouw, toch heeft zò genoeg te doen. Altijd wordt ze daar geroepen, 
waar: anderen geen uitkomst mêer zien. Vaak erkent ze: 

ù sodat dek boven mijn Cragten en boven’ mijn naetur 
most arbeyden. 

Maar wat staat daar achter zo'n strijd dankbaar neergeschreven: 

"‚s.moeder en kint zijn well — Godt allen (alleeri) de … 
Ehre Godt sij loff em danck. 
Niet alleen: in. Dokkum is Barr ens bekwaamheid bekend. Rinsu- 

mageest, Driesum, Ee, Ternaard, ‘Holwerd, overal wordt ze geroepen; bij hoog 

en laag, rijk en arm. Verscheidene malen is ze bij de Grietman van Oost 

Dongeradeel, Ayluwa, bij predikanten, burgemeesters, kapiteins van de Garde. 

Ze heeft de gewoonte achter elke bevalling op te schrijven het bedrag in gul- 

dens èn stuivers, dat ze als honorarium heeft ontvangen, Het blijkt steeds 

weer, dat dit bedrag afhangt van de welstand van ‘de. persoon. Bij zó'n beval- 

ling in-de hogere standen staat wel eens het voor die dagen zeer hoge bedrag 

van’ 50 gulden!! Maar vlak daarop komt een arme soldatenvrouw, en daarachter 
staat zeer sprekend: Ó=Ô! Ze doet het niét voor het geld, maar, woór mijn 

Evennaste" — het ware Christelijke standpunt! 

\__… Een aardigheidje: bij een schoenmaker staat op “de Satis van 

“het hónorarium: 'een par mullen', daar vertrekt ze dus met een paar muilen of 

pantoffels onder de arm. Er staat ook een keer: Een pot garna:!!, een pot 

garnalen!” Men vindt een pompmaker, die haar steevast betaalt mét 5 guldens een 

paar maal staat et bij, dát het een gouden dukaat is. Waarschijnlijk heeft hij 

haar bij het vertrek steeds een dukaat in de hand gedrukt? Men komt tot de 

vraag of het honorarium ook vaak vrijwillig was. 

Men moet bijzonder op haar hulp en bekwaamheid gesteld zijn ge- 

weest? Meermalen doet ze de dokter en de "meester! beschaamd staan, wanneer 

ze toch, tegen de voorspelling in, de bevalling tot een goed einde brengt. 

Eenmaal schrijft ze, dat het alles zo moeilijk is dat ze het wil overgeven, 
Maar dat neemt de heer des huizes niet! Hij staat op én draait doodleuk de 

deur in het slot: je kömt er hiet uit, we willen je niet missen! 
: Het is met dagboeken als deze vaak hetzelfde: het begint heel 

simpel. Ze besluit de geboorten en de ontvangsten op te schrijven, Dus koopt 

ze een schrijfboekje, en noteert daarin, als posten in een journaal, de datum, 
naam van de man én zijn beroep, naam van de vrouw, of het een zoon of dochter  



  

is, en het ‘ontvangen bedrag, Als ze er enkele jaren mee op stap is telt ze de jaarontvangsten, op; noteert hoeveel vrouwen ze heeft geholpen, hoeveel andere ‘inkomsten ze heeft gehad, Het blijkt, dat ze dit doet op oudejaarsdag of nieuwjaarsdag. Dan ziet ze vooruit. Er liet blank papier voor haar. Wat zal er op Seschreven worden? Zij weet het niet, Haar Heer weet het! Ora et labora, zij klopt eerst aan dáár, waar die mystieke kracht te vinden is: ze. schrijft haar gebed: schenk mij de kracht 
Wss om mijn Evennaste en noet bij te stan...! 
Zo gaat zij telkens het nieuwe jaar ìn. Met de Jaren groeit het boek, groeit ook haar levenswijsheid, haar ervaring. Het valt op; dat ze bij het ouder worden ook de geboorten uitvoeriger beschrijft, Wanneer er een schrijfboekje vol is koopt ze een nieuw. In later tijd zijn deze boekjes bij een gebonden totveen lijvig boek wan meer dan 500 pagina's, Op hoge ouderdom koopt ze nog eens zo'n schrijfboekje, haar laatste! Ze zit in haar "Camer!" te mijmeren over haar voorbije leven, Haar volgeschreven boekjes heeft ze tevoor- schijn gehaald, Ze bladert ze door, haar vinger glijdt langs al die posten: dié, dat was erg moeilijk, en deze, en deze! Voor haar heldere geest speelt zich alles weer af. Dan neemt ze opnieuw de ganzeveer en zet zich tot schrijven en reist in de geest nog eens langs de bijzonderste. gevallen uit haar praktijk. Hoe lenig en soepel is de geest van deze vrouw, dat zij op zo'n leeftijd nog ‘zó raak en realistisch kan schrijven, dat het ons meer dan 200 Jaar later zor aanspreekt, Hoe scherp is haar herinneringsvermogen, En hoe hevig kan ze los- barsten tegen de stomme onkunde van dorpse 'meesters! en vroedvrouwen, die als enig resultaat bereiken, dat moeder en kind sterven, Hoe fel fulmineert ze: lees 0 wat ellendige weetnieten, dy so haar Evennaste vermartelen,,.,'! n 

En hoe tragisch is dat geval op Ameland, waar ze in uiterste nood heen wordt gehaald (wát: een reis in dié dagen!). Als ze dan eindelijk aankomt en de kamer binnentreedt hoort ze de kraamvrouw zeggen: 
“eeevrouwtie, gij komt te laat, ..! en de moeder sterft vóór ze een hand heeft kunnen uitsteken. 
Ueven ik had haar kunnen Redden als ick Erder geropen war,.,''. 5 a 

: Dit: dagboek heeft veschillende facetten, Allereerst wel het medische, Als volslagen leek op dat. gebied moet ik hierover. zwijgen, In een artikeltje in "It Beaken!', uitgave van de Fryske Akademy, jaargang 16, nummers 5/6/T, 1954, schrijft Dr, Elzinga, voorheen arts te Ternaard hier iets over, Maar hij gaat daar. medisch ook niet diep op in, omdat dit iets is voor des- kundigen, en dus thuishoort in de medische vakbladen. Als leken kunnen wij ons echter het enorme verschil indenken tussen de tijd van nú, met haar infectie- bestrijdingsmiddelen als de antibiotica, en met haar perfocte operatiemethoden, en de tijd van de schrijfster, die als enig instrument BEN....ijzeren haak had! In haar dagen kende mén de dokter en de "chirurgijn", De dokter was de deftige persoon, die zijn handen niet vuil maakte, Die karweitjes waren voor de chirur- gijn. Als de vroedvrouw dus geen uitkomst meer zag, riop zij deze man. te hulp, Aanvankelijk doet Catharina Schraders dit ook, Wanneer het zover is, is het kind meestal reeds gestorven, en Zaat het er alleen om het leven van de moe der te redden, Later schrijft ze, dat ze zelf haar instrumenten meeneemt, Zijn die van haar eerste man geweest, en heeft ze door hem, en door ervaring genoeg kennis opgedaan om zelf âie ingreep te verrichten? Hoe wreed en barbaars klinkt dat ons in de oren: 
Ueesdek slog de haack in des kindes mont," Maar dat was to6n het laatste middel om een leven te behouden, Op het eind van dit laatste schrijfboekje komt ze tot een on t= dekking: ‚ : 
Uie.dit is overgesin en tot mi jn verwondering ens anSewesen of nae mijn doodt dar imant lering uyt mocht trecken Tot vordeel van mijn Evennasten.,,'!



Het zal wel niet zo zijn, dat de hedendaagse deskundigen nog 

“lering zullen trekken uit een vroedvrouw-praktijk van 250 jaar geleden! Maar 

ontegenzeggelijk moet het voor hen machtig interressant zijn te vernemen, Hoe 

‚dat in die tijd toeging! 

Maar dit manuscript heeft nog andere kanten, Eén daarvan is be= 

langrijk voor de stad Dokkum. Hier worden enkele duizenden namen genoemd van 

Dokkumers, meestal met het beroep; soms met een rake bijnaam, of andere bijzon- 

derheden. Dit is de stad, die wij van oude kaarten kennen: omwald en van poorten 
voorzien, in een zes-hoekige vestingvorm. Bij de poorten waken de portiers en 

zorgen nier het tijdig openen en sluiten. 's Morgens trekt de '"ruilebuit'- een 

soort marskramer met manden- de poort uit. Hij heet Jan "potje — pantje'', en | 
stellig heeft hij die voorwerpen bij zich om ze aan de man te brengen, Dicht 

bij de poort is een "sersier! bezig, een scort douane-commies. Hij heet de 

“Ramsneus'', een raak portret, en zijn neus schijnt heel geschikt om er ander- 

mans goederen mee te onderzoeken op contrabanda of smokkelwaar, Op de straten 

van de stad geen gemotoriseerd verkeer, maar wel het geratel van paard-en-wagen 

en kruiwagens. Langs het water klinkt het gehamer op de talrijke scheepstimmer= 

werven. Daar ligt het vol met binnenvaartschepen, en de turfschippers zijn druk 

in de weer om hun klanten van de nodige ‘brand! voor koken en verwarming te 

voorzien. Er liggen ook de grootschippers. Die varen verder dan hun neus lang 

is — naar Hamburg en 'de Noord', Groenlandsvaarders gaan ter walvisvangst. 

Eén van hen heet Jan-de-dood, en stellig heeft hij in zijn riskant beroep 

meer dan eens de dood onder ogen gezien. Er woont zelfs een harpoenier in de 

stad, en ieder, die Moby Dick heeft gelezen weet wat dat wil zeggen: dàt moet 

een mannetjesputter zijn! Anderen zijn Oost-Indië=vaarders, en één van hen is 

al zes jaar van huis!!! Langs de kaden liggen ook de trekschuiten, die naar 

alle richtingen varen: Stroobos, Leeuwarden, Groningen, Harlingen. Eén van die 
schippers gaat vertrekken, Hij is ook schoolmeester, maar vandaag siddert de 

Dokkumer stadsjeugd niet voor zijn plak! Een andere schoolmeester is ook 

kousenbreier — en als hij zijn reketrs aan het werk heeft breit hij misschien 

ook: wel eens oen eindje??? 

Dicht bij dat Grootdiep, waar al die schepen liggen, staan de 
Zoutketen, in vol bedrijf, Van buiten de stad halen de zoutwater-halers de no- 

dige grondstof, de vuren worden gestookt tot het water is verdampt, en de zout- 
kruiers zorgen voor de rest. Allerlei arbeiders zijn druk ín de weer, Eén ervan 

heeft een bijnaam, en als hij zich bukt om een vracht op zijn nek te hijsen 

kunt U zien, dat zijn naam raak is, hij heet: Jan ''spant-je-bil'', 

En hier is een huis, waar U beslist niet moet binnengaan, want 
daar woont "Smerige Afke'', zelfs een halve neus vol zou te veel zijn!! l 

Voor iemand, die zich terug kan werken in het tijdsbeeld, en die 
over verbeeldingskracht beschikt, vormt zich een beeld van deze stad, die gonst 

van bedrijvigheid, Natuurlijk moet dat beeld onvolledig zijn. Alleen dié Dok= 

kumers komen in dit geschrift, die de vroedvrouw nodig hebben! Maar een door- 

snee beeld krijgen we zeker, Daarom vindt U bij de toegevoegde registers er ook 

één, waar een beroepstelling is weergegeven, Voor een kenner zijn in dit boek 

vele bijzonderheden te vinden. 

Maar ook heeft dit boek eem menselijke kant. En voor iemand, die 
‘oren heeft om te horen! ligt daar stellig de mogelijkheid om daar "lering uyt 

te trecken!'', Zo iemand is ontvankelijk voor de hoogstaande geest, die uit deze 

letters tot ons spreekt uit lang vervlogen tijden, Het leven van deze vrouw 

liet een lichtend spoor na, En met Catharina Geertruida Schraders is het precie 

hetzelfde als met zovele hoogstaande figuren: wij kunnen ons daaraan op trekken! 

18 september 1740 schrijft ze "in mijn 85 iaar''z 
We..Of dit nu mijn leste sal wesen is de Heere 
bekent, iek hoop van ia,..!! 

Maar ze weet het niet zeker, en ze voegt erbij: 

Ueeshet sij so...!' 

alsof ze zeggen wils ik hoop, dat ik mijn rust mag genieten, maar âls ik nog     
 



  
  

  

geroepen wordt, dan zâl ik weer helpen... 
Is het ook haar laatste? 
Neen! Haar laatste schrijfboekje is volgeschreven met herinneringen 

maar in het voorlaatste is nog ruimte over, 

De rest van dat jaar 1740 nog 8 geboorten. 

1741 — nog 28 maal te hulp geroepen. 
1742 — 20 maal. 

1743 weer 20 maal. 

1744 — éénmaal, en in 

1745 nog één keer bij een moeilijke geboorte, Dät is de laatste,.. 

In haar gebeden noemt ze zich tegenover haar Schepper: 

Ne eeuw arme dienstmaagd, ..' 

Vanuit haar leven hoort men die woorden anders... 

"Gij goede en getrouwe dienstmaagd. ...ssses! 

Dokkum, voorjaar 1958, Chr, van Kammen, 

 



Indeling van de pagina’s. 
  

De nummering van de pagina’g loopt in deze copie 
gelijk aan het origineel. Als volgt: 

zon | Pag. 1 — 12 normaal 

| - 135 — 19 liggen andersom, dus na 12 komt 19, 18 tot 15, 
daarna 20... 

= 20 - 229 normaal. Hierna komen twee verkeerd genummerde 

bladzijden: 250-a en 251-a, daarna: 

- 250 -— 458 normaal. Hierop volgen dan eerst: 

— 495 — 544, daarna het laatste stuk: 

1 - 455 - 488, 

OVER DE SPELLING 
  

Spelling is een onderling afgesproken wijze van klank- 

weergave door lettertekens. Vanzelfsprekend is de spelling 

rond het jaar 1700 heel anders dan nu. Ur bestond toen geen 

eenheid van spelling, zelfs geletterde mensen schreven elk 

op eigen manier. De spelling van het hier volgende dagboek 

getuigt van grote onregelmatigheid; het zelfde woord wordt 

vaak op heel verschillende wijzen geschreven. Bovendien is 

de tekst een mengelmoes van "Nederlands", Fries en stadafries, 
In de copie echter is de geschreven tekst ongewijzigd van 

het dagboek avergenomen, zonder een poging tot verbetering. 

Daarom volgen hier enige aanwijzingen, die het lezen verge- 

makkelijken. Bij het lezen moet men de klanken horen zoals 

ze bedoeld zijn, en dus niet lezen volgens de nu geldende 

spellingsconventie. 

„-=--Er is geen zinsvorming, hoofdletters worden willekeurig 

geschreven. 

„---Dubbelletters als ee oo aa worden bijna altijd door een 

enkele letter voorgesteld( gen= geen, altie= aaltje, dop = 

doop, wer= weer) 
„--=De klank oe wordt meestal voorgesteld door o, soms u, een 

enkele keer door oe of ooe (vr-g= vroeg, bur= boer, Ducke= 
Doeke ) 
=---De j wordt nooit gebiuikt, daarvoor staat altijd een i of 

I ( iaar, ian iackop) 
----De klank je wordt voorgesteld door ie (Antie= Antie, 

bentie==beentje;, ieltie= Jeltje) 
„----De klank ie word: voorgesteld door i of y,‚ soms ook ij 

(nit= niet, Nin= Nien, Trin= Trien, Wytse= Vietse, Sijbe=Sibe 

„=---De klank eu wordt voorgesteld door Oo, maar soms wordt het 

streepje ook wel eens vergeten. (vrögde-= vreugde, tontie= 
Teuntje, tonis= Teunis) 
==--Voor sj vindt men meestal ech. Namen als schurt, schurtie 

(soms ook schuirtie} leest men dus als sjoerd, Sjoerdje. Een 
woord als sechnar of schnip leest men als snaar, Snip( de zil- 

versmid) 

De schrijfster heeft de gewoonte om aan het eind van een regel 

als er geen plaats meer is het woord af te breken, er een dub- 

bele punt achter te plaatsen, en het niet af te maken op de 
volgende regel, Bijvoorbeeld deze regel: 

1752 den 8 mert bij Aadel ians wolkammer En packh: 

Men zou er pakhuis(knscht)van kunnen maken, maar zeker is men 
niet. In de volgende copie is er naar gestreefd de indeling 

precies gelijk te laten. Svensie de bladnummering is ook de 

regelvordeling gelijz gehouden.    



246 

zie 

459 

  

pag. jen 2 

Anni 1693 den 9 ianuwaris 

smorgens ten 5 uren ben ick bij ian wobbes vrauw 
gehalt pitie en heb har dor Goedes genaede enn hulpe 
van een ionge son verlost twelck met syn angesigt nae 
boven qwam en de naegeborte vast saet hebbe dy losgepelt 
en is alles vor moder en kijnt geluckig afgelopen de name 
des heeren sij geloft enn gedanckt 2-2 

1693 ben ick den 2 feberwary sijnde lichtmisdag 
donderdages smorgens op de Auwde zyll gehalt bij pitter 
yelles vrauw mar war al bestiert 

1695 den 26 feberwary ben ick op vastelavens avent nae 
wyns gehalt bij klas iansens vrauw Pittie mar war al bestiert 
verlást van een ionga dochter 2-14 

1695 den 6 mert mandaga morgens ten 2 uren ben ick bij 
Dbbes vrauw marttie de schoolmeester op de auwde zil 
gehalt enn har dor des heeren hulpe en seegen van een 
ionge frisse sAon verlost de heere sij hier vor lof een dancek 
geseght in ewigheit 3 

1695 den 14 mey morgens ten 5 uren ben iek tot merum 
gehalt bij Ebbe wagemackers vrauw enn hebbe har morgens 
ten fief uren onder den seegen des allemachtigen verlost 
van een kijndt van seven maanden hadde wel een 
halve emmer waetter bij har doch is ales goedt lof 
geluckig afgelopen godt allene de Enre 3-6 

14-2 
pag. 2 

1693 den 3 augustus wonsdag nae de midag ten 2 uren enn 
den 5 uren verloste se van een brave sonn na de merem 
seedcek bij pitter naannes wief trintie war made 
het kijndt met een hellem geboren wir war an sin 
votten gestrengt is als well gewist de allemachtig 
goedt sij lof en danek van mij geseit 1-8 

1693 den 16 Tully hebbe ick iopes antie tot merum 
van een miskraam verlost van een fruchien van 3 mande 

1695 den 18 augustus ben ick snachtes gehalt op de 
borgemeisters plats bij ian henderix vrauw 
duwk en har een ionge dochter gohalt 1-40 

1695 den 26 augustus smorgens ten 8 uren hebb ick 
iohana isack iopes vrauw tot merum helpen 
verlossen van een iongen soon enn alls well 
gewest de heere jesus christus sij lof en eehr 
enn danek geseit in ewigheit 2-15 

  
 



Pag. 2-5 

1693 den 4 september ben ick tussen de auwde zyll 
gehalt en niwe zyll bij enn buren vrauw 
Tm ed: genamt enn had overgrotte pine hebbe 

har wat ingegeven enn verloste van een fruchien 2-15 

1695 den 8 september ben ick tussen sunt anna progigi 
enn vrauwenkerk gchalt bij afken hermen romkes 

syn vrauw enn har een ionge dochter gehalt mar war 

het erste all besturt is als well de heere sij vam mij 

gedanckt enn gepresen 2-19 

EE 

pag. ô 

16935 den 12 september ben ick morgens op de auwde zill 

gehalt bij rens schipers vrauw mar war en ander 1-18 

1695 den 16 september ben ick tot merum gehalt bij 

dytert pirs wiff nin enn har dor de hulpe van de allem: 
goedt van een ionge soon verlost 1-18-8   
16935 den 27 oektober ben ick avens bij iackop iansens 

vrauw gehalt en heb har dor des heeren guttheit segen 
een genaede een jongen socne gehalt 11-4 

1695 den 1 navember ben ick morgens tot me rum 
gehalt bije Aane vollkerts sin wief iannetie enn har 

van een jonge dochter dor des heeren seegen verlost 

2-18 

zie 1693 den november ben ick morgens tot merum 

440 gehalt tot bauwke binders wiff hincke allwar ick een 

dag met een nacht war most noch dur de doekter 

met een haack het kijnt gehalt worden de allemagtige 

goedt laet mij noyt sulleks wer beleven 2-2 

nn an 

16935 den 24 november ben iek to gerit witzes meyster 

wagenmacker an de heerweg sijn wieg plöntie gehalt en 

har dor godes seegen een ionge dochter gehalt enn het leste 
dor de konst gehalt 1-18 

oe 1695 den 22 desenber ben iek avens bij een rutters vrauw op 

de leye gehalt dattese al 2 dagen in arbeit war gewest hebber 
ontrent een ur gewest verlost har dor des heeren hulpe van 

een ionge dochter mar ginck hart to enn swar en had har 

har bed in to ick har verloste _ 
25 11 

soma somerum 56-11- het 
iar 95  



  

Pag. 4-5 

1694 

den 15 ianuwari ben ick op de niewe ziel gehalt bij 
anderis de weert syn vrauw ianneken enn har dor des 
heeren hullpe van een ionge dochter verlost 

durde 2 dagen of een nacht enn dag 36 

1694 den 27 ianuwarie ben ick avens ten negen uhren 

op de auwde ziel gehalt bij trintie ioghems en har dor 

des heeren segen enn genaede van en iongen son verlost 

nae dat ick 2 dagen tevoren war gewest mar wir 

eon op lest er 5-5 

1694 den 21 feberswarie dingesdages nachts ben ick op de 

niwe ziel gehalt bij sittze sin vrauw antie 
een har dor des heeren segen van een ionge dochter helpen 

verlosen en ginck naeturlieck u lof en danck here 1-15 

1694 den 30 ben ick ianuwary avens ten 9 uhren 
te merum bij simon frericks sin vrauw Äuwke gehalt enn 

har Sen fonge:son dor des heeren hulpe verlost enn 

war alles well 1-18 

1694 den 20 mert ben ick op de auwde zil gehalt bij itzke sinde 

een schipersvrauw enn har van een ionge son helpen verlosen 

de heere sij van mij gedanckt 1-8 

1694 den 14 zatterdages avens ten tin uren ben ick tot steyns 

gehalt bij ian Caspers vrauw gritti enn hebbo dor de hulp van 
mij goedt van een ionge sonn helpen verlosen 

en war alles well mar qwam met de handen in de gebortte 
Li 1-15 

1694 den 30 mert ben ick tot hallum gehalt bij Antie 

merten pitters sijn vrauw en hebbe har dor de hullpe enn 

bij stant van de allemachtige goedt van een ionge sonn 

verlost mar sag het heel schlim gestelt 1-8 

7 14-13 
pagina 5 

1694 den 22 April sondag midags ben ick op de leye gehalt 
bij een schipersvrauw genamt wellemoet sijnde 

sinde iohannes iohannes dochter war alles well de heere 
sij lof en danck geseit wirt geboren met een hellem 

LO 1-15 

1694 den 1 mey nachtes ten twalef uren hebbe ick 

haringh schurts klermaker tot merum sijn vrauw 

ibel van een jonge soon helpen verlossen enn hade 

in Achtin iar gen gehaet ginck goedt lof u lof o here 

j-Á   
 



  
ig 

pag. 5 en 6 ged. 

1694 den ben iek op de Auwde zil gehalt bij rensien 
hyr vor An genamt syn hussfrauw enn har dor 

de hullpe van de heere van een ionge dochter 
verlost des avens 6 a 7 uren 1-2 

1694 den 26 Augustus sondagh nae de mydagh ben iek 
op de niwe zil gehalt bij pitter romkes vrauw 

ieltie enn van 2 sonen verlost mar war besturt 

don iek qwam enn war redelick well 2 -10 8 

1694 den 27 Augustus ben iek te hallum bij meyndert 
lumes glasmaeker sijn vrauw gehalt snachtes 

ten 2 uren enn har met de hulpe van mijn goedt 

ten 4 uhren van een ionge doehter enn is alles wel 2-40 

1694 den 2 september ben iek te hallum in hiltie 
moys camer gehalt bij een schuteburs wief en 

war verlost van een onge dochter 0-17 

| 1694 den 6 september ben ick op de auwde zil gehalt 
bij pitter yellus wif enn hebbe har 2 dagen dar nae 

| geluckig van een ionge dochter helpen ver: 2-15 

pagina 6 

1694 den 2 ocktober zatterdag ben ick op de Auwde 
zill gehalt bij de hospes sijnde ock een schomacker 
ian flackuyt sijn frauw martie en war verlost van 
een jonge soon mar war all bestuurt 5e 

zie 1694 den 6 ocktober ben ick op hamelant ten Ess 

441 en ontboden bij een schipersvrauw dy 4 a 5 dagen in Arbeit 
A44 geseten hadde enn qwam het erste kijnt levendig het leste 

2 dagen dar nae doedt en het leste de moderkoeck bij 
har gehauwden hebend en vondt don ick dar qwam 
har legen sijlltogen Allso iek konde har nit don ij 

  
dat iar 357-5 n 

1695 den 22 ianuwary sondages morgens ben ick gehalt 

avens ten ulef uhren bij uble wief bauwkie mar het kijnt 

war dar all enn het leste hebe geredet de here sij geloft 

1-8 

1695 den 27 ianuwary sondages morgens ben iek gehalt bij 

derick sijn wiff antie sijnde anne tedes sijn meyt 

nae datter all 2 dagen enn nachten een ander war gewest 
enn sag er elendig uyt qwam met de votten vor het angesi: 
op het scham vast sittende de streg om de bennen enn 
om de hals twe mal most don stucken satt well tot 
an de schauwders op het borst well tw ur in de geborte 
hade het hast over gegeven mar de verloser de her 
war na bij en hem sij loff enn danck geseyt 1-2



  

vervolg pag. 6 
pagina 7, pag. 8 ged. 

1695 den 2 feberwary lichtmis ben ick smorgens ten 2 ur 
gehalt an de zeedick bij krelis sackes sijn wif 

trintie enn hebe har dor de hulpe van mijn goedt 

van een jonge soon verlost war alles well 
_ -18- 

1695 den 10 mert ben ick tot merum gehalt bij 

de weduw van híijlltie merttens en har enn ionge 

son dor de hullpe van mijn goedt gehalt 1-8 

TE 

Pagina 7 

1695 den 9 Ianuwar op de mijden tot Hallum gehalt 

bij lan wobes vrouw pit een sware verlosinge 
met het kints Angesigt na boven en sat de naegebort 

seer vast most dy met de vingers lospellen doch 

ales well vor muder en kint de heere sij danck 

16935 den 2 november ben tot merum bij bauwke binders wif 

kinke gehalt was dar 2 Etmal dede ales wat de konst 

vermogt doch vorderde nit versogt dan Heen bervaren messter 

dy wel gqwam mar Lekskuserde hem don wilde iek 

selver de vrouw dor de konst helpen mar sij versocht 

een ander vroetvrouw twelck ick to stont en dy- 

gaf gude hocp an de barende vrouw doch sij was 

met de lidester wel 2 stmal donde doch ales vruchtlos 

tot dat dockter teodorus winter van lewarden 

wyrde gehalt dij har verloste met het instrument nae 

mijn vorseging van een doodt kint 

den 24 november bij de waagemacker Gerit witzes sin 

wif plontie most de naegeborte dor de konst afhallen 

den 51 desember op de leye gehalt bij een vrotsvrouws 

dochter hadde de moder al 2 dagen met har donde gewest 

doch iek hilp har in een ur doeh ginck seer swar 

doch moder en kint behouwden 

Pagina 8 

1694 
den27 Ianuwary bij derck sijn Antie sijnde Anne teedes sijn 

meyt gewest nae dat er 2 Ettmal al een ander war gewest 

lag met de vooten vor het Angesigt op het schaambeen 

vast sitende de streng om de beenen seer Dlendig 

sat wel 2 ur in de geborte hadde het hast overgegeven 

doch de heere gaf uytkomst verloste seer swar doch 

de moder bleef fris mar het kintie most bliven  
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vervolg pag. 8, pag. 9 ged. 

1695 den 16 desember ben ick op de niwe sijl bij teyrk piters wif hantie en war het waater al weg Er ick qwam 
swarliek vor de geborte te brengen en halde het seer swar het twede kint lag met de sijde en brogt het vor en slot de geborte om sijn hals durde van morgens tot avens er dar verlosinge qwam doch got lof de moder Was gesont en wel dy was een schrickelicke sware saack 

sijn wif gels har 2 soonen gehat het lest qwam met de knijn 

den 5 mert kurt bonteko sijn wif barber brack een grott trobel waater qwam met de sijt vor most de vootis soeken mar slot de geborte om sijn halsin 

een geheelen dag in swar arrebeit verloste van een brave 

Pagina 9 

1696 ben ick bij Iackop mollenar sijn wif maryke bevont dat de billeties vor dwamen hebe het gekert tot de geborte en alles geluckig vor moder en kint mar seer swar 

1696 den 22 Tuny bij zitze wagemacker sin wif iancke war een meyster een predikant Present doch is noeh met de hulpe van godt dor mij verlost doch seer hart dat men alle twifelde vor de moder ent kint doen beyde wel 

1696 den 13 lully bij vrerick timmerman sijn wif bauwki war 5 dagen in arbeit ginck seer sechrickliek konde ales nit helpen wat doekters ordenerden en ales wat de konst vermogt most dor de meyster en mij tesamen dor het instrument verlost worden dan het kint dodt war mar de muder fris en gesont 

1696 den 20 lully in de groote osterstraat bij Ben torf ehuyter sijn wif Clas genam sijn vrouw hillegontie 

mar Den ver nae dat iek alles in guden staat gebracht hadde verloste har binnen het ur van Ben tonge doeh: mar hadde ock seer veel met de naegeborte te dun most dy Rondom los pellen mar alles vor muder En kint tot Zhre van goodt wel



mmm 

pag. 9 vervolg 
„10 

„= 11 ged. 

1696 den 17 Augustus bij Iackobus kordewerrcker sijn wif 
maryken har van 2 dochters verlost het leste gqwam me t 
de sijde vor brocht het dor de konst dat het met de 
vooten tot de geborte mar hade het seer swaar met 
de naaegeborte most rondom lospellen doch is alles 
wel gewest vor muder en kint 
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zie 1696 den 18 Augustus bij Corneelis Esterick backer sijn 
4143 wif Aryantie har seer swar van een dochter met Een 

haasen mont verlost mar hadde vreeslick veel met de 
naagebeorte te dun doch alles wel dor godes guttheit 

1696 den 15 november butten de Hansporte bij kleyne 
feicke sijn wyf trintie qwam het kint met syn bill: 
most smoren dor de grotte vuligheit soo dat het 
terstont storf 

den selven dito logem scholappers wif rennske dy 
vertin dagen te vooren seer vloyde doch ginek 
noch well vor muder en kint 

1696 den 1 desmber bij henderick bonteko sijn wif 
wieckie verlost van Zen kint van seven maanden 
qwam met syn Eene kant En schouwder vor de 
geboorte verholp het tot de geboorte mar 
war all heel vergan En verrott doch de muder gesont 

den 21 desember butten de hansport bij hinnke baas schut 
macker syn wijf Ielltie qwam met de vooten mar de 
geboorte slolt om sin hals bleef met het hoof Vast 
doch geholpen 

1697 den 28 desember butten de wouwtport gehalt bij 
meindert dudes syn wif grytie satt 2 Stmal in seer 
swar arrebeit En har nimant helpen konde heb ick har 
dor godes seegen nae dat ick het kint achter het ijsbeen 
weg geschikt hadde vort geluckig dor mij verlost 

ian martens wif antie Sen schiper har verlost van 
Ben vrugin van 5 manden mar most har de naagebort 
met drivende middelen gurt macken 

Pagina 11 

Do ek u m 

  

1695 den 29 desember ben ick vor de Srste mael te doeckum gehalt 
bij de Advokaet Steenwick sin wvrauw diwke gehalt enn har 
met de hulpe vam mijn goedt een ionge son gehalt enn war 
ales goet lof well v here gef my hyr vortan uwen 
ricken seegen om Iesus Christus wille amen 1-8     
 



  

pag. 11 vervolg 
— 12 ged. 

1695 den tweden keersdag ben ick bij titetsken enn sadel 

macker migils vrauw gehalt enn har dor des heeren segen 

van een ionge sonn helpen verlosen 33 

1696 den 2 ianuwary ben ick bij dedert wevers vrauw 
detie gehalt enn har dor goedes segen van een ionge soon 
gelpen verlosen 1-18 

1696 den 27 Ianuwary ben iek morgens bij tones enn schuyt 

macker Vrauw antie gehalt en haede en ionge docher er 

ick qwam 1-46 

1696 den 22 lanuwary ben ick bij ian steffens sijn wif gritie 

gehalt enn har van Een ionge son helpen verlosen 
dor des heeren segen enn genaede in de koningstrat ze 

1696 den 28 ianuwar ben ick morgens bij Loanes kockebacker sijn 
vrauw sibcke gehalt en des Avens dor goedes segen van een longe 

doehter ginck tot het leste schir sonder Arebeit 23   1696 den 5 feberwary ben ick te vauwdum gehalt 

bij tonis pitters vrauw genamt gellus hebbe har dor de 
hulpe van goeut van twe sonnen verlost het ene 

of het leste qwam op de sit met de knijties vor is 

alles doedt lof well geworden za 

pagina 12 19-8 7? 

1696 den 16 feberwary ben ick nast het weshuys 
gehalt bij kornelis timerman sijn wijff Catarina enn 

har dor des heren seegen van een ionge dochter 

helpen verlosen war alles well 1-11 

1696 den 25 feberwarij sondages naede mijdag hebbe ick een 

schuytmackers ian lieves wief grittie van een donge 

son helpen verlosen de heer sij geloft 1-8 

1696 den selveden dito ben iek bij de venderick 

heeringa sijn vrauw enn des anderen dages dor 

goedes genaede van een ionge son verlost mar 

dor har groette swackheit vor hen gehaet avenr over 

leden mar seer geluckige Verlosinge 5e 11(? vlek) 

den selven dito ben ick gehalt bij de sekretaris 

lelyenborgh dor godes hulp sijn frauw en ion son 4-10 

den selven dito tot gerben brauwer gehalt bij sijn 

wief hilltie enn har dor des heeren segen van en 

ionge son helpen verlosen 3-6 

ne nn 

1696 den 27 dito ben ick bij Isske morkes brauwer enn 
koemelcker sijn wief diwke gehalt enn har dor des 
heeren segen enn geraede enn ionge dochter ge: 2-19  



  

pag. 12 vervolg 

- 19 ( van 19-13 liggen de pagina’s andersom) 

1696 den 5 mert ben ick gehalt bij de orgelist 
Egebert basun sijn vrauw rolintie gehalt en har 
dor des heeren segen van een dochter verlost 32 

pagina 19 

1696 den 29 augustus ben ick gehalt bij tameris 
viser sijn vrauw magtel en hat en ionge dochter geh: 
IE EE 3-6 

1696 den 6 september ben ick gehalt tot de seckertaris 
hijnius sijn wief Anntie enn har dor des heeren se gen 
een ionge dochter gehalt rar de naegeborte saet vast 

gm 

1696 den 11 september ben ick gehalt bij 
bij pibe pustertraper sijn wief hebbeltie 
enn har een ionge dochter gehalt 1-10 

mm 

1696 den 13 september ben iek te bonwert 
gehalt bij sijbe Tans sijn wief vrauwk enn 
har een ionge dochter gehalt mar war all 1-7 

1696 den 18 september ben ick op de jege weeg 
gehalt bij ian dauwes sijn wief grittie enn har 
en ionge dochter gahalt 1-5 

1696 den 26 september ben ick gehalt op 
sondag avent bij ian teirtz koperschlager 
sijn wief iancke enn har een ionge doch: 2-10 

1696 den 8 oektober ben. ick op rensmageest 
gehalt bij iuwcke schlachter sijn wief mar 
war all doedt don ick qwam met met het leste 
is sij gestorven waren twe kijnders levende 1-2 

1696 den 10 ocktober ben gehalt bíij Clas metselar 
sijn wyef rosine op de westerCingel en har 
dor goedes seegen van een ionge son ver: 1-15 

22-0 
pagina 18 

1696 den 11 oektober sondag morgens ben gehalt 
bij arrent wollspinders dochter Alltie enn har van 
een jonge dochter verlost 1-10 

1696 den 15 oecktober ben ick tot de olyeschlager 
gehalt op de breestraet enn har een longe son Se > 3  



  

  mn nn 

pagina 18 vervolg 

ze 17 

sondag den 15 ocktober ben ick bij salves sijn wief 

henderickie op de wesster Cingel gehalt enn har 

dor goedes segen Van een ionge dochter gehalt 1-8 

mm 

1696 den 25 oektober ben ick gehalt bij Else ises 

sijn wief nin enn har dor goedes segen hastigh 

Van een ionge dochter verlost 5- 

1696 den 27 ocktober ben ick gehalt bij yelt 
sijn wief altie sijnde een kuyemelcker over 

mijnheer Etsma har een tonge son gehalt 

Dn eend 

1696 den 6 november ben iek bij Caspers antie 
schiper enn wollkammer bij de wauwtport 

en har een ionge zon gehalt 2-40 

1696 den 11 november ben iek bij zitzke iohanes 

hossebreyder op de hoge pool en har een ionge 

dochter gehalt 4-8 

1696 den 15 novem: ben iek buyten de hansporrte 
gehalt bij een buren wief trinti seicke sijn wief 

mar het kijnt qwam met sijn bijlletie vor mar 

most smoren dor de veuligheit war doedt 

o here beware mij verder vor sulcke 

ongeluckige gebortten 1-19 

Pagina 17 

1696 den 21 Iully ben iek op de hellyng bij een 
schipers vrauw Auwkie enn har dor des heren seegen 
een ionge dochter gehalt 1- 7-8   
1696 den 23 Iully ben iek gehalt bij fopkie een 
wevers vrauw onder de toren enn har dor goedes segen 

van een ionge son verlost 1-13 

1696 den 28 aíto ben ick gehalt bij een schipers 
knecht sijn wief rensken over de bruge van mijn 

heer Etsema enn har dor des heeren hulp een ionge 

soon gehalt 4-40 

1696 den 5 Augustus ben iek gehalt tot abeltis 
bij een schipers wif van harlinge een potschip 

genamt trintie een har een ionge docht: 1-7-8 

ennen 

1696 den 8 dito ben ick gehalt bij ian wagenmackers 
barber en har dor des heren segen een iong dochter 

1-19



zie 

445 

zie 

445 

pag. 17 vervolg 

= 16 

1696 den 10 Augustus hebbe ick een heydine van en ion son ver: 
0-0 

den selven dito ben ick gehalt bij brant klermacker 
sijn itzke enn har een ion son gehalt z-6-0 

1696 den 11 Augustus hebbe henderick timerman renses 
sijn wief imke een ionge dochter gehalt 2-10 

1696 den 15 ben iek op de Iower gehalt bij en 
bur genamt meynte sin wief enn war all 

bevallen Van een ionge dochter 2-15 

en 

den 16 dito: ben ick gehalt bij een stenbacker sijn 
wief buyten de hansportte Clas vrisie en har 

har een ionge dochter gehalt 1-18 

een ee 

Pagina 16 

1696 den 27 Augustus ben iek gehalt bij Iackobus 

kordewercker sijn wief maryken en har dor des: heren 

genade van twe dochters verlost qgwam het leste 

met de vutties vor een seer sware verlosinge enn 
de naegeborte most ofpellen doch alles seer geluckig 

o here uwen nam sij hyr vor gedanckt 2-7? 

nn en en 

1696 den 18 Augustus ben iek gehalt op de oster 
Cingel bij Cornelis Estreck backer sin wief 

Arriantie en har ser beswart een ionge dochter 
gehalt de welck een hassenmont haedde enn de 

naegebotrte saet schrickelick: vaest dar ick Vell 

mede te don haedde eer ieck her konde lospellen 2-6 

mn 

1696 den 21: Augustus ben ick gehalt bij wittse opschriver 
sijn wief lisbit enn har dor godes segen een dochter, _43 

B 

16 den 25 Augustus ben ick satterdag avent gehalt 
bij pir fransens wicf Eecke enn har en son gehalt 

hel spodigh heere u sij Jof enn dancek geseit 2„10 

1696 den 27 Augustus wonsdag morgens ben ick gehalt 
te osterum bij Andris sìtzes sijn wief rintie enn har 

dor des heeren segen een ionge son gehalt 5-5 

1696 den 27 Augustus ben ick gehalt te osterum 
bij hette geritz sijn wief trintie en har dor des 

heeren segen van een ionge son verlost 2-16   
 



    

  

  

pag. 16 vervolg 
- 15 

- 14 ged. 

1696 den 28 Augustus ben ick gehalt bij Anderis 
dorenma scholmeister sijn wief Anneken en har dor 

des heeren segen een ionge son gehalt 2-? 

im 18-? 
Pagina 15 

1696 den 5 sinde frijdag avent ben ick in de hogstrat 
gehalt an een tinnengietters huys genamt imke sinde 

een schipers vrauw enn har dor des heeren segen van een 

longe dochter verlost 2-16 

den sellven dito nachts ben ick bij ian poottebackers 
nin op de osterCingel gehalt en har van een ionge 

dochter nast goedes hulpe verlost 1-19 

den 10 ben iek bij derck metzelars wief meynauw 

enn sij verloste van en mull enn Een vis sijnde 

een slieye off muythont godet beware mij 

vor gsuleke ontmotinge met een sware vloet 1-8 

den selven dito ben ick nachtes gehalt op de suyder 
singel bij anna russ verloste van een kijnt van 

drij manden 0-12 

den 14 Tuny ben ick gehalt bij ITackop mollenar sijn 

wief marieke alswar het kijnt sijn bijlleties presenter: 

hebbe het gekert gehalt enn alles vor moder enn kint 
geluckig ofgelopen mar war een sware gebort 

godt beware mij vor sullck verder 2-10 

ne 

1696 dingesdag den 22 Iuny ben ick gehalt bij zitse 
wagemacker bij sijn wief iancke bij de 

drogerspipe en har dor de hulpe van mijn godt 

anders war het onmogelick gewest van een 

longe son Verlost ginck ger beswarlick dar 

domene schregardus oek bij war met noch een 

meyster pitter Vanij mar hebe godt lof de 

sacke selves geredt jag het kijndt in de 

  

rechter side ser wonderlick 3-0 

Pagina 14 12-8 P7 

1696 den 5 Iullij ben ick gehalt op de oster 
Cingel bij frans Assmes sijn wief steven nin en 
har dor des heeren segen van een ionge doch: 2-15 

1696 den 13 Iullij ben ick gehalt op de Ve tse 
bij de timmerman frerick ydes sijn wief bauwkie 

enn war drij dagen in arebeit waer het kijnt de barmoder 
hem om sijn hals geschlotten dry 

mall waer de navelstreng om sijn hals: hebe ick dat kijnt 
met meyster pitter met een hack gehalt ser schriekliek om 
te syn doch ginek don godt lof well is de vrauw gesont 
behauwden godt bewar mij verder



pag. 14 vervolg 

- 135 

1696 den 14 Iully ben iek gehalt bij focke schror 
sijn wief enn har dor goedes segen van een 
ionge dochter helpen verlosen 1-2 

1696 den 16 Iullíij ben iek te Allsem gehalt 
bij Ian molltus sijn wief alltie enn har dor godes 
segen een ionge dochter gehalt 1-8 

1696 den 20 Iullij ben ick gehalt in de grotte osterstrat 
bij een schipersvrauw hijllgontie allwar schackie all 
2 dagen gewest war hebe ick har nae dat ick dar een 

uhr of drij gewest war har van een ionge dochter ver: 

en war de naegeborte rondom vast hebe dor goedes gutt 

heit alles te rechte gebracht o here gef mij doch een 

danckbar hertt vor uwe lievede an mij bewesen 1-15 

TETE T13ed 
Pagina 13 

1696 den 12 mert ben ick bij een schipersvrauw barber 

bonteko gehalt war het waetter all gegroyt mar konde nit 
anders gewar worden tot daet het waetter brack daet seer 
diek enn trobel waer don presenterde hem het Ersien don 
de siet met het schauwdertie met grotte muyte kreg ick de 
voetties tot op de of an de schauwderties blef don dar vast 
daet het kijn op het schambeen blef sitten sonder arebeit 
kreg ick met grotte hulp enn bijstandt van míjn goedt 

o heere beware mij doch vorder vor sullcke ongeluckige 
Oi 2-10 

1696 den 22 mert ben ick des sondages morgens 
gehalt bij sibrecht de brauwer Else sijn stifvaders 

wyef enn har des naede mijdages van een ionge docht: 
helpen verlosen de heere sij lof en danck geseit 3 

1696 den 1 April ben ick bij Clas baéker sijn 
wief trintie gehalt nae daet ick 9 weeke van te 

voren dar all bij war gewest enn noeh mer versc: 
mal ginek seer muyelick sat vast op de schambenders 
doeh ginek ales seer geluckig got sij 

lof en danck verloste nae een dag arrebeit van 
een grotte ionge dochter 5-0 

me 

1696 den 9 April ben ick op de iauwer gehalt bij 
domene kroll sijn vrauw enn har van een ionge dochter 

mar de naegeborte most dor de konst hallen 

enn is don geluckig alles well gewest h-12 

1696 den 12 April pasdag ben ick bij de mollenar 
hottse sijn wief antie gehalt enn har dor de hulpe 
van mijn goedt hel spodigh van een ionge son verlost 

2-0 

15-2 
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_ 21 ged. 
Pagina 20 

1696 den 14 April ben ick gehalt tot dauwe kemer 

om te verl>sen een buren vrauw dy dar van buyten 

gekomen war om har Copmanschap te don en ver 

loste har bijnen een hallef uhr van een schone tonge 

son mar de naegeborte haede vell werck mede doch 

geluckte dor de konst seer well godt sij gepresen har 

nam war grittie de man dauwe ysses an de ander kant 

allsem is an de derde dag weer vertrocken D_6 2 

1696 den 26 April ben ick buytten de hansporte 

gehalt bij Ielle monttes wif liesbit enn har een 

ionge son dor de hulpe van mijn goedt 2-0 

nennen 

1696 den 3 Mey ben ick bij gaetse fukes syn wief 

alltie gehalt enn har dor des heeren segen een soon 

gehalt enn de heere sij lof enn danck geseit 3-10 

mn 

1696 den 15 mey ben ick avens gehalt bij de wauwt 

portte enn har dor des heeren hulpe van een ionge son 

helpen verlosen Ide byrdrager sijn wief diuwke 4210 

1696 den 14 mey donderdag ben ick gehalt bij Cornelis 

sijn wieg alltie en har een jonge son gehalt 4-8 

1696 den 20 mey ben ick gehalt bij fuke olyschlagers 

wief fockel op de leege weg en har dor goedes segen 

van een ionge son helpen verlosen 2-40 

1696 den 4 Iunij ben ick avens gehalt bij rottgert torf 

drager sijn wief en har dor des heeren segen en 

hulpe van een seer swar kijnt verlost hellem 4-3 

14-16 
Pagina 21 

1696 den 16 november ben ick buyten de hansporte op 

de Streek gehalt bij Clas Clasen sij wief iessel enn har 

dor goedes segen een ionge son gehalt 1-13 

nen 

1696 den 19 november ben ick gehalt bij moy Elske 

har dochter geesken sijnde een bottsgeselswief enn har 

der goedes seegen van een ionge son verlost 1-4 

1696 den 23 november ben ick buytten de hans 

porte gehalt bij Icchem scholaper sijn wief hinke 

har dor goedes seegen van eén ionge son verlost 

nae daetse vertin dagen Van te Voren een sware 

vloet gahaet haede seer benauw sijnde doch ales wel 4-11 

nnn
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1696 den 50 november hebe ick de luytenant buodius 
sijn vrauw dy bij my in huys wonde van een donge 

dochter verlost seer geluckigh 5- 

1696 den 5 desember ben ick buytten de hansportte 
gehalt bij gelte geltes syn wief sijnde een Arbeyder enn 

har dor goedes segen een ionge son gehalt 1-8 

1696 den 5 desember ben ick bij ian bolties ianocke gehalt 
datze seer vloyde enn har van een stuk ful fleis 2-16 

den 14 desember ben ick bij de portirster van de Aalsem 

port gehalt enn har met godes hulpe een ion: doch: 2 

  

18-19 

Pagina 22 

1696 den 1 desember ben ick bij henderick bonteko 
sijn wief wickie gehalt enn har verlost van een 

kint Van seven manden twelck all ant vergan war 

qwam met sijn hantie enn schauwder in de geborte 3-3 

1696 den 16 desember ben ick gehalt bij de 
bonte bruge bij ritzke sersier sijn wief Anke 
en har dor goedes seegen van een ionge son 1-4 

1696 den 19 fridag ben diek gehalt bij de wauwtport 
bij Ian kupers wief nin een har een ionge son 1-18 

den 21 desember sond: ben buyten de hansporte 

gehalt bij hijncke bas schuytemacker sijn wief igael 

en har verlost van een doede dochter qwam met de 
votten Vor blef met het hoft vaest siten 1-19 

in dijt iar hebe ick Zen Enn teagentigh kijnders 

bijnnen eenn bijtten de staedt gehaett o here 

gef t mij dyt iar dar ick beginen sall van 

97 doeh uwen lieven seegen Enn bewart mij 

vor ongeluckon enn geft mij de gunst Van de mensen 

8-10 

Pagina 25 

1697 den 4 feberwary ben ick in de hogstraet 
gehalt bij pitter reyners wief sycke enn har 

dor godes segen van een tonge dochter: 2-10 

1697 den 18 feberwary ben iek gehalt in de 
Conickstraet bij Renske een schiperswief enn 

har een jonge soon gehalt de naegeborte vaest 1-10



  pmm en 

pag. 25 vervolg 
„ 24 

1697 den 25 feberwary ben ick op de lege weg bij Ian 

tonis hauwtkoper en kuper sijn wief iancke enn har 

dor godes segen een ionge soon gehalt qwam me t 

het angesicht nae boven ' 2-10 

1697 den 27 ben ick bij kerst byrdragers dochter 

syke gehalt enn har een ontchte doehter gehalt 

1697 den18 mart ben iek bij Clas schonmacker 

over de waag sijn wief Clasken enn har en ionge 

soen gehalt Goedt sij lof enn danck 2-0 

1697 den 31 mert ben ick bij Cornelis titie kopman 

buytten de hansport een ionge dochter heh: 1-14 

1697 den 7 April ben ick op de leege weg bij krusse dercks 

lisbit sijnde een schiper een ionge son gehalt 1-16   1697 den B äpril ben ick gehalt bij Ian tittes luytzke 
sijnde een brauwer enn har een ionge sonn geh: 2-0 

1697 den 10 April ben ick bij de Bekxkutor Egbert 

stinsra marycke enn har een ionge son gehalt 

gijnck seer swar saet achter het isben vaest 4-17 

mn 
Pagina 24 

1697 den 13 April ben tot osterum gehalt bij Clas 

schiper sijn wief Anttie en har onder goedes seegen Van 

een ionge dochter verlost ginck seer hart to war erst gen 

arbeit enn saet de naegeborte seer vaest mar ales wel 

gn en en 
2- 

1697 den 15 April ben ick op rensmageest gehalt 

bij bauwke backer sijn wief gritie dar al een Btm: 

enn ander war gewest war het kijnt de barmoder om 

sijn hals geschlotten most met swar arbeit komen 2-15 

1697 den 23 April ben ick onder het raethuys bij magtel 

antie brants dochter van een mijsgebort van twelef weck   Oe 0-16 

1697 den 26 April ben ick bij zitze wagenmacker 

sijn wief iancke enn har van een meysin van 

7 manden verlost nae datse acht dagen Van te 

voren en vloet enn het waetter al weg war 

enn ginek noeh hel geluckigh het kijnt levede 1-7 

1697 den 3 meìj ben ick toto de ian mollenar bij de 

allsemport gehalt bij sijn wief auwke enn har 

twe kijnder sijnde dochters gehalt qwam het Erste met 

sijn Zrsken vor most so geboren worden he t 

ander qwam met sijn vott gijnek seer geluckigh 

mar de naegeborte most lospellen geloft sij de 

h heere het hij beware mij Vor ongelucken 4-10 

nnn 

 



zie 
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en 

445 

Pag. 25 

7 26 ged. Pagina 25 

1697 den 9 mey ben ick tot osterum gehalt bij Ian Tansen 
helder sijn wief rinckie enn har een ionge son geh: 

eee 5-0 
1697 den 13 mey ben ick henderick Berens sin wief 
Annetie gehalt on har dor des heeren segen en sonn 1-17 

1697 den 17 mey ben ick tot Allsem gehalt bij Iohanes 
witzes genamt sobes sin wief siwke mar 
konde har nit verlosen war bij har van mandag 
tot donderdag haede schricklick vel Arbeit mar 
war gen ontschluytinge saet ock vaest mar 
presenterden hem als een rechtverdige saeck 
wirt meyster pitter bij har gehalt dy har hanterde 
van morgens tot avens enn har met de grotzte 
muyte van de werllet enn swimde drijmal 
halde het hoft met vell stucken af mar de rest 
heel o heere beware mij vor sulcks ontmotins: 53 

1697 den 21 mey ben iek bij ian kremer woll 
kammer sijn wief mencke gehalt enn een ionge 
dochter gehalt enn ales well 
Lee 1-8 

1697 den 27 mey ben ick buytten de hansporte gehalt bij 
een renijle butter Auwke sijn wijef brechtie enn har en 
ionge son gehalt de heere sij gedanckt 1-19 

1697 den 8 Iuny ben ick buyten de hansporte bij 
zitze bleykers knecht sijn wief antie een donge doc: 4-4 

1697 den 11 Iuny ben iek buyten de hansporte 
op de auwde zill bij somoms herkes siberech 
har een ionge son gehalt 5-5 

Pagina 26 Was 

1697 den 16 Iuny ben bij kurt schiper sin wief 
barber bontekoo enn een ionge dochter 2-4 

den 17 Iuny ben ick op den dam bij klas linties 
renijle butter sijn wief itie enn har een longe dochter 

2-10 

den 24 luny ben op de wester Cingel gehalt bij ian 
wever sijn wief lanck enn har een ionge dochter 4-40 
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- 27(onbeschreven dagboekblad) 
= 28 

1697 den 350 Iuny ben ick tot osterum bij gerben teipkes 

sijn wief gritie enn har 2 kijnder gehalt een een war 

dar all hebe het Erste dodt het twede levede het derde doedt 

2 ioges een meijsin dat lest de naegeborten saten seer vaesgt 

drij naegeborten war een ander vrotvrauw twe dagen 

bij gewest mar godt sij geloft ick wist ales in een ur 

macgtigh het kleij ent lest qwam met de Lrs 1-2 

1697 den 10 Iulli ben ian van der bos sijn wief 

issabelle gehalt enn hade seer swar arbeit most har 

met stercke drancken don verlossen mar ginck noeh 

well saet well twe uhren in de geborte doch: 2 

1697 den 12 dito ben bij raet bij de treckweg gehalt 

bij Annes sijn wief dettie mar war al besturt 

een well een dochter 1-8 

1697 den 22 Iullij ben bij tonis kutz brauwer sijn vrauw 

gertreuyt gehalt enn har een ionge son gehalt godt sij danck 

_ 
5-5 

TETE (Pagina 27 onbeschrevan blad) 
Pagina 28 

1697 den 27 november ben ick op de aster Cingel bij 

ietzke een wollspinder sijn enn een ionge dochter 59 

16 : 28 den november ben ick bij ian stefens schiper en 

Copman sijn wief grittie enn har een ionge docht: 2-2 

1697 den 28 november ben bij henderick kersmacker 

op de breestraet sijn wief mayke gehalt een doch: 3-6 

1697 den 29 november ben ick buyten de hansportte bij 

iackop simons schuytmacker sijn wief auwkie een d: 2-8 

1697 den 6 desember sunter Clas ben ick buyten de allsem 

port bij ian Bsterick backer sijn wief saack een dooht: 

1-10 

1697 den 7 aito ben ick op sttendam bij berttel sijn 

wief ietzken enn har een dochter ser swar 

1697 den 11 ben ick bij catarina vlechtster har sons wief 

geske sijnde de bode monte sin suster enn een son 2-4



pag. 28 vervolg 
— 29 

1697 den 15 desember ben ick op de vetse bij gosse 
leertauwer sijn wief ibelltie enn har een sjon oe 

1697 den 17 desember ben ick tot Aalsem gehalt 

bij iancke Iohanes sijn wief op het sehlot en son 2-8 

mn 

1697 den 21 ben ick bij keysers nin een schipers 
knecht een dochter mar war dar all 1-0 

en enn en 

den tweden kersdag ben tot osterum op docktersge Lanie 
platz pitter aates Omerenske een dochter 2-40 

Pagina 29 

1697 den 25 desember ben ick bij anne payes 
Elske nayster op de veetze gehalt op kersavent 

des donderdages morgens har een iong docht: geh: 1-10 

1697 den 27 dito ben iek bij ian Arens wool 

spinder sijn wief nin enn har een iong soon gei 4-40 

1697 den 28 desember ben ick buytten de 
wauwtportte gehalt bij meydert dudes sijn 
wief enn har een donge dochter gehalt 

nae daet een dag enn een nacht in arbeit geseten 

haede enn een ander vrotvrauw har nit helpen 
konde saet op het ijsben vaest godt sij denek 3 

1697 den 30 desember ben ick te bonwert bij 
hermanes scholmeister sijn wief titie enn har 

dor des heeren seegen een ìonge dochter gehalt 
enn ginek soer swar to beschlot de barmoder het hof t 

1-8 

1697 den 6 Ianuwary op 3 konigen ben ick in de 
konigens straet gehalt bij Caspers wief sinde een schipers 

knecht sijn wief anna en har een doch: 1-8 

1697 den 11 Ianu: ben ick buytten de hansporte 
gehalt bij tomas smit sijn wief Ijcke en een son 

den 12 dito ben ick te osterum gehalt bij fede 
sijn wief nin genamt enn een ionge son 3-3 

  

   



  

  

  
  

  

pag. 50 

- 31 ged. 
1697 den 14 Tanuwarij ben ick gehalt bij schermers 

weyde bij een schips temermans wief ian marttens 

sijn wief antie en har van een vrucht van 5 mande 
verlost hebbe de naegebrtte motten af driven 1-2 

1697 den 16 dito ben ick bij kauwke Evers dochter 
daniels wief grittie enn har dor goedes se: een soon 1-4 

1697 den 16 Tanuwary ben ick op de oster Cingel 
gehalt bij lackop Everts wief gebbke een soon 2-42 

nn enn en 

1697 den 25 Ianuwary ben ick gehalt te osterum 
bij pitter Elkes sijn wijef gerttie enn har een son 2-16 

den 24 sondag ben ick op de breestraet gehalt bij 

mygel sadelmascker sijn wief titske een soon 3-6 

en nn 

1697 den 24 dito ben iek bij Ieltie ian otties sijn 
wief gehalt ann wont bij de &alsemport enn 

har een ionge son gehalt een renijlle buyter 1-2 

en nn en 

1697 den 27 Ianuwarij ben ick avens bij de 
lange pipe bij berent een renijle butter sijn wief 

nin een har een jonge soon gehalt 4-10 

1697 den 28 Ianuwarij ben ick bij herman backers 

sijn wijef tetske enn har een ionge soon 3 

„me 

1697 den 2 feberwarij ben bij imke meyster 
imke barbyr enn har een ionge soon gehalt 3-3 

Pagina 51 

1697 den 5 november ben ick bij Ornest wever 
sijn wief neeltie enn har een ionge docht: 1-2 

1697 den 5 dito ben iek bij frauck ITackop overhert 

timerman gehalt enn har een ionge dochter 3 

1697 den 6 november ben bij frerick ides timerman 
sijn wief bauwkie enn har een ionge dochter mar het 
vorige iar is sij dor een meyster met een hack ver: 3



pag. 51 vervolg 
» 52 

1697 den 21 november ben ick sondages morgens 
bij de olijschlagor iackop isebrants sin wief zitske 

en har hastigh een ionge dochter halide 5-5 

1697 den 21 ben iek bij ian waagen macker sijn 
wijf barber enn har ven dochter presenterden hem 

vort wer een waetter twelek ick brack enn 

presenterde hem don het vottie mar haede gen 

arbeyt mar Á uhren dar nae halde het arbeit 

wer an ker don het kijnt kreg het bey sijn votten 

hallde het hastigh lefde ock een brave dochter 2 

we ee en 

1697 den 21 dito ben diek in de konges strat bij 
bij willem harthuwer sijn wief bauwky een son 1 

1697 den 25 ben ick bij pir fransen sijn wif 
enn har een son hastig gehalt de brauwer 2-40 

nn enentkend 

1697 den 27 ben bij henderick tedes klermacker sìjn 
wief ariantie enn har een deoehter gehalt mar ginck 

ser swar haede het bijnae overgegeven mar de heer gaf 

noeh dat alles well war vief dagen suckelen Ze? 

Pt 
Pagina 52 

1697 den 6 oektober ben ick gehalt bij tot auwkie douwes 
bij een schipers wief auwde antie en har een donge doeht: 

P-? 

den 7 dito ben ick op het. vleysmart bìj Cauwke ian 

backer enn har een longe son gehalt 5 

1697 den 8 dito ben iek op de kuwde zill bij Iaekop 
mollenar aijn wief iancke enn har een dochter 2-16 

ee nn en 

1697 den 9 dito ben ick bij derek metzelar wief meynauw 

enn har een ionge son gehalt nae drij dags arbeit 
|=? 

1697 den 18 oektober ben op de osterCingel bij 
iackop Betriekbacker sijn wief marij een doehter 55 

den 21 ditu ben gehalt bij Ieffta sijn wief ittie 
frans asmes suster enn har een son gehalt 1-16 

1697 den 22 oektober ben bij arent beeker sin 
wijef sipbbelle gehalt enn har een iong 50  
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1697 den 24 bon bij gosse schlachter sijn wief nin en har een grotte ionge son gehalt 4-8 

16: 24 ben bij EBebert basun organist sin 
wief rolina enn har een ionge dochter j- 

den 28 ocktober ben ick bij veke Estrick backer sijn wief lisbit enn har een ionge dochter de nae geborte seer vast 
1-8 

1697 den 1 november ben ick iackop siwers 
sijn wief iancke een ionge son de naegeborte vast 3-3 

den den 1 dit bij Zan bollie iancke schlachter sijn wief iancke enn har een ionge son 5-5 

som 294 
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1697 den 25 Iulij ben Tek bij derek torfdrager sijn wyff barber enn har een ionge dochter gehalt 1-8 

1697 den 25 Tully ben iek op de hoge pol bij kempe ruyter sijn wief tetie enn har op sunt iackops dag een son 
1-8 

1697 den 28 Iulij ben bij ryner komelcker sijn wief Auwkie op de streek buyten de hansporte een son 1-8 

1697 den 2 Augustus ben ick te betterwirt bij Ian brors Ietzke enn har een ionge dochter gehalt 6-6 

1697 den 5 Augustus ben buyten de hansporte gehalt bij hermen mollemacker sijn wief diwke een son 2-10 

1697 den 11 Augustus ben iek bij den Advokaet 
stenwick sijn vrauw diwke gehalt en har twe iong sonnen gehalt het Srste lefde qwam met de voties het ander met de Ellebogen enn borst enn blef de naegeborte in de passasie hade vel muyte don om het leste te keren twelck doedt qwam haedden mar een mor 40 

den 18 Augustus ben ick bij Aderis teipkes brauwer 
bij den dam gehalt enn har een ionge dochter geh: 1-8
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1697 den 27 dit ben ick op het korenmarck tot 
gerardus kockebacker sijn wief sibbel en har een son 3_0 

1697 den 2 september ben ick bij altie timer 
man sijn wief nyn enn har een longe doch: 1-10 
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1697 den 4 september ben ick op de westerCingel 
bij harmen bockers trintie enn har een ionge son 
gehalt war de barmoder om sin hals gesloten 1-8 

1697 den 4 dito ben iek bij anna rus op de Cingel gehalt enn har een ionge dochter gehal 0-18 

1697 den 7 dingesdag ben ick bij derek hayes glase 
macker sij wief nin gehalt enn har een ionge dochter 

2e 

1697 den 8 dito ben ick bij Afke stolsetster har doehter 
alltie enn har een ionge dochter mar het war all 1-4 

1697 den 10 september ben ick bij Clas vinck sijn wief nin 
enn har een ionge son met de hulp van goedt 1-8 

en ee 

1697 den 13 september ben ick in de Coningstraet bij tecka 
schror sijn wief duttie enn-tar een ionge soon gêhalt, ‚o 
nnn ee 

1697 den 21 september ben ick tot fauwdom bij tonis pitter 
sijn wief gels enn har een ionge son gehalt 2-40 

1697 den 23 september ben ick bij lToannes rolfes 
sipie enn har een ionge doehter op donderdag 5-5 

1697 den 27 september ben ick bij de Allsemport bij 
sibe meelker sijn wief lisbit enn har een ionge soon geha\t qwam het schauwdurtie 1-4 

1697 den 50 september ben ick bij pir Lackops 
brauwer nin enn har een ee dochter mar gìinck seer swar tot doch noch alles gelueck: mar satt ser vast gedrongen war het met de schanden 
vaest 

5-5 
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1698 den 1 Ianuwary 
  

dit schriefboeck hebbe ick begonen nae daedt 
ick twe iaer tot dockum gewont haedde de heer 
hop iek sall mij in dit niwe angevangene iar sijn 
vaderlicken seegen in sijn gunst enn gudertir: 
laetten genijten mij in alle verlegen sacken an 
mijn rechterhant stan dar hope verlange enn bijd 
ick u o Goedt vaeder soon enn heylige geest 
dij tokomt alle lof Ehre enn danekbarh: 
tot in Uwigheit Amen Amen 

Catarina Gertruyt Schraders 

Weduw Van Ernst Willem 

Cramer Gewesen 

Cerusin( onirurgijn) 

het Erste iar dat iek in doekum 
ben gekomen hebbe hyr mede Verdint 
hondert seven en negentigh van meysteren 

en kopen 20 gul: 
  

het twede iar van 97 twe 
hondert enn vir gulldens 
van meysteren 68 gulden 
Van kopen 22 gul: 7 stuf 
noeh 27 gulden Van mijn yarliecks inkomsten 
som somarum dit iar ontvangen 
300-211. 
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dit vorleden iar 1698 hebbe gehat 
hondert 25 wiffen dar van 300 en tin gul: 10 st 
resteren noch 23 wiffen dar nit van ontfangen het 
van meysteren ontfangen hondert 5 gul- 16 st 
van kopen 22 gul dat is tesamen samen 400 -— 36 sestin 
som 500 = 10 - 10 noeh 16 gul rente 
meijs 100 - 3 — 16 
kopen 22 

rente 16 - OQ - 6 

soma somar 400 = 52 gu:- 12 st 
  

  

nae dato ontfangen 5 gul: 
noch van medesinen 5 gul: 
medes: noch vant auwde iar -10 gul: 
noch medes: vant auwde iar -4 

An schorsten gelt een hofftgelt alle 
hallve iar 5 gul 5 stu.
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1698 den ianuwary ben ick bij feijke ians sijn wief 
gehalt enn har kort een longe son gehalt 2-4 

1698 den 2 iannwarij ben ick bij liwe backer sijn wief 
hijcke nae datze 7 wecke ge trauwt waren een dochter 2-40 

den 9 dito butten de Allsemport bij iackop backer sijn 
wijef enn har een son saet de naegeborte Vast 2-15 
en 

1698 den 12 ianuwar ben ick bij een schipersknecht 
sijn wief ullenspigel marij enn har een ionge doeh: 

0-8 

1698 12 dito ben ick bij den steendam bij een weduw all 
wins man Verdronken war har een ionge son gehalt 
mar de naegeborte sat seer vaest 1-8 

1698 den 13 Ianuwar ben ick bij Clas scholmeijsters 
wijff gertie enn har een ionge soon gehalt 2-10 

1698 den 4 dito ben ick bij witze tames lisbit de opschr: 
honde ges: enn har een longe sonn gehalt 

1-7? 

1698 den 16 ben ick bij henderick metselar sijn 
wief swantie enn har hastig een dochter gehalt 1-7 

1698 den 17 dito op de oster Cingel bij pitter 
kóttel stotter enn har een dochter gehalt 1-4 

den 20 dito ben iek bij feijcke over de ij sijn wief hittie 
enn enn har een ionge doèhter Te? 

1698 dito ben ick op de lauwer bij schurt scheltes sijn wief Beke enn har een ionge duchter 2d 

17-152 
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1698 den 24 Ianuwary ben ick bij Aate backer 
op de breestraet enn een dochter gehalt 2-16 

1698 der 27 lanuwary in de nauwe straet bij Fope scho 
laper sijn wief ianek enn har een dochter 

1-4 

den 50 Januwarij ben iek bij de Convoymeyster sijn 
wijff op het vleijsmart enn har een tonge dochter 

5-5 

den 29 lanuwarij ben ick bij fope bijrdrager sijn wief 
antie enn har een ionge dochter gehalt 

1-11  
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den 50 Ilanuwarij ben ick bij frerick willdraijer sijn 
wief gebke enn har een ionge dochter gehalt 
nn 1-8 

1698 den 7 feberwarij ben ick bij harmen wollkamer sijn 
wijff katarina enn har een dochter gehalt D 

16: den 10 ben ick op de oster Cingel bij ian otties rouylle 
butter sijn wief ielltie enn har een ionge dochter 4-8 

1698 den 13 feberwarij tot dedert wever sijn wief 
dedtie enn har een son gehalt 

2-6 

1698 den 16 dito ben ick bij domene Crol op de iauwer 
gehalt enn kreg een vloet met een misgedrocht 

4-8 

den 17 dito ben ick bij ian scholmeijster op de iouwer 
sijn wief wittzke enn har een ionge dochter gehalt 
BE 2-16 

den 17 dito bij fetze schlachter enn torfdrager sijn 
wief antie enn har een dochter gehalt 2- 
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1698 den 18 feberwarij ben ick bij teyrt vorman sijn 
klaske enn har een iong soon gehalt 1-10 

16: den 19 dito ben ick bij itie kijwits altie dochter dij 
stro verkopen enn har een soon gehalt 1-4 

1698 den 20 feberw: bij danijels martie op de wester 
Cingel enn har een dochter gehalt sondagh Oi 

1-8 

1698 ben ick bij derck op de legeweg nast de 
maijor sijn wijff ianek enn har een dochter gehalt 1-2 

den sellven dito iogem torfdrager sijn wief titz 
enn har een son gehalt ee 

1698 den 24 fTeber: op rot terp bij hantum schurt 
isskes sijn wief ankie enn har een doehter 5-2 

1698 de 28 feberwarìj buytten de hansporte bij hijnek 
bas schuytmacker sijn wief Ielltie 1-10 

1698 den 3 mert ben ick bij anderis deckendrager 
sijn wijff antie een dochter 2-9 

1698 den 3 mert ben ick an de treikweg op het verw 
kussen bij Adolf sijn wief lolckie een dochter 1-10
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1698 den 5 mert bij ian bauwke metselars sijn wief grit 
enn har onder den segen goedes een dochter 1-2 
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1698 den 15 mert ben ick buyten op de streek gehalt 
bij ian gortz Acke enn har een ionge dochter 5-0 

1698 den 17 mert bij borgemeister banga sijn wief 
henderickie gehalt enn har een sonn gehalt 6-6 

1698 den 18 mert ben ick avens bij de sekretaris 
lellijenborg sijn Vrauw enn har een dochter mar 
storf vort een ur nae de gebortte 5-0 

1698 den 18 mert ben ick bij tabe brauwer sijn 
wief ijmke enn har een dochter gehalt S- 

1698 den 19 mert ben ick bij kornelis tiallinckx 
sijn wief tittie buttean de hansporte een son -- 

1698 den 21 mert ben tiek bij mijnne lieves 
mollenar sijn wief iancke enn har een meys: - 2-- 

1698 den 22 ben ick te Aalsem bij ian mockma 
sijn wief Alltie enn har een son gehalt 1-15 

den 1 April ben ick bij gerben olfers brauwer sijn wief 
hijlltie enn har een dochter gehalt S= 

1698 den 6 April ben ick bij Clas schomacker sijn wief 
Claske gehallt enn war 2 dagen te voren all een wae tter 
vergart met alle teicken Van baren ginek wer over 
enn satt don noch lange in pinelicke arbeit saet ock de 
naegeborte seer vaest doch noch alles geluckigh doeh: , 
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den 6 April ben iek buyten de hallve mans portte bij de 
de bur klas iansen sijn wief mayken enn her een dochter 
gehalt satt ock de naegeborte vaest waer ant schluyten 
Di 

1-8 

1698 den pallem sondag bij de luytenant Adam plasborg 
sijn wief zitzke enn har een son seven manden 2? 

1698 den 22 April ben ick tot morr wauwden gehalt bij 
telle Classens wief Emerens enn har een son het leste most 
los pel z vie 

1698 den 25 April de twede paasdag bij gell bode sijn wief 
weynauw op het vleysmartt enn har een son gehalt mar 
saet het lest ock vaestgegroyt most het lospellen 5-5 
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1698 den 29 April bij Cofnelis Estriek backer op de osterCing: sijn wief Arijantie enn har een dochter gehalt 3-3 

1698 den tweden mey bij schurt smit sijn wief lisbit enn har een soon gehalt bij de wauwtport 
1-10 

1698 den 11 mey ben ick bij rinck Eekes kopman an de Ällsemport sijn wief Ecke enn har een ionge son qwam met de sit van de bijlle schikte het met sijn gemacht vor of met het Ersien geboren ginek godt lof well S= 

den 12 mey zirick kupers nin bij Etsemas een son 2- 

den 13 mey cp de westerCingel bij Elias metzelar enn soldaet sijn wief grittie har een dochter gehalt 1-4 

1698 den 18 mey bij de nesklinck beschlager in de werga straet sijn wief gritie een dochter 2? 
en 
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1698 den 22 mey ben ick bij Togem scholaper sijn wief enn har een son 
1-14 

1698 den .. ben ick in de hogstrat bij een sol datten wief petterneelle enn har een doch: == 

1698 den :2 iuni ben iek bij de Edele heer errenst van Aluwa gritman ternart sijn vrauw enn har een jonge son gehalt seer geluckig 66-0 

1698 den 13 pingesteren ben ick tot osterum 
bij Clas arbeijder sijn wief antie enn har een dochter 

1-2 

den selven dito Pingesterdag bij focke schror fenti enn har een dochter gehalt 
1-8 

den 15 ben ick te sibranda huys bijCornelis reitzes sijn wief nin enn har een dochter gehalt Be 

ben diek den selven dito bij een scholapers wief trin in de osterstraet enn har een dochter 0 

den 16 Iuni ben iek bij de weduw van immke verhoek rimke gehalt enn har een dochter 5-5 nn 

1698 den 3 lullij ben ick bij lackop backers utzke in de nauwstrat enn har een son gehalt 2-16
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den sellven dito sibran backer op het vleismart sin 
wief hincke enn har twe sonnen gehalt het een 

qwam met het hantie mar kerde het halde het met 
de votties het Erste qwam wel ales geluckig 2-2 
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1698 den 6 Iullij ben ick bij pitter lansen sijn wief 
hiekke te Alsem gehalt een son Â-3 

den 17 Tulij bij klas profesors rosine gehalt enn 
een ionge son 1-8 

1698 den 27 Iullij ben ick bij fope smit sin wief 
renske enn har een dochter gehalt ginck swar af 1-0 

wt ne a 

1698 den 3 Augustus ben ick bij feicke weduw 
magel stiffïster gehalt enn een dochter 1-1? 

1698 den 4 Augustus ben iek bij hermen romkes weduw 
sipie enn dochter gehalt : 5? 

1698 den 11 Augustus bij anderis dauwes treck 
schiper sijn wief hanna enn har een son 2- 

1698 den 12 Augustus bij rinck sies Copman 
sijn wif maricke enn har een dochter 6- 
OO (sies= tsiis= kaas) 

1698 den 14 Augustus ben ick bij lubers wief imke 
enn har een dochter met een son gehalt sat de naegeborten 
van beijde seer vast angegroijt j-Û 
nn en 

den 17 Augustus butten de heansport bij harmen wever 
sijn wif vrauwk enn har een dochter gehalt 1-1? 

den 18 zugustus bij anne Elkes hauwt Coper sijn 
wief sese enn har een son Ze? 

den selven dito bij Cauwke Everts Aochter nin har 

  

een son gehalt ee 

Pagina 44 éT 
den 19 dito pir rclefs hopman en backer sijn 
wief trintie een son gehalt S= 

den 19 aug: bij de mayor tambur sijn wief 
gritie 1-10 

den 25 Augustus bij berent bomers trintie een son 1-2  
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den 25 Äugus tus bij borgemeistersge Else ijnie een son avens donderdag 
6 

1698 den 28 augustus op de Iauwer bij schurt dauwes sijn titie enn har een son 
1-15 

den 50 dito bij Tackop o rlosie maeker sijn wif maryke enn har een son gehalt 
2-10 

169 den 19 august bij Teronimes sijn wif hilltie fiswif enn har een son gehalt 
1-10 

den Sl, apgustus bij de vrotzman Adolf tinnengitter sijn wijff grittie“enn har een son gehalt 5-6 

1698 den 31 augustus bij dockter tamerus visser sijn wiff mageltie enn har een son gehalt 5-1 

1698 den 31 augustus bij pitter siwers sijn wiff trintie enn har twe dochters gehalt qwam het Erste met de votties sonder arebeit hebe het gehalt de ander brack ick het watter qwam don vort met weynig arbeit mar satten beijde naegeborten hell vast 4-4 
=nmen 
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1698 den 2 september ben butten de wauwtport gehalt bij meijndert dudes most met draneken arbeit macken een doehter 
5-3 

1698 den 6 september ben ick bij ryek wollkamer sijn wif beytzke enn har een dochter gehalt 1-10? 

1698 den 1 september ben iek bij aderis dorenma scholmester sijn wif anneken een dochter 2-12 ? 

1698 den 8 bij henderiek rensses imke gehalt enn har een dochter gehalt 
2-10 

1698 den 11 septem: bij meijster ian lindeman barbyr sijn wif affke har een dochter 
2? 

1698 den 12 sep: bij rendert Cockebacker sijn wif ansske en har een son gehalt 
3e 

1698 den 12 sep: bij Isebrant schiper sijn wif trintie an drogerspipe enn har en dochter 1?
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1698 den 23 ben ick bij zitze wagemackers 
iancke gehalt en har een son 2-6 
ee 

1698 den 25 september ben ick bij Evert harems 
hauwtsager sijn wif 1ocke 1-8 

den 29 september bij rötgers soldatten wif 
een doedt kijnt een son _i= 

1698 den 6 oektober bij ruwarts zitzke enn 
har een son gehalt 2- 

ee 7E-5 
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1698 den 19 ocktober bij ian ler bereider 
sin wif trintie ferfster har dochter diwke een son 2-10 

1698 den 16 bij een wollkamer pottebackers 
zitske har dochter duttie een har een dochter Se 

den 17 oecktober bij ian mertens antie een schips 
timermas wief enn har een son hastig 1-10 

1698 den 17 oektober bij henderick bonteku 
schiper gehalt enn den 20 verlost van een 
grott doedt kijndt en durde van mandags tot donderdags 
morgens most de meyster piter met grotte muyte gehalt 
worden en sat de naegeborte ock vast tweleck ick rede 
godt bewar mij verder vor de instrumenten 1-52 

1698 den 22 ocktober hebbe henderick Kitzkes schomacker 
sijn wif van een son verlost 5-3 

den sellven dito mem borstrockes auwkie 
van een son verlost war seer geqwelt met het vorschot 

1-8 

1698 den 25 oektober ben ick op de osterCingel bij Cornelis 
ĳstrieckbackers son sijn wif gertie schefhals swar son 

  

eee 2-16 

1698 den 24 ocktober op de auwde zil bij Iaekop 
mollenar sijn wiff iancke enn har een son 3-0 

1698 den 26 ock bij derieck schuytmaecker op de lege 
weg sijn wijff hynceke har een son 2-2 

TENEN 281 Pagina 47 

1698 den 5 november ben bij lan van der bos 
scholmeijster sijn wif isabelle enn een son _e=   
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1698 den 14 
scholaper sijn wiff geske moy Elske doch: 

ecktober bij severin soldaat enn 

een son 

port genamt trintie en dochter 

prinsken sijn wiff in gasthus strat een dochter 

1698 den 19 november ben bij een bur op de iauwer 
genamt merten pitters sin wif trintie een son mar 

1698 den 25 november ben ick bij decktor Vonte 
sijn vrauw enn har een dochter gehalt 

1698 den 6 up siter nicklas tot osterum bij schurt 
lelles sijn wiff op dutie platz een son 

1 dito bij piter Iellerda sijn vraw ninke dij een 
van 5 manden 

1698 den dite op stenendam bij een varens 
gesel sijn wijf antie titz har dochter een dochter 

1698 den 9 dito op de iauwer gehalt bij meyst 
ian scholmeister sin wif witzke en een son van 

seven manden daet all 2 mandt dodt war 

Pagina 48 

1698 den 12 desember bij de luytenanse 
post gehalt datze seer vloyde van drij mant 

den 11 desember bij frans assmes steen nin 
hovenir een dochter war het watter Et 

een Ettmal weg doch ginek noeh well 

den 20 desember bij brant dauwes Copman enn 
Clermacker sijn wief itzke enn har een dochter 

bij packe simon harkes op de 
wif sibrech een dochter 

den 17 desember 
auwde zill sijn 

den 21 desember bij een soldatten wif op de 
ve ttze een soon   

1698 den 18 november ben bij henderick schror genamt 

10 

1698 den 25 november ben ick bij ritzke sersier en Estr 
backer sijn wiff antie butten de alsemport een dochter 

den 1/ ben bij een bedrogen vrister gehalt bij de wauwt 

2? 

2 

? 

3-10 

5 

Rn 8 

2? 

1-2 

12-61 

1-8 

2-10 

5-6 

5-6 

-18
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1698 den 22 te bonwert gehalt bij pitter 
derceks sijn wif aecke enn har een son 
satt de naegeborte vaest 2-3 

1698 den 25 desember bij daniel sil visser 
sijn wif grittie op kersdag een son 1-4 

1698 den tweden kersdag op resmageest bij 
een backers vrauw gehalt dy al een Etmal in 
arbeit gesetten haedde en war het hantie vor 
twelck ick te ruge brocht mar war het kijnt 
all dodt allso de navelstrenck ock qwam enn 
most don notsaecklick stiecken een son 2-15 

1698 29 desember ben iek bij piren nin torf 
bur en venderick uyt de 3 leuwen en son 1-10 

wennen 5-6 
dit jaar 114 vrouwens---500 
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het lar Van 1699 begint hyr 

den 1 lanuwari ben ick bij bertels alltie op sten 
dam een schuytvarder een son 2- 

den 2 ianuwarij bij teipke mollenar sij wief 
auwk een son 26 

den 4 lanuwarij bij Clas riperda venderick en 
backer sijn wiff namke een son De 

den 10 lanuwarij butten De het tolhus butte de wauwtport bij ian sijn wiff kauwke een dochter 2 

den 17 lanuwarij op de streek bij sij 
wij auwk enn har een son gehalt 1-8 
mn 

1699 den 19 Ianuwarij op de streek bij Ian 
sijn wijff auwk een vlaster een son 2- 

den 25 lanuwar bij ITackop dansen mollenar sijn wijf 
marijken qwam de naevelstreng vor het kint enn most 
het kijnt met de votties nae de geborte schieken mar 
cm dat de navelstreng butten war most het sticken 
enn qwam doedt een son 0-3 
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1699 den 27 Ianuwar bij ian wagenmacker sijn 
wiff barber sondag van een son verlost 2- 

op de wauwtporte den sellven dito gehalt bij 
dueckoe portirs nirke en har van een lijnt van 
6 manden verlost war dot haede sij alletit vlot gehat,_„ 
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1699 den 6 feberwarij bij Iohanes rolefs kockebacker 
sijn wiff sipkie enn har een dochter gehalt 3-3 

1699 den 7 feber: piter mollenar sijn wiff erìtie 
enn har een son gehalt 2- 

1699 den 2 feberwar bij lichtmis dag arent 
wollspinders alltie een dochter dy van hollvert 0-16 

den 11 feberwarij bij Cornelis pottebacker sijn wif 
moy ninke in de osterstraet een dochter 1-0 

den 12 bij fope scholaper sijn wif iancke een son == 

den 14 bij simon sin wiff moy ninke een 
schuytmaecker op de hoek van de arufstrat 1-2 

den 15 bij Iackop Isebrants verver gebke enn 
bevont dat het qwalick lag brack het watter 
kerde don het kijnt twelck lag met sijn schauwders 
nae de geborte kerde her seer swarlick met de votte 
most met sijn keel smoren doch vor har ge lu: 5-3 

den 15 bij henderieck meijnders swantie enn har 
van een kijn van 5 manden verlost mar schreijde 
noch doch storf vort 1-8 

17-4 Pagina 51 

1699 den 18 feberwarij bij Ian hauwt mollenar sijn 
wiff butten de hansporte een dochter mar war bestu: 2- 

1699 den 27 feberswarij op de iauwer bij meijnt auwkie 
gehalt en har een son seer swar en Veet gehalt 2-16
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1699 den 3 mert tet osterum gehalt bij Ielle 

en har een dochter onder den segen goedes gehalt o 

den 4 mert tot aalsem gehalt bij een arme sodaten 
vrauw enn har een son gehalt seer swar 0-0 

1699 den 15 mert ben gehalt bij lackop simos schuyt 
mackers auwkie enn har een son gehalt 2-10 

den 15 mert bij berttels ietzke gehalt op den steen 
dam enn har een son gehalt == 
nn 

1699 den 22 mert ben tot metslewir bij seckretaris 
bergesma sijn wiff níinke en har een sontie van sevan mand 
gehalt war hel helider 6-6 

1699 den 25 bij ian duse mtselar sijn wiff zitzke 
enn har seen son gehalt 1-1 

den 2 april bij hermen wollkamer sijn wiff 
catarin over leienberg en har een dochter 1-10 

1699 den 4 april ben iek bij de sersiant den 
hospes in de drij leuwen sijn wiff een dochter 5 

den 5 bij lodewick arbeijder sijn wif liskie enn 
har een son gehalt 1-10 

22-11 Pagina 52 

1699 den 7 aprill ben iek bij de Hopman 
hariga sijn vrauw gehalt enn har een son 9-9 

den 8 april ben op het hantumer root terp 

bij dauws isskes sijn wiff enn har een son 5 

den 10 april twede passdag ben bij Ian kupers 
nin gehalt een een dochter 2-0 

den 15 is hyr een vrauw dor gereist met vornemen 
nae ostvrisslant te reijssen har een son geh: 1-16 

16 den 14 april ben ian gertes antie iser 
kramer in de nauwe straet een son 2-10    
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den 17 april ian kremers renske in de 
koninges strat een son sat de naegeborte ser vast 1-12 

den 18 bij lackop panbacker sijn wiff ‘marij 
een son mar war de navelstreng uijt de 
geborte most so sticken 2-2 

den 22 april bij tonis schuytmackers antie 
sop en bonen genamt een son =- 

den 28 april En 
ian kremôrs mencke over de wag hossbreijder 
een son 1-8 

1699 den 4 meij ben iek op de iauwer bij domene 
kroll op de iauwer een son gehalt 5d 

TO Pagina 53 23 

1699 den 15 meij ben ick bij gosse lerbereider sijn wiff 
ibeltie en har hastig een son gehalt 2-0 

1699 den 7 meij bij henderick kersemacker sij 
wiff maijke enn har een son gehalt 5-10 
en en 

1699 den 13 bij piter mollenar an de hansport 
gehalt bij sijn wif iapcke en har een son 2- 

den 6 meij bij de gorttemacker in de nauw 
strat iackop sijn wiff antie har een son mar haed 
well acht dagen gedurt ginck seer beswart doch alles 
noch well vor moeder en kijnt 2? 
enn na 

1699 ben ick tot damwauwden gehalt bij domene 
brun sij frauw haede all 3 dagen gedurt war een 
frauw van bergum bij har don iek gqwam war 
nitz te don most des anderen dages dor 2 dockters 
arbeijt macken ginek don geluckig noch een son 5e? 

den 25 meij ben ick bij volkert backers titzke 
in de hogstraet en har een dochter gehalt Â- 

1699 den 24 meij bij Zgbert stinsra sij wiff 
Eekutor sijn een dochter gehalt De 

16 den 22 meij bij Tanes wollkamer bij de hans 
por: sijn wiff antie enn har een dochter gehalt 4-
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1699 den 21 meij bij de smit ibele sijn gritie 
hansport enn war 2 dagen in arbeit doch hade 
gen of weijnig arbeit doeh verloste van een bijn verot kint dat all een dag a 2 dodt war presentert 
het hanfie doeh noch geluckigh en war well 6- 
OEE Pagina 54 BA 
1699 den 2 iull bij lackop kordewercker 
sijn wiff marijcke enn har een son geh: 2- 

1699 den 5 iulli bij mijster Clas scholmeijster sijn 
wiff gertie har spodig een dochter gehalt 2-10 

1699 den 26 Iunij ben ick bij ian teïircks backer 
op de brestrat sijn wiff nin en har een dochter 5-0 
me 

1699 den 27 Iunnij bij ian soldat sijn wiff ziìtke 
ieronimus een dochter 1-8 

1699 den 28 lunij bij meijndert spinbas sijn wiff gritie 
enn har een dochter gehalt 1-10 

1699 den 2 Tullij bij weuwter wever sijn wief 
fopkie har een son gehalt 1-14 

1699 2 Iunij bij ian arbeider sin wif martie 
op de singel een dochter 0-18 

1699 den 17 Iullij bij een schutemacker sijn wiff 
gelltie en har een son gehalt 1-8 

1699 den 18 lullij bij gerit mollenar sijn antie har een soon gehalt 
5-3 
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1699 den 27 Iullij bij maijke illers schipers iff in de kleijne ostersttaet een son geh: 1-10? ene 

1699 den 27 Iullij bij lumke ITackop harmanes 
sijn wief in de kleijne osterstraet gehalt go: 1-27 

1699 den 5 augustus bij frans annes sijn 
wijf hineck op de leywarder treckweg een son 5-5 
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den 5 augustus bij kornelils onder het rathus sijn 
wijff konders diwke een son 3e 

1699 den 18 augustus bij henderick renses meister 
timerman sijn wiff imke een dochter qwam 
met het angesicht nae boven met de han doch hastig 2-7? 

1699 den 20 augustus bij piter portir sijn wief 
op de allsemport surtie har een dochter gehalt 2- 

1699 den 24 augustus bij de spinbas lambert sijn wif 
titie in de krimpe een dochter gehalt 2 

den 25 augustus bij Iackop wolkamer achter 
piter Eijses sijn wif antie een dochter geh: 1-87 

1699 den 27 augustus lolke kopman bij altena 
sijn wiff haye smits geske hastig een doch: 2-10 

1699 den 8 september bij Rinck sijes Hijsinga gemensman 
sijn wij marijke har een dochter gehalt 7-8 
mn en 

Ter 
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1699 den 135 september bij de borgemeijster enn 
brauwer Else ijni sijn wif nin har een dochter 6-6 

1699 den 16 september bij Ian soldaet sijn wijff 
gatzke wollennaijster en har een son mar war dodt een swar 
arbeijt most met gewelt har ofhallen mar war dar 
nae hell fris kon Erst har watter nit hauwden mar 
beterde weer war schir gen hop van naturlik 1/13 

1699 den 17 sep: bij derckes lisbit schiper sijn 
wiff har hastig een dochter gehalt 1-12 

1699 den 24 gehalt Clas liuwes gertie naijster dar 
sackien de geheele dag me donde war om te keren mar 
konde nit qwam met het hantie enn een vottie de 
ande voet om des kintz necke kerde met grotte muy te 
stande op het hoft met hast in een kartir urs 
mar, don qwam vont de navelstreng butten het kijnt 
doet mar de vrauw well godt allen danck geseit 1.10 

1699 den 27 sep: bij gerit tadema sijn wiff sara 
orgelist har een son gehalt 5-3 

1699 den 28 bij bauw soldaedt sijn wif brecht 
har een dochter gehalt 1-
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den 4 ocktober bij piter ropers hijlltie gehalt qwam 
gedurig met de ogen vor de geborte most har 3 mall 

op har hoft setten eer dat het konde reden ginck ser 
swar to qwem noeh met het hofft het kijnt fris 5 

som © 120-9? (vlek) 
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1699 den 8 oektober bij de Apoteker sijn 
wijff anna hastig een son gehalt 2-16 
en 

den 14 bij tonig metzelar sijn wiff lentie Iensma dochter 
har swarliek een son gehalt O- 

den 14 dito bij Iackop backer sijn wif zitke 

bijtten de alsemport har een son gehalt 2-15 

1699 den 15 oektober bij gerit brauwer an de 

bonte bruge sijn wif eitzk har een son gehalt 1-15 

1699 den 15 oektober bij tones piters wif gels tot 

fauwdum enn har een son gehalt ' 2-8 

1699 den 15 oek: bij 2jde berenhardus soldaet sijn 
wijrf schauwkie swarliek een dochter 1-15 

1699 den 16 ock: bij Ian teirts koperschlager 
sijn wiff iank har een son gehalt durde een gehe; 

Etmal dat het in de geborte sat sonder arbeit 2- 

1699 den oektober bij Ielltie flaster 
de korfmacker sijn wiff een son 1-2 
eneen 

1699 den ocktober bij swer lindraijer 

sijn wiff ietse ians sijn dochter een doch: 1-13 
enn en 

1699 den ocktober bij ITohans liwes korde 
werckes gritte har een son 1-13 

Pagina 58 valk 

1699 den 2 november ben ick op schrmersweijde 
bij harmen schomackers gretz har dochter magdalen SOR_40 

1699 den 3 november ben ick op de Iauwer bij 

meijster ian scholmeijster sijn wiff witzke een son 310 

1699 ben ick den 6 november bij ubele mollenar sijn 
wiff nin har een son ser swar hade een brock 

an har läge uyt har vorige Cram behauwden 2  
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1699 den 5 november bij bauwkie willem steenhauwer 

sijn wief har een son gehalt 0-18 

1699 den 9 november bij de Apotecker rumsadelar sijn 
wij bauwkije verlost van een kijnt van 8 manden 

dor een swar Coliek levfde 5 uhren Â- 

1699 den 10 november bij barber bonteko kort 

sijn wijff har een son gehalt nae daet het waetter 
all een zettmal war weg gewest gqwam don hastig 2- 

den 12 november bij meijndert dudes grittie 

moy hastigh een son gehalt 5 

den 14 november bij tones renses sijn wiff ielltie 
en har een dochter gehalt 2. 

den 14 november bij klas sijn wief an de dick 
trintie 1-10 

Pagina 59 20-107? 

  
1699 den 28 op vetze bij Egbert schomacker 
sijn wief kincke har een dochter gehalt schorde 
har helle nota bena op is gestorven 

mar dar nit an dat war met de 10 dag wer gehalt mar 
kreg een overvall 2-10 

1699 den 28 bij ian otties reulle bijters 
ielltie een sou 1-10 

1699 den 29 november bij krussen anneken 
har dochter sara solldaet en 

1699 den 1 desember bij een soldaet op de 

vettze sijn wif annetie een son =.- 

den 10 desember bij gellant een soldaten wif 

anne rus har dochter een dochter == 

1699 den 14 desember bij pimans hebbel een son 

gehalt ji 

1699 den 20 desember bij pir rolefs hopman 
enn backer sijn wief teirtie een son 2 

den 22 dito de heer luytenant plasborg 

sijn well Edel en dochter gehalt Je   nadien 
|
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1699 den 28 op allerkijnderdag meijster mijge 
sijn wif titzke schomacker een dochter S- 

TEE 42-10 
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1699 den 29 desember ben ick bij nanne pompmackers 
Elske gehalt dij nae har segen anderhallef iar heft 
gegan twelck ick nit gelof gelueckigh van een son -16- 

den 50 ditto bij henderick bleijckersknecht sijn 
wif op de bleek tríintir een son vor de prins O- 
mn 

169I9den 51 desember bij mijnne mollenars iancke 

een dochter gehallt 2- 
mm 

Eijnde het iar 99 hyr van dit vorlende 
iar ontfangen 

200 25 -- O0 stuffers 9 
Van meijsteren 100-6 O- 
Copen o-1Â-0 

rente 0-16 
soman 300 60 — 1 stu 

dit 700 iar met meijsteren verdint 70 guld 

met kopen 15 -— 5 stu 

van het kijnder hallen 200-90 — 16 
rente 16- O 

soma somarum 500-911 gu - 19 

dit verleden iaar 100 En neegen vrouwens 
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hijr Begint het iar van 1700 

1700 den 1 Tanuwar ben ick butten de hansporte 

gehalt bij tomas tite klaske moy har son 2- 

den 5 dito ben ick nae osterum gewest bij Ian Iansen 

helder sijn wiff rinckie een dochter gehalt 6- 

1700 dun 3 Tanuwarij bij mijnheer de luytenant 
poost sijn frauw een dochter gehalt 6- 

den 4 bij Elias metselar sijn wief gritie een 
son gehalt 0-0 

den 8 bij wabe ietak iackop soldaet sijn wiff 
een dochter is sij an den achten dag gestorven 
men mende datt het har de mor dede gerotte pin int lif 
nn nn O-  
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1700 den op koperen mandag bij schurt smit sijn wiff lisbit har een son gehalt 3-3 

1700 den 17 Ianuwaris bij ullenspigeles marij een son qwam met .... 
Q 

1700 18 ianuwarij bij Egbert basun orgelist hastigh een son gehalt 
3-3 

1700 den 18 lanuwarij ben iek bij Tackop overhart timerman sijn wiff vrauck een son 5? nnen TE Pagina 62 
ee 

1700 den 19 Ianuwaris bij Adolf rellinck sijn wieff grittie har een doehter gehalt 5-6 
1700 den 20 Lanuwarij bij Chals torf schiper sijn wiff hillegontie een dochter 

O-1-10 
1700 den 24 Tanuwarij bij iepe bijrdrager sijn wif anttie een dochter gehalt 

1-10 
1700 den 23 Tanuwarij bij Elltie berens sijn wijf trin timerman een dochter 

1-16 
1700 den 30 lanuwarij bij meijster Ian lindeman sijn wiff affken een doehter 

2-10 

  
| 1/00 den 2 feberwarij op liehtmis bij derck klermacker vant wesshus sijn wif witske een doehter 1-8 

1700 den 5 feberwarij bij tabe brauwer sijn 
wijff ijmke een dochter 

5-0 

1700 9 feberwarij bij barber derek torf 
drager sijn wif een dochter 

1-8 

1700 den 12 feberwarij bij zitze bleijcker 
sijn wijff antie een dochter —- 

  
den 15 feberwarij bij frerick Ides bauwkie 
een dochter gehal* 3-5 

Pagina 63 19-35 

1700 den 16 feberwarij bij Aderis schoolmeijster sijn wijff Anke een son gehalt 2-15 

1700 den 18 feberwar bij keneliske een schipers knecht een dochter op de westerClingel =e
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1700 den 18 feberwarij bij willem de ber sijn 
wiff Iosina een soon 2-10 

1700 den 22 feber: bij pitter muys sijn wif 
iancke een son na dat 7 iar gewacht had 2? 

1700 den 26 bij Ebele backer sijn wiff 
buijten de hansporte een dochter 2-18 

den 29 feberwarij bij Anne henderickx 
kopman sijn wif titzke een dochter 2e? 

1700 21 feberwarij bij de heer schriever berges 
ma sijn wif catarina har een son gehalt 6-? 

1700 den 3 mart bij Eijse zitzk Alberts grotschiper 
har een soon gehalt S- 

1700 den 4 mart bij gerhardus kockebacker sijn 

  

wiff sibel har een son gehalt Fe 

den 6 mert bij tiallinck Aates schomacker 
sijn wif Claske har een son gehalt . 5-5 

28-44 
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1700 den 12 mert bij doytse brauwer sijn 
wiff ianke nae dat all 2 dagen een meijster bij 
gewest waer met een meijster van den berg enn 
waer dar gen ontschluytinge most opgeschrof t 
en noch met grotte muyte dort een ander meijster 
verlost worden met instrumenten het kijnt dat 
war nit geschonden als sij plas vant hoft 4- 

1700 den 12 mer bij lackop filltie sijn wif 
148 scholaper mar qwam met sijn ruge tot de 

gebortte en gen ontschluytinge most har stoffen 
datter ontschluytinge qwam kerde het don qwam 
dubelt met het Ersken ter werlet war bijnae doedt 1-10 

Peen aertendhenkente 

1700 den 13 ben ick op de zingel bij Iackop 

zie 

Eed Everts verver en garentwinder sijn wiff gebke 
448 mar qwam met het Aremken tot'de geborte 

most het keren qwam: net de streng voruyt mar 
gelueckte goed ‘lof hdst maw war het kijnt-Llanger 3-3 
alls een uhr doedt doch beqwam wer een son 

1700 den 16 dito bij meijster branda sijn wiff híincke 
har een son gehalt 2-0 

den 18 dito bij Iackop isebrant olijschlager sijn 
wiff zíitzke har hastig een son gehalt 5-5 

OEE 131 
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den 21 mert bij pitter siwers hollanse backer 
sijn wiff trintie har hastig een son gehalt 3-5 

den 25 mert bij een solldats wif soffie 
een son gehalt 0-9 

den 22 mert bij de Corporal sijn Elske 
har een son gehalt è- 

1700 den 2 pasdag bij gerit vorman sijn wif 
ullek durde lange ginck met schlupende waetter 
doeh qwam Gijndeliek noch ten besten een doeh: 2-10 

1700 den 5 April bij pitter Iellerda sijn wijf 
ninke:en har een son sinde een silversmit 6- 

17/00 den 22 April ben ick bij de hopman heringa 
in de sauwtkeet sijn vrauw gehalt een son 9-9 

den 25 butten de alsemport gehalt bij ritzke 
panebacker sijn wif antie een son 2-7 

1700 den 25 Aprill tot betterwirt bij Clas 
Ebes sijn wif en een soon met een dochtet geh: 4- 

den 26 April bij Iohanes rolofs kocke 
backer sijn wiff sipkie een son 3-3 

TEE TO 55-14 22 
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1700 den 10 meij op de Cingel bij sallves 
rens een dochter gehalt zie 

den 14 meij bij pitter sersier sijn wiff geritie 
har een dochter gehalt seer swar satt 4 uren met 
het hoft uyt de geborte 3 

meij avent bij ian moekma sijn wif te allsem 
en har een dochter gehalt 1-6 

den 14 meij bij gosse schlachter sijn wiff nin enn har 
een son gehalt 1-10 

1700 den 16 meij ben iek bij henderick ritzkes 
schomacker sijn wiff kijnke har een dochter 5-3 

den 18 bij een arbeijder op de hoek van de 
drufstraet 0-0 

1700 den 22 ben iek bij ian dusse metzelar sijn 
wiff zitzke een son 1-12 

1/00 den 24 ben iek bij obe mollemacker 
sijn wif nìinke har een dochter 2-0
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1700 den 2 Iunius ben iek bij vollkert pitters 
backer sijn wiff titske gehalt en een son ge: 4-17? 

1700den 9 Iuni bij ubele mollenar op de 
auwde sill sin wiff betzke een doehter 5-5 

OEE som 20-10 
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1700 den 11 Iunius ben bij gerben olfers gemens 
man en brauwer sijn wiff hilltie har een dochter 5-5 

1700 den 16 Iuni bij Clas gerkes reuylle butt 
sijn wiff ijttie har een son je 

1700 den 21 Iunius ben ick bij antie een schuytebor 
sijn wiff gehalt en har een dochter gehalt 1-10 

1700 den 24 Iunij ben ick op auwde sill gehalt bij 
feicke smit een bur sijn wiff hijttie har een son 2? 

1700 den 50 luni bij gert simons sijn wiff ittie 
en har een son gehnlt op de streek : 1-10 

den 5 Iull ben ick bij een Corporales wiff bij de 
sauwtkeet en har een dochter gehalt 1-4 

den 9 Iullíi ben ick bij frerick willdraijer 
sijn wif gebke gehalt een een doehter 1-10 
en ee 

1700 den 10 ben iek tot bonwert bij fucke 
sijn wiff itie har een son gehalt d- 

den 11 ben iek bij Isebrant sin wiff antie een har 
een son gehalt tot bonwert 3-0 
ee 

1700 den 12 ben ick bij Iohanes hanses gortmacker 
sijn wiff anttie har een son gehalt 4-4 

1700 den 15 ben iek bij wauwrter duckes sijn wief 
lisbijt Iohanes backers doehter har een son 2-16 

eeen: 7260 
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1700 den 17 ben ick bij meijster tamme treckschiper 
en klermacker sijn wiff iancke har een son gehalt 2-10 

den 18 dito ben ick op resmageest gehalt bij een 
arbeijder sijn wiff all twe dagen in rabeit 
gesetton mar war well holp har terstont 1-8 
nnn en 

den 19 dit ben ick bij derck hossebreider in de 
koninekstrat sijn wif swantie een dochter 1-6 
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1700 den 21 ben ick te raadt bij klas 
sitses sijn wiff ninke gehalt en har een son 2-1 

1700 den 25 Iulli ben iek bij henderick kerssemacker 
sijn wif maijke gehalt enn en dochter gehalt 5-5 

den 50 lullij bij lijwe dauwes treekschiper sijn wiff 
tetie een son mar ginck beswarlick to haede men har 
geseit datze twe fliegers bij har haede van een dockter 
hebe har gestoft met moderkruijden ginek don well _ 3- 

den 1 Augustus bij pitter auwkes sijn torfdrager 

sijn wiff swantie her een son gehalt 2-10 

1700 den 2 Augustus bij bror loles sijn klas zitzes sijn 
wiff har suster tetie tot raedt een dochter 5 

1700 den 51 Iullij bij Iackop dorenrip sijn wiff rimke 
mar waren nit getrauwt een dochter 2-1 

den 11 Augustus bij de gortmacker sipke sijn dochter 
harmanes sijn wijff ninke har en doehter doch seer swar 
gehalt war gen ontschluytinge 2= 

TEE "22-18 
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1700 den 25 Augustus ben iek bij freríick 
derckes sijn wiff tot fauwdum gewest een son 2- 

den 27 Augustus bij ian arens wollspinders son 
sijnde een soldaet sijn wiff nin her een son == 

1700 den 25 bij fope scholaper sijn wiff 
iancke een son godt lof 1-4 

1700 den 28 Aug: butten de hansportte 

op reijntie ibeles platz pibe sijn vockeltie 
har een son gehalt 2 

1700 den 2 september bij itie sobels dochter Lackop 
sijn wiff bij de sauwtkeet een dochter qwam met sijn ange 
sicht nae boven ginek swar to 1-10 

den 5 bij derck hossebreijder dar men ock gronte 
verkopt sijn wiff grite een dochter 1-10 

den 4 buytten de hansportte bij teipke mollenar 
sijn wiff auwkie sijn wiff har verlost van een kleijn 
fruchie datt all acht wecken hade gedurt en gedurigh 

vlot en barenswee most alle ontschluytinge mack: 2
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den 5 september op den stendam bij ian konders 
schiper sijn wiff itzke har een son 1-10 

den 11 september ben ick bij berent ians smit 
sijn wiff trin een son 1-10 

1700 den 12 september bij rimer schuytmacker 
sijn wiff baike een son op de hellinge == 
me 
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1700 den 16 september bij alltie Craamwarster 
har dochter een onEcht kijnt 0-12 

1700 den 19 ben ick bij de schoolmeijster 
tot osterum sijn wiff Amelia nae dat all een 
Etmal een ander gewest war mar geluckte godt 
loff dadelick 2- 

1700 den 24 september bern ick bij de venderick en wirsma brauwer sijn wiff anna gehalt en har een son 5-3 

1700 den 24 sep: bij fetze schlachter en torfdrager 
sijn wiff antie en har een soon == 

1700 den 2 oecktober ben ick bij kasper sijn 
wiff antie sijnde een bodtsgesel een son 1-10 

den 29 september bij klas sibrensg meijster schomacker 
sijn wiff klasken har een son gehalt 2-16 

den 5 oektober bij Iackop Estrickbacker marij 
larmans een son gehalt 2-4 

1700 den 4 oektober in de ossenweijde bij Harman 
sijn wiff maijken een son mar het leste hebbe har: 1-8 

1700 den 12 ocktober bij Isack soldat sijn wifft 
gatzke har een son gehalt 1-2 

1700 den 13 oektober bij harmen pompmackers son lauw 
sijn wiff antie har een son gehalt godt lof en danek,_ 

167? 
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1700 den 15 ocktober bij domene bruninck 
pastor in damwauwden sijn anna har een dochter 6- 

1700 den 17 oekto: ben ick bij lubert sijn wiff imke 
har een son gehalt bij Collmer zill sat heet leste 
vaest haede dar vell me te don 5-0 

   



  

pag. 11 vervolg 
- 72 

den 17 ben ick bij meijster Clas scholmeijster 
sijn wiff gertti her een dochter hastiìieh 2-10 

den 22 ocktober ben ick bij Iogem schalaper 
sijn wiff hincke har een son gehalt 1-8 

1700 den 22 cek: ben iek bij ian bolltie 
schlachter sijn wiff ianke een dochter 5-3 

den 18 oek: bij ………....... ianke gabes brors 
wiff har een son gehalt 1-8 

den 25 ben iek bij lodewickes liskie har een sor gehalt 1-8 

1700 den 7 november ben ick bij de WellEdel heer 
Ernest van alluwa eritman tot ternart sij vrauw 
har wellEdel een son gehal war het watter all 
eetmal weg war alles geluckig 50- 

1700 den 7 november ben iek tot ternart gewest 
bij pitter schror sijn wiff zitske een dochter 5-5 

OT 77059 
Pagina 72 

1700 den 20 november ben ick bij de mayor tambur 
sijn wiff grittie har een dochter 1-8 

1700 den 20 novembêr ben ick bij ijde bormacker diwke 
har een son gehalt 1-8 

1700 den 22 november ben ick bij Chlas breijder 
en scholmeijster sijn wiff antie een son sat het lest 
vaest most het sellve met grotte muyte hallen 1-10 

den 2 november ben iek bij pitter mollenars Tapke 
har een son gehalt 2- 

den @ november ben ick bij een sersiant op de Cingel 
en har een son mar qwam de navelstreng most smoren 1-10 

1700 den 12 desember ben ick bij Piter Clasens gertie 
antie sersiers stifdochter har een dochter 2-15 

1700 den 11 bij reijner schipers wiff doyke bransma 
kauwke har dochter een soon gehalt 1-12 

1700 den 14 desember ben ick bij packe simon harkes op de 
auwde sill sijn wiff sibrecht een dochter Se ee a  
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1700 den 15 ben iek tot fauwdum bij Aarian sijn wiff titie een son qwam Lrst een dode vrucht dy vergan war met de streng voruyt sat de naegebortte hel vast S- 

den 24 ben ick op kersavent tot daniel sersiant in de drij leuwe ietzke een dochter 2-10 

den 25 op kersdag op de streek bij brant ko 

  

melecker sijn wif kijncke een dochter 1-10 
OEE 

22-17 
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Hijr begint heet 1700-1 

Allemachtige godt Geff mij met dit angevangenen iaar Sijnnen seegen dat ick het alles mag uyt voren tot Ehre en grottmackinge van sijnen heilligen tot beste van mijn nassten o here nit mijn mar 
u allen de Ehre stadt doch alletit an mijn rechter hant in alle mijn verlegen sacken ick werp mijn sack en mijn sorge op u gij heere sullt het well macken segent mij dan heere so worde ick gesegent ick sall dan alletit 
hopende enn bijdende na u verlangen 
om lesu Christo wille Ammen 

Catharina Gertruyt 
Schraders weduw 

. Craamers 
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1700 1 ben iek in de osterstraet de sersiant sijn wift een doehter 
== 

1700 1 den 7 Ilannuwari ben iek butten de hansporte bij willem kettellaper sijn wiff veke qwam het kijnt dubbelt mar war dodt een son 1-16 

op niwe iars dag ben ick bij de Convoijmeijster sijn Wiff grittie har ven son gehalt ginck ser swar 4-3 

noch op niwe iars dag bij fonger pannebacker sijn wif antie har een dochter gehalt 
5-0 

den dertinden Tanuwarij bij Ian kortebookse sijn wijff gatzke sijn wif har een sonn gehalt 1-15 
den 16 lanuwarij bij ian wever sijn wiff itzke douwes een ionge son 

e= 
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1700 1 den 20 lanuwarij bij allsem douwe bottes 
sijn wiff een son 

5-5 

den 22 bij bauwe Classen soldaet sijn wiff brecht 
en har een soon gehalt 

e= 
den 25 bij borgemeijster henderick sapes banga sijn wiff henderickie een soon 6- 

den 25 dito bij ian van der booss sijn wiff 
Isabelle een soon 

a 
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1700 1 den 27 lanuwarij ben iek tot Ackerwauwden bij een weduw van simon gabes gehalt nae datse all 
acht dagen in arbeit haede gesetten qwam met sijn ruge in de geborte kerde het kreg het met de votten in een ogenbliek tot grotte verwonderinge 
van dij het sagen godt sij dar vor gepressen 2- 

den 26 ben ick bij piter soldat sijn wiff Afken 
sijnde gertie naijster ddochter een son 1-15 

den 28 dito ben ick bij feicke ians over dee ij 
sijn wiff trintie har een son 5-3 

den 2 feberwar op lichtmis ben ick bij wauwtor 
wevers fopie gehalt een ionge son 1-15 

den 5 dito bij een mollemackers wiff antie over 
Etsema een son 1-12 

1700-1 den 8 feber: ben ick bij illtie bertels afke 
stollsetstér har dochter een son 2e 
TEETTTT 

15-13 
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1700-1 den 6 feberwarij butten de hansporte bij 
de Collumer mollenar sijn wiff een ostindies varder een son gehalt 

2-16 

1700 den 16 feber: bij kornelis mollenar een barbijr sijn wif konders diwke een son S- 

1700-1 den 21 feberwarij ben ick op de vettze bij hette wollkamer sijn wiff erittie een dachter 2-4 

den 25 bij tits wevers sons wiff een weduw 
enn har een son gehalt 

1-8 

P
E
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den 25 bij zite wagemacker sijn wiff ianke 

har een dochter gehalt 1-16 

den 25 feberwarij bij daniel sijn wiff gritie 

kauwke Evertz dochter een dochter 1-4 

1701 den 1 mart bij daniel lertouwer sijn wiff 

marttie een ionge son 1-8 

1701 den 1 mart ben buijten damwauwden in den 

brook bij de blinde vrottvrauw har dochter hijnck 

de navelstreng al buijten het kijnt dodt presenterde 

het hantie kerde het om hallde het met de votten 

doeh blef lange met het hoft tussen het ijsbeen sitten 

konde heet met gen gewelt maghtigh worden doch 
kreg het noch los enn is de moder wellvarende 2- 

vennen Tie 
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1701 den 5 mert bij Elke Iohanes sijn wiff 

kornelia sijnde een stenties verkoper een son S= 

den 4 mert bij harmes catarina wolkamer 

over lelienborg qwam qwalick met sijn ruge 
kerde het om hallde het bij de votten heel 

geluckig en hastig een dochter 1-10 

1701 den 6 ben tot bonwert in de rode schur 
bij Tellte duwart sijn wif grittie een docht: 5-7 

1701 den 6 mart bij Anne hauwtkoper sijn 
wiff seske har een son gehalt 5-5 

11 ben iek in de nauwe strat bij de Iackop gorrte 

macker sijn wiff antie een son 2-16 

1701 den 14 mert bij ian bouwkes metzelar 

sijn wiff grittie een dochter en 

17001 den 16 mert tot wouwterswouwden gehalt 
bij «ee en mene. tot wouwterswouwden 

har een son gehalt 3-2 

1700 den 18 mert hij hopman heringa in 

de sauwtkeets een dochter 10-10 

TEE "26-15 
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17001 den 21 mert ben ick bij de gemensman 
en brauwer pir iackopes sijn wiff nin 
en har een son gehalt 4-10 

1700 den 23 dito ben gehalt bij liwe backer sin 
wiff hicke war sackie bij har vondt het 
kijndt legen met sijn buckie vor de geborte 
met beíijde hanties uijt de geborte lag ser ingedrongen 
hade grotte muyte eer ick de votties kreeg 
strickt dar een band om don ick har op het 
hofft haede sette har don weer op har platz 
hallde don de votties nae mij don gleden de 
hantties vanselfs weg mar don ick qwam 
war het kijnt all dodt de naegebortte sat 
ock vast het war een ser sware geborte 
godt beware mij vor sullcke schricklicke vorvallen 2-2 

17001 op 25 stillen vrijdag ben ick bij frerick 
ludinge sijn wiff pir nin hastig een son 1-10 

17001 den 26 op passavent bij gerit tadema 
backer sijn wiff sara hastig een son 5-5 

de twede passdag bij sibe melcker sijn wiff 
Iisbit een kleijne dochter 1-0 

TEE "12-15 
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1701 29 bij matis hauwtsagers wiff locke 
een sun gehalt —e- 

1701 den 51 mert bij wittze tames comesaris 
sijn wiff Jisbit een dochter 1-15 

1701 den 51 dito ian otties reulle buijtt 
sijn wiff Ielltie een dochter 1-8 

den sellven ditto Egbert basun crgelist 
sijn wiff rolintie een doehtor 5-3 

1701 den 2 April henderieck bonteko 
sijn wiff wickie een son 5-0 

1701 den 10 April tot osterum bij schurt Ielles 
sijn wiff siwke een dochter gehalt 5-0 

den 10 April bij doijtse sapes brouwer sijn wiff 
gebke har een son gehalt 2-10 

OPN 
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1701 den 20 April is hijr een Iufferauw van gullick 
staedt gekomen segende datze de seckretaris van 
de koninck van denemarken sijn vrauw war hebe 

har een son gehalt ick hebe het sten dop gehouwden 

en is lackop geheten 9-16 

Pagina 81 25-12 

1701 ben ick tot Aalsem gehalt in Ilohanes sipkes 
sin huyss bij Iohanes sijn wiff gertie mar war all 
besturt mar sat het leste vast 1-10 

1701 den 24 ben ick tot de brouwer tonis Curts gehalt 

dar een vrauw war dij het int harlinger schip angqwam 
en war van strobos een son 2-d 

1701 den 4 mert ben ick bij pir rolofs teirtie 

kopmansge har een dochter gehalt 2-10 

den 1 meíj ben ick tot fope sijn wiff gelske 

de pompmacker een dochter 2 

1701 den 2 meij is hijr een bliekschlagers 

Arnoldus dhrooge sijn wiff lisabet dhrooge van leuwarden 
te dockum met de Cram gekomen en in mijn hus 

bevallen een dochter 2-10 

1701 den 16 meij bij pitter cremer sijn wiff trin 
butten de Alsemporte -12 

den 20 meij bij minne mollenars ianke har 
een dochter 1-8 

den 22 iackop een timermansknecht sijn wiff 

ietzke har een dochter 1-8 

den 22 meij butten de hansporte bij derck schoma: 

sijn wif siwke een son mar war het kijnt 

bij sij vaeder nit angeram willde hem te kort don 5 
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den 25 meij bij ian tites schuytvarder sijn 

wiff lutzke een dochter _e 

den 25 bij frans assmese sijn wiff steven nijn 

een son 2-10 

1701 den 8 Iunij ben bij maijke Iellers sijwert 

tissen schiper sijn wiff een son 2- 
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1700 den 135 Iuníij tot Allsem pitter iansen 
wiff kijke har een son gehalt 5-5 

den 14 Iunij bij frans pils weeuw diwke enn har een 

dochter 1-8 

1701 den 14 Iunij bij rinck sijes Eijsinga sij vrauw 
marijeken en har een dochter gehalt 4-4 

1701 den 14 Tunij marten treckschiper op harllíingen 

sijn wiff teirtie har een dochter gehalt 2-16 
1701 den 17 bij lauweres schror en Coopman 
sijn wif gertie har een son 5-5 

den sellven dito bij monte de bode sijn 

wiff westermans dochter grittie har en 
son gehalt mar ginck swar to 4-11 

den 18 Iuníij bij frerieck willdraijer sijn wiff 

gebke en har hastig en dochter gehalt 1-8 

ee 25-57 
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1701 den 25 Iunij bij hijronimus wiff hilltie 

viswiff en son gehalt 1-10 

den 20 Iunij bij harmen schomackersknecht sin 

wiff madelentie een dochter gehalt 1-13 

den 27 Iunij butten de Aalsemporte bij de backers 
wiEf henderickie har een son gehalt 2- 

1701 den 28 dito bij lenutie een soldatten wiff 

een son schrifferse wint har meidt e= 

1701 bij Johanes schomacker sijn wiff ben gehalt 

mar konde nit komen mar hebe het lest noch 

motten hallen dar sackie moy ser me gemartelt 

haede mar iek godt loff en danck kreg het == 

1701 den 2 Iullíi ben iek butten de hansportte 

gehallt bij de smitzwiff gritie brack het watter 

vrog het kijnt lag hog en durde ser Lange knepen 

musskelen en hopbennen (heupbeenderen) mij ser om de hant 
en persten het kijdes hoft plat en konde nit 

geboren worden en de vrauw war afgemat 

verAnderde nae de dodt hijnck de eene arem 

uyt de geborte most don het kijnt keren met 

de vatten most van een gude gebortte 

een qWwade macken hallde het met de voe tten 
kerde het om en hallde het so cen dode dochter 
godt lof de moder wir noch behauwden godt 

beware mij wer vor sulleken schrickliecken 

vorvall dodt nae 5 dagen 4-
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1701 den Iullij ben tot osterum gehal lt 
bij pitter minnes een son 5- 

den 12 bij een solda: wiff nast het weeshus een doch: 

1701 den 5 Iullij ben bij doekter Eijsinga sijn 
vrauw. tiamkie een son A= 

1701 den 20 Iuli bij ian limdemans Affken hopman 
en har een: son gehalt 2-10 

| den 22 Iullij bij rick Focke schiper 
iacok berenhardus dochter‘ten dochter 1-8 

1701 den 27 Tull bij Tackop dorenrip   sijn onge trauwde rimke en.son 3-16 1701 bij gerben olfers swanenborg brouwer 
en gemensman sijn wiff hilltie en dochter 5-5 

1701 den 23 Iull bij willem kivit sin wiff 
magel stifster een son 2-0 den 2 Augustus bij sprins henderickx klermacker Arijantie een dochter : 2- 

1701 den 9 Augustus tot Allsem bij wibrant 
sijn wiff itzke har een son 2-10 
TENT 21-17 
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gul- “21-11 kan onder nit stan 

1701 den 16 Augustus ben ick bij tecke hessels 
„klermacker sijn wiff duttie en har een son gehalt 
des nachtes 2-10 

1701 den 18 Augustus ben ick bij Autger douwes 
sijn bror en timerman sijn wiff orseltie een doe: S- 

1701 bij een soldatten wiff nast het wesshus son _= 

1701, den 24 Austus bij brent douwes sijn wiff 
itzke har een dochter 5-9 

1701 ben ick bij harmen te bonwerhuyssen sijn 
sijn wiff Affken har een son gehalt 5-0 

1701 den 1 september ben ick bij ian teirckx backer sin wiff nin gehalt een son 4-35 

“1701 den 4 september bij Ate berttels backer sijn 
wiff antie har een son gehalt 2-16    
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1701 ben iek bij rinek Eekes Copman sijn wiff hijlltie 

gehalt nae dat ick verscheiden reijssen gehalt war 

datt een schrickelick vloet haede en dar bij een 

watterig lichaam en worde ick int lest gehalt vont har 

ser flauw en in termijnen met een grootte vloet 

doch kreg op het lest barenswee nae dat ick de 
sack ondersocht bevont de naegebortto voran doch 

vast gegroijt tweleck noijt gehort noeh mij gebort. is 
most dij lospellen lag don het kijnt dwers vor de 
gebortte kerde het halde het met de vaetten ser 

beswarlick mar het kijnt war all dodt en de 

moder storf een hallef uhre darnae 2-10 

(telling boven aan de pag.) 
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1701 den 7 september ben ick bij klas iellerda 
backer sijn wiff duttie en presenterde hem well met 

het hofft tot de geborte nae dat 2 Etmall dar me 

donde war erst weijnig arebeit dar nae swar-en war 
het waetter all gebrocken eer ick beij har qwam 
enn war met gen midelen te helpen most dor 
meijsster pitter met Isterumenten gehalt en 
gerededt worden en satt Vast 2 doektors meijster pitter 

RN 6- 

den 11 september ben ick tot osterum bij Clas 
Antie sijnde een Arbeijder een son gehalt 1-2 

den 12 septem: bij een corpnralse een kleij wiffin 

een son gehalt 0-12 

1701 ben tek tot ij gehalt bij gerben teipkes sijn 

wijff grittie en har een son 2-10 

den 25 september bij sweer sijn wiff Ietze trin har 

stifdoehter nin een son gehalt 1-14 

den 24 dito bij reitze douwes menisten preeker sijn wiff 
een dochter 1-8 

den 25 ditn bij ritzke pannebacker. sijn wiff äntie 

en har een dochter gehalt : 1-8 

1700-1 den 26 september bij klas profesor sijn wiff rosine 

en har een dochter 1-10 

nn 2-4 

AE
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zie 1701 den 2 ocktober ben ick tot drisum bij een wevers 451 vrauw gehalt nae dat de vrotvrauw des dages te voren 
een gehalt haede en seijde dater gen mer waren mosten har des nachtes weer hallen en bevont don dater noch een war mar konde het dor grott marttellen nit magtieg worden seijde sij konde het nit helpen don ick qwam vont het met sijn buckien vor de kijn achter het ijsben most het van achteren keren ginck hastig vort 
en hallde hastig een levendig kijnt en war de vrauw hell well tot den tweden dag kreeg een pestilensiale kors met termijnen sonder sprack en verstant storf dij sellve dag —emmee 

1-8 
1701 den 3 oektober ben ick bij de winkoper en venderiek schnip sijn wiff hilltie en har een son gehalt 2-16 

den 4 ben iek tot bonwert bij harmanus scholmeijster sijn wiff titie en har een son gehalt 1-8 

den selven dit bij Iohanes kordewerckers sijn wiff gritie en har een son gehalt 
1-10 

den sellven bij ian duse sijn wiff zitzke vlechtster 1 en har een son gehalt 
2 

1701 den 8 oektober ben ick bij Clas sibrans schomackers sijn wiff klaske en har een dochter 2-4 

1701 ben ick den 8 ocktober bij Egbert stinsra Exkutor sijn wiff maijke en har een son De 

  
den 2 oektober op de strek bij een tigelarswiff geske tabe har son een misgeborte 1- 
TOENE 16 "14-16 

Pagina 88 

  

1701 den 15 oektober ben ick op de lauwer 
bij passtorse kroll geropen en een son 4-11 

den 18 oektober ben ick butten op de streek bij Clas frijsses woduw bei tzke en har een son 2- 

den 22 oektober buijten op treckweg age 
bijnes wiff renske een wifke van 16 iar een son 2-10 

1701 den 25 ben ick bij kurt Tanssen barbers bontie in de osterstraet en har een dochter 1-10 

1701 den 26 dito ben ick bij klas bockes sij 
wiff hincke haijes en har een dochter gehalt 5-5 

1701 den 30 oektober ben bij seckertaris lelienborg gehalt een son 
Â-8    
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den 51 oektober bij ian kaspers wollkamer sijn 
wif mencke een son 1-8 

den 6 november butten de. hansport bij een schla: 
sijn wiff antie mar war een dodt kijnt durde 2 da: 1-8 

1701 den 6 november bij Clas ripert sijn wiff namke 
qwam met sijn aremke brack het watter kerde het 

met de votties mar most op de reis blíiev: d-10 

1701 den 12 ben iek bij tialinck attes wiff 
klaske har een dochter 3-3 
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den 15 dito ben ick tot bonwert gehalt bij 
Isebrant sijn wiff antie qwam met de votties 
mar bleff op de reis dor dijn dat met sijn hofft 
op het ijssben most smoren en son 5- 

den 16 ben tot de brouwer over de bonte 
bruge gerit sijn wiff ietske een son 1-12 

den 17 bij een solldatten wiff herman met 

de klitzen sijn doehter een son , —= 

den 18 november bij de Corporal schap sijn 

wiff een son 1-4 

den 20 no: bij een corporals wiff van Emden 

hade twalef wecken met een gekert kint gegan 
de vrauw hel swack het kit levede een halef krt: 1-14 

den 22 bij lan krols trintie van har 16 kijnt sijnde 
een dochter verlost en 

den 4 desembe bij Elias metzelars gritie 
van een son == 

den 8 november bij het knopmackers wiff 

allbertie een son 1-4 

den 9 bij Lackop sibelties ismans ittie 

een dochter 1-16 

den 12 desember op de iauwer bij meijnt auwkie 
een dochter 5 

OE 22-10 
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1701 den 20 desember ben ick bij mijne pompmacker 
vetie gehalt enn een jonge dochter 2-10 

291 27-15 P? 
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den 11 desember bij Tan backer butten de wauwt 
portte gehalt har van een misskram verlost 
blef het leste bij har dar sij vel an versocht 
doeh is Eijndeliek nae vertin dagen afge 
dreven en war heel flauw 2-0 

den 25 bij henderick rensses imke gehalt 
en een dochter (timerman= gevlekt) 2-10 

1701 den selven dit bij krolle derckes lisbit 
en har een dochter gehalt 1-11 

den 24 dit bij hermanus nottebom sijú 
wiff niìinke een dochter gehalt 2-4 

1701 tot raet of kleffens gewest bij bror 
lolles sijn wiff dedtie en har een doehter 5 

den 26 bij anderis dornma scholmeijster 
sijn wiff anneken har en dochter 2-10 

den 29 dito bij lambert reuijle buut sijn 
wiff titie har een son : 1-10 | 

buijtten de hansportte scheirp sijn wif eritie | 
flaster har een son 1-10 

175 Pagina 91 

dit gepaserde iar van 1701 iser ontfangen 

van de drouwens 200 78 gull: en resteren noch 

16 vrauwens   ven meijsteren en Copen vrijgelt 60 — 10 st 
en 21 

soma somarum 500 — 58 

hijr begint het iar van 1702 o here gef ft mij 

nu met het angevangene iar uwen lieven seegen staedt mij 

mijn godt mij doeh alltit bij met uwen lieve 

segen in all mijn don en laetten en lat mij doch met 
wijsheit en kenise van u mijn goedt geseogent 

worden dat ick noijt mag beschamt worden wilt 

mij met dit niwe iar niwen genade en seegen 

verlenen dat willt mij geven o Codt vader 
son enn heiligen geest amen ia heer Iesus amen 
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1701 den 3 Ianuwarij op de lege weg gehalt 
bij marten sij wij gelltie een dochter 1-8 
me    
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den 11 Ianuwar ben gehalt bij lackop Isebrants 
sijn sitzke en har een son 5-0 

den 17 dito buijtten de hansporte bij reijner wagen 

maeker sijn wiff trintie een son 1-10 

den 18 ben ick tot drissum bij Clas tovirlander(turf..?) 

sijn wiff stintie De 1-15 

den 27 ben iek tot ternart gehalt bij schelte 

sackes sijn wiff ibeltie een dochter 6-6 

1702 den 2 feberwarij ben ick bij de Edele heer 

en gritman Aaluwa tot ternart gehalt nae dat 

ick dar 15 dagen gewest war een son 47-00 

den 4 dito tot bonweert bij Iost sijn wiff 

nelltie en har een son gehalt 0-0 

1702 den 8 feber: ben ick bij Lan follkers 

sijn wijff iancke en har een son gehalt 5 

den 10 feber: bij pitter mollenar sijn wiff 

grittie har een dochter 5 

1702 bij de gemensman foij sijn wiff anna 

nar een doehter gehalt 2-16 

en EET 
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den 15 ben ick bij een soldatten wiff 

gertie in de osterstraet en har een dochter O- 

den 15 tot de hollanse backer sijn wiff trintie 

piter siwers een son 3-5 

den 18 bij pitter auwkes torffdrager sijn wiff 

swantie har een son gehalt == 

den 17 feberwarij bij hopman Iohanes rolofs 

kockebacker sijn wiff sipie een son 5-5 

den 17 dito lodewickes liskie een doch: 1-10 

den 20 feberwarij tot bonwert gehalt bij fucke 

iauwkes sijn wiff acke een son 5-3 

den 23 bij sack torlander tussen raat en 

bonwert en een son 2-0 

1702 den 25 ben ick tot drissum bij Clas pirs 
nae dat well 4 dagen een ander gewest 1-17



Pag. 95 vervolg 
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den 6 mart op dipswaal ian wessels sijn wiff 
antie een son 

5-0 

den 10 mart bij ian martens antie op schermers 
weijde een iong son == 
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1702 den 11 mart bij willem harthauwers bauwkie 
een dochter 

=e- 

den 12 mart bij vederick rutters alltie 
sijnde arent wollspinders doohter een doch: —a- 

den 15 bij Lan moekma sijn Alltie tot 
Allsem een dochter 1-8 

den 21 bij tabe brouwers imke op het 
supmart een dochter 5- 

bij rinek arbeijder op de zingel sijnde tate 
backersknecht sijn wiff zitzske een son . 0-0 

1702 bij wijllem bij der ter begraffenisse sijn 
wiff hijeke een son lj 

1702 den 51 mert bij sìibran backers wiff hincke 2 
ionge dochters 

1-10 

  

1702 den 10 April bij knelisken een seevaerende 
gesel ullenspigels dochter een dochter == 

den 20 April bij Iackop Estrickbackers marij larmans 
een dochter 

2-4 

den 20 Aprill bij sechurtz smitz lisbit een son 

  

gehalt goedt lof en danck 2-0 eenen TT 
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1702 
bij david sijn wiff antie een soldaeten wiff in iennemas hus een son gehalt 

0-00 

den 25 April bij meijster Tackop timerman sijn 
wiff vrauwkie har een dochter gehalt 2-0 

don 4 Leij bij een schuijtmackers wif marijken sinde 
pastorsge har doehter op de Zingel een son 1-8     
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n 96 

zie den sellven 4 meij op rensmageest gehalt bij de 

451 seckertaeis ondertrauwde vrauw doeh sijnde van 

hem verlatten nae datze 5 dagen in arbeit geseten 

haede har dor de hulp van mijn goedt van een soun 

helpen verlosen haede all een ander 5 dagen: Â- 

den 5 meij bij lan lertouwer sijn wiff diwke 

sijnde een verffster har een son gehalt 2-10 

den 1 meij bij de Comesaris pitter sijn wiff 

gerttie sijnde antie moíijs dochter op: een son 5-9 

den 6 meij ben ick tot ternart gehalt bij de 
bocke ontfanger sijn wiff lisbit een son 6- 

1702 den 10 meij bij willem kettel laper sijn 
wiff bij Heke een son gehalt 1-16 

Pagina 96 err 

den 12 meij bij pitter backer sijn wiff 

Affke een son ee 

17002 den 16 meij bij Cles scholmeijster 
| sijn wiff gertie een son mar het war dar all 2-10 

den sellven dito bij venderick en brauwer 
wigersma sijn wiff anke een dochter 2-10 

den 10 Iunij nae wester..(vlek).. bij Iaspers marijken een 
arbeijder war all een ander een Sttmal gewest een son 
gott loff en danck 1-8 

den 12 Iunij bij ian konders sijn wiff itzke har 

een jonge son 1-9 

den 21 Iun bij Locke sijnde een arbeijders wiff int colesi 

sijn wif alltie har dochter een son 1-8 

1702 den 6 Iullij bij een beschlapen frijster van 

{0 iaer uijt feenwauwden har 2 sonen gehalt 2- 

den 8 Tullij bij mem borstrockes auwkie sijnde 

een torfvarders wiff op het vleijmart 1-8 

1702 den 8 Iullij vij simon harkes sijn wiff sibrech 

een har een son gehalt hastieg 5-14 

1702 den 13 bij antie klasen op de streek sijnde een 
vrijster een son 1-0 

17-71  
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1702 den 20 Iullij bij ian Adels mencke hosse 
breijder en wollkamer een son 1-16 

1702 den 21 Iullíij tot bonwert gehalt bij foke 
zitz een son hade een grott vlot voraff gincek 
noch goedt loff well 1-10 

1702 den 26 Iullíij bij henderick kerssmackers 
maijke een ionge dochter S- 

1702 den 350 ITullij bij Clas torfbur sijn wiff 
hijllegontie een son van 7 manden 1-8 

1702 den 35 Iullij bij dockter Cornelis Eijsma sijn wiff 
tiemke een soon 5-5 

1702 den 7 Augustus bij schriffer bergsma sijn wiff 
catarina een son 7-0 

den 8 dit Cornelis BEstrickbacker sijn wiff 
Ariantie her een son gehalt : 2- 

1702 den 9 Augustus bij de brauwer en borgemeijster 
Olse ijnia sijn wiff nin een son 6-6 

1702 den 18 Augustus bij Cornelis portir op de 
wauwtporte een dochter sijn wiff ibeltie 1-14 

1702 den 18 willem kivit sijn wiff magtel 
sijnde een metzelar een son 2-8 

TE som 30-5st 
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)onbeschreven 
=n 99 
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1702 den 21 Augustus bij Ilohanes lambers sijn wiff 
hijcke een son mar saet de naegeborte seer 
vaest doch gincek goedt loff noch well 3 

1702 den 22 dito bij freriek luding pire 
nin een son op schermersweijde —e- 

1702 den 25 bij teirt poel vorman sijn wiff egerìtie 
har een son mar qwam sittende dubelt 1-4 

1702 den 26 bij pitter schurtz Adema backer sijn 
wiff gertreuij een son 2- 

1702 den 27 bij hijeke komelekster in de vlas 
straet Catarina vlechtster har schnar war sackie 
all een Etmael gewest most har dor den segen 
godes helpen van een ionge son ginek swar to 2-7 
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— 101 

- 102 ged. 

1702 den 1 september bij kopman Allderiek sijn wiff 

dij Gronigen veraden willde een dochter 2-10 

17002 den 2 september bij ullbe bewallde Cerusin sijn 
wiff bauwkie 1-8 

1702 den 5 september bij minne backer sijn wiff 
Anntie har een son gehalt A= 

Pagina 101 19-9 

1702 den 4 september bij domene ide alting 

predikant sijnde tot fauwdum geworden sijn 

wiff dutie een son 4-10 

1702 den 6 bij liwe douwes sijn wiff tettie een 
doch: gehalt 2-15 

1702 den 7 bij de gemensman en barbijr ian 

lijndeman sijn wiff Affken een dochter 2-10 

1702 den 7 dito bij piter Illerda sijn wiff 
ninke har een son gehalt qwam hell qwalieck 
kerde het met de votten doch noch godt loff wel 6- 

den sellven dito bij piter portir op de Aallsem 

portte een son Pl 

1702 den 9 september bij Ipe bijrdrager sijn 

wiff antie har een dochter 2- 

1702 den 18 september bij ian tonis hauwtkoper 

sijn wiff marijken har een son gehalt 2-16 

1702 den 21 sep: bij Cornelis gronlansvarder sijn 
wiff diwke konders 5- 

1702 bij iackop harmens ianke wisser mollen 

macker sijn wiff een son 5- 

meenen 29 11 7 27-11 
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1702 den 24 september bij gerit piters wijff 

gertie an de drogerspip een son 2-11 

1702 den 26 bij klas sibrans klaske een 
doehter 2-10 

1702 den 27 bij Clas draijers dochter 

martie sijnde van een menheer solldaet beschlapen 

verloste met schrickelicke trminen vaen dode 

dochter en 
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1702 den 27 sept: bij de E heer luijtenant plas 

borg sijn vrauw van een ionge docht: 

den 28 dito bij doijke bransma reijner schiper 

sijn wiff een dochter 

1702 den 28 september bij kincke henderick 

ritzkes schomaeker sijn wiff een dochter 

den 27 september bij fope hauwtkoper sijn 

wiff witzke har een dochter 

1702 den 3 oektober bij teirtie merttens gertie 

naijsters dochter een dochter 

1702 den 10 october bij lackop Evers verver 

sijn wiff gebke een dochter 

Pagina 105 

1702 den 10 oek: bij Clas breijder sijn wiff 

anttie scholmeijster een son mar waer dodt en all 

ant veroten ginck beswarliek to : 

1702 den 11 oektober bij derek hossebreijder 

en gronverkoper sijn wiff margarit een gon 

den 12 bij swantie breijster twe sonen het 

Erste qwam met sijn buckie vor hade het 
swar te don met keren mar ginek gott lof 

noch well beijde int leven 

den 12 dito bij Iohanes sabes gorttemacker 
sijn wiff antie hanses een son 

den 12 bij Laeckop gortemacker in de nauw 

straet sijn wiff antie een son 

den 13 bij sibran wauwtier meijsster schomacker 

sijn wiff hilltie een dochter 

den 9 oektober bij pibe komelecker sijn vok 

elltie een son 

1702 den 17 oektober bij meijndert n:n: backer 

5-5 

21-5 

1-10 

1-10 

butten de allsemport sijn wiff henderickie een dochter 

den 27 oektober bij gosse lertauwer sijn wiff 

ijbeltie een son 

som 15-12 

jn 

1-16 
13-12 
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1702 den 50 oektober bij de scholmeijster osterom vrauw 

Amlia een son 2 

1702 tot fauwdum bij een 

wevers wiff vrauwk nae dater all 2 dagen 
een ander gewest war een son 1-4 

1702 den 2 november bij lerommes hijlltie 
viswiff een son 1-8 

1702 den 9 dito bij Ian otties pottie pantie sijn wiff 
lelltie har een dochter gehalt 1-8 

1708 den 12 november bij meijndert dudes sijn wiff 

grittie har een dochter gehalt ginck seer beswart 55 

den 4 november bij pir rolefs hopman en backer sijn 
wiff teirtie een dochter 2- 

den 5 november bij berttels alltie schutebur afke 

stolseters dochter een dochter hastig 2- 

den 8 november bij Elske korperalsge een son 
gqwam dodt war ser qwalick haede het 
swar int keren blef op de reijss lag met de 
ruge nae de gebortte 1-8 

den 24 november ben butten de wauwtportte bij 

den hospes of weert pauwke sijn wiff hear een do: 2-10 

TE775 TT 15- 17-/12- 17 
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den 27 ben iek bij henderick renses timerman sijn 
wiff imke gehalt en een son gehalt 2-10 

1702 den 28 ben iek bij wauwter tissen sauwtkeet 
sijn wifi lisbit har een son gehal: S- 

1702 den 51 november bij lentie willems een wees 
meit een soldatten wiff 0- 

den 1 desember bij klas Ebes wiff betterwert 
een dode son 2-16 

1702 den 8 desembor bij borgemeijster 
rinek sijes sijn wiff marijke een dochs: Pe? 

Sltie berens trin rott sondag vor 
kersavent een son 1-10 

den sellven dito clas backers wiff nin een 

son sijnde een helpbacker 1-10 

P
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— 106 
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kersdag vollkert pitters backers titgzke 
een dochter 36 

twede kersdag iets ians grott schiper 

sijn wiff nin een dochter 5-2 

sinte steffensdag henderina een schiperswiff 

of botzgesel een son 2- 

mennnr 25-0/ 9-18 
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het jar 1702 met wauwt reijssen verdint 

200 — 85 gul: 2 sturfers 

(Pagina 107 onbeschreven) 
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Het Vorleden iar 1702 Van de Vrauwens 

  

ontfangen 200 : 57 gul restert 12 vrauwens 

van meijsteren en Copen 78 gulden 

rente —-memeeeeeneneenen 16-- 
profit van deuijten -------- 5-- 

somma somarum 300 £ 76 gul: 

  

don ick het iar Van: 170% begon haede ick achthondert 

een enn vertigh kijnder gehalt sege 800 : 40 in het 47 iar 
van mijn auwderdom in 10 iar tit 

o heere ällemachtige Goedt u sij loff enn danek geseit 

dij mij uijt alle mijne verlegen sacken geredt hebt heere 
in uwen naeme sall ick met dit niwe iar beginnen gef t 

mij o Goedt mijn scheper ock wer niwe krachten niwe 

segen dar to lust en gesontheit op dat iek het alles 

mag uijt voren tot Ehre van uwen grotten naem 

enn hulpe van de Elendige dij in noet sijn enn tot 

seegen van mij uwe arme dinstmagt seegent mij dan 

heere soo blief ick geseegent amen ia heere amen 

Alltit bijdende enn Hopende 

Catharina Gertruijt Schraders 

weduw Craamers 
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1705 den 5 konigen avent bij tame henderickes dotgraver 

schiper treck schror sijn wiff ianke een son gehalt 2 

1705 den 14 bij berent bomers dochter maijke sinde een 

soldatten wiff har een son gehalt 0-12 Í 
mn hk 

1705 ben iek den 14 ianuwarij bij Iohanes simkes glasemacker É 
sijn wiff trintie har een son gehalt 1-4 í 

1705 den 19 ianuwar bij meijster tecke klermacker enn 
kopman sijn wiff duttije een son gehalt 2-10 

1705 den 24 ianuwarij tot damwauwden gehalt 

bij domene bruning sijn wiff gerittie nae dater die 

nacht all een ander war bevont daet het bentie 
vor het ijsben lag most het helpen met grutte \ 
muijte doch liep got loff noch well of een son 6- ES 

1705 den 26 ianuw:ben iek bij kurt ians schiper 

sijn wiff barber naedat heet waeter all een Etmall 
war weg gewest een dochter 2- 

1705 den 27 ben ick bij ian tolman sijn wiff kauwke 

gehalt en har een gon gehalt 2= 

1703 den 28 ben ick bij rolof willems garen ie: 
kloper en schiper sijn wif iancke gabes een doch: 2- Bi 

17035 den 2 feberwarij sackele schiper sijn 
wiff gertruij een dochter op de osterzingel 0-18 

17-5 15-14 
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1105 den 5 is iogem scholaper sijn wiff hijncke 
een son gehalt 1-4 

den 4 dito butten de hans porte bij Ielle montes 
sijn wiff een dochter 2-0 

den 5 bij Christian brant klermacker sijn wiff 
hincke een dochter 5-5 

den 7 ben iek tot osterum an de dick Egele 
sijn wiff wepke een dochter 1-10 

den 8 ben bij liwe dauwes sijnde een schomac: 
sijn wiff en kleijn kintie 3 

170% den 11 bij Eijnte sijn wiff Ecke har een dochter 
gehalt op de coij tot bonwert 1-10 
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= 111 
- 112 ged. 

den 14 bij alltie grit wisses har kindes kijnt 

att een dochter in de harlinger steg O- 

1705 den 15 feberwarij bij Eelte uijt de roode 

schur sijn wiff grittie een son 5-5 

1705 den 20 bij antie zitzes een son gehalt 0-0 

ann TED 
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1703 den 17 feberwarij bij de venderick en Copman 

iakop schnip sijn wiff hijlltie een dochter 5e 

170% den 26 feberwarij ben ick bij Celle vellinga 

sijn wiff Catharina lambergen een son De 

den 27 bij berent wever herman kocekelincks doch: 

een dochter gehalt er 

1703 den 27 dito bij Louw hermans pompmacker sijn wif antie 

en har een son gehalt 1-10 

1703 den 1 mert bij flipis lammers sijn wiff 

feetie on har een son 1-10 

den 2 mert met een onterde frijster uijt de Locke 

bortange sijnde een Contelors dochtor een ionge 

son gehalt ‚ 1-10 

mn 

den 3 mert bij jans rott ijttie all wiff op zingel 

een son gehalt 0-18 

1703 den 10 mert op de dick bij ian kort sijn wif antie 

sijnde trin gerbens stifdochter een soon 1-10 

1103 den 17 mert bij derek schomacker buijten de hansporte 

sijn wiff diwke har een son 2- 

1703 den 21 mert in benttem gehalt bij een operator of 

broekschnider genamt westendorp een son 5-3 

( breuksnijder!) 18-11 
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1705 den 25 mert bij Gerit Brunsvelt tot os te rum 

sijn wiff sipie een son 2-10 

1103 den 26 bij Tackop kordewercker sij wiff ianke 

op het blockhuijs bevont de geborte geschlotten qwam 

met de vottieg vor haeder vell me te don Er ick ontschlu: 

konde macken mar ginck gott loff en danek noch sell 

en geluekig brack ick het watter een kerde een doch: > 
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den 26 ben ick tot hantum gehalt om ..(niet ingevuld).. sijn 
vrauw van de naegeborte te verlosen twelck iek 
iek oek geluckig volbrodht naedatz een gehele 

nacht waren donde gewest 5-5 

1703 den 28 bij fope scholaper sijn wiff een dochter, _, 

den 29 mert bij Anderis dauwes treckschiper sijn 
wif frauwkie har een son doch ser swar gehalt 

en war gen ontschluijtinge 5-1 

1705 den 51 mert bij tiallinck attes sijn wiff claske 

een dochter hastigh 33 

1705 den 8 pasdag bij sofiken de weduw van pitter 

verber een ionge dochter 1-15 

den 9 twede pasdag Edse schiper sijn wiff 

zitzke van een donge dochter 2-4 

TEEN TO 18-7 
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1705 den 10 April bij frans Assmes sijn wiff 

steven nin har een son gehalt 5-0 

don 21 dito bij vollkert breijder en gewesen soldaet 

en breijder sijn wiff renske een son Te 

den 15 April tot bonwerhuijssen bij gerben sijn wiff renske 

een son mar vertin dagen daran gestorven 1-8 

den 25 te raet gehalt bij gosseling sijn wiff en har 

een son gehalt 2 

den 22 bij aate scholles wiff antie en har een 

dochter gehalt sijnde een brauwer 4- 

1705 den 24 over de ij gehalt mense sijn wiff 

en har een dochter gehalt 2? 
en 

den 26 bij henderick een arbeijder sijn wiff trinti 
sijnde een bleicker gewest 1-10 

1705 den 28 bij mijne pompmacker sijn wiff fettie 

en har een ionge son gehalt mar war all besturt 2 
nn 

den 50 April bij reijner wagenmacker sijn wiff trintie 

buijten de hansportte een son 1-15 
ae ee 

4 

den 5 meij 1705 bij flipus pantekras een dochter 

sijn wiff Cornelisken 1-
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= 114 
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den 7 meij bij meijndert mollemacker sijn wiff antie 
haeen san 2? 
ee IGE 
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1705 den 8 bij doijtse sapes ianke een dochter 

gehalt 5e 

1705 den 14 bij ian Clasen smit bij Allsemport 

een son sijn wiff betzken 2-10 

den 24 meij bij gerhardus koekebacker sijn wiff sibel 

een son gehalt 2-10 

den 5 lunij bij hottze wagenmacker sijn wiff antie: 
ghalt durde een Etmal dat schricklick arbeit 

haede en saet vast met sijn schauwderen op 

het ijssben konde nit volgen most het met 

hack hallen kerde het met de mont vor den uijteres 
haede har op het.hofft 5 mall schlog het hack in 

sijn mont een doede dochter 9-5 

den 6 tot bonwert gehalt bij fope Bcke en en 
kijntie van 6 manden gehalt most de ontschluij: 

macken qwam met sijn knities vor de geb: met het 
eene hantie hallde het met de votties doch om sijn 

tederheit levede nit lange saet het lest oek ser: 1-6 

den 11 lunij tot Aalsem bij Tohanes sipkes wert en 
timerman sijn wiff iancke en bevont het kijnt meg 

sijn billetie vor de geborte een weijnig ontschluijtine 
en weijnig arebeit haede dar vell muijte me haede har op 

het hofft kreg het don met gewelt dubelt 

met het Srsken en levede een dochter 5- 

ee En) 
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den 12 Tunij ben ick op het bloekhuijs gehalt 

bij karel sijn wiff Ielltie een son 1-10 

1705 den 16 Iunij bij feicke ians smit over de ij op de auwde 
zill sijn wiff hijttie een dochter een gruwelick waetter 

eneen 3-3 
den 28 Iunij op ostermerrer marckt bij Anske benedicktus 

smit sijn wiff grittie een dochter gehalt 2-10 

den 12 lullij bij laeckop dorenrip barbijr sijn wiff 

rimke har een son gehalt 3-6 

1705 den 18 bij Iackop panebacker sijn wiff 

marij larmans een son 24 
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1705 den 20 bij Aatte barttels backer sijn wiff 

Antie een ionge scn 2-Â 

1703 den 26 Iullij tot sprins achter raet gehalt 

bij hessel marttens wiff een son 2-4 

1705 den 28 tot fauwdum bij Tackop sijn wiff 

schurrtie sijnde anna Elckes dochter 2-7 

ma 
j
e
 

1703 den 1 Augustus bij ian wessels antije har een son 

gehalt 
0-13? 

1705 bij tomas klaske moijs son sijn wiff ijttie en B 

har een son gehalt 2-7 Ei 

1703 den 8 bij scheirp sijn wiff een schuijtemacker 

sijn wiff grittie en flaster een dochter 2-1 

TETE 22-5 "19-18 E 
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17035 den 9 Augustus bij Arian pitters tot 

fauwdum gehalt sijn wiff titie een son gehalt 5- 

1703 den 19 Augustus bij pitter Auwkes wiff swanti 

torfdrager een dochter == il 

1703 den 19 dito bij derek torfdrager sijn wiff 

barber een son 1-8 

1703 den 24 dito tot bonwert bij fucke iauwkes ij 

sijn wiff Aacke gehalt en bevont dat de aremkes Nl 

om sijn hals lagen hader vell me te don qwam met ii 

sijn angesicht nae boven 1-8 

den 26 bij gerit tadema sijn wiff sara har een 

dochter gehalt op sondag dat domene sibelijus sij 

Erste predikasie tot dockum dede 5-5 

den 2 september bij gerben teipkes sij wiff 

grìittie tot ij gewest en har een dochter 1-8 

170% den 2 september bij ian van der bos sij wif 

Issabelle een dechter gehalt 0-2 

den 28 Augustus bij pitter siwers sijn wiff trintie 

har een son gehallt 5-3 

TE Pagina 117 14-2 

1703 den 7 september bij bauwkie snip sijnde de verver 

of schillder gerit hessman sijn wiff een son 5e 

den 8 september bij willem kettellaper sijn wiff 

Heke har een son gehalt 2-
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den 14 september bij tabe lohanes sijn wiff imke 

een dochter 2-16 
1705 den 24 bij ian tonis hauwtkoper sijn wijff marijken har 

een jonge dochter gehalt 2-10 

1705 den 1 ocktober bij de olijschlager sijn wiff zitzken 

een son gehalt iackop Isebrants 5-5 

1705 den 2 oektober bij doijke bransma sijnde 
een schipers wiff 2- 

1705 den 5 oektober bij Arnoldus Renijers 

sijn wiff gerttie har een dochter gehalt ginck swar 6-6 

1703 den 6 october bij derck sipkes dochter Antie 
har een sonn gehalt sij gaet keese schon mack 1-4 

den 8 oek: bij romke gerkes gronewauts 

erittie een dochter 2-10 

den 9 bij isske son sijnde een farensgesell sijn 

wiff Abeltie een son gehalt 1-10 

bij den 10 oekto: Iackop harmens ianke wijger 

mollemacker een dochter ' 2-10 

Te 29-75 
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1705 den 11 ocktober bij rimke moi} har dochter 
ieronimus zitzke een dochter le 

1705 den 17 ocktober bij hubert lertouwer sijn wiff 

zitzke en har een dochter gehalt 5-35 

1705 den 27 oek: bij wibran sersier sijn wiff 

metie har een dochter gehalt sat met de schauwders 

vast haede dar vel werck me 2-10 

1705 den 19 ben tot drissum gehalt bij de mollenar 
sijn wiff een dochter mar war all besturt —e 

dan 21 tot betterwert bij Clas Ebes sijn wiff 

hijlltie een dochter Â- 

den 21 tot op het drissumer terp op harsma platz 

bij iackop auwkes sijn wiff seske een dochter 2-4 

1705 den 25% ocktober op de streek gehalt bij 

brant komelcker sijn wiff kinke een son 2-11 

den 22 ocktober bij Iohanes kockebacker sijn 
wiff sipie har verlost van een doedt vergaan 

kijt mar haede noch all nit lange dodt ge: 4 

1705 den 25 ooktober bij willem de berr kopman 

sijn wiff iosintie een dochter 2-10 

TEE “20-00 
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1703 den 27 ocktober filimorts lisbit har dochter grit El 

een son gehalt 2-? RE: 

1705 den 2 november bij Egbert basun orgelist en ‚ 
boekverkoper sijn wiff rolintie een dochter 5-5 ee 

17035 den 4 november bij Clas iansen schollmeijster en 

breijder sijn wiff antie een dochter 1-10 

1703 den 5 bij gosse walles wiff Ieltke een dochter 1-15 

sijnde hij een schomacker 

17035 den 9 bij Tackop viteltie gritie scholaper 

een ionge dochter == 

1703 den 9 a 10 november bij harmen sijn wiff affken 

op grafswal bonwerhuijssen aen son 2-4 

1705 den 10 november bij gatze komelcker sijn dochter 

ninke sijnde har man een schipstimerman nae 
mosskouijen een son 1-8 

17035 den 10 bij iackop berenhardus sijnde een schipknecht 

sijn wiff lumke nae datze 5 a 4 mall te vor 

geweldig gevloijt haede doch is alles noch well 

‚gewest een son == 

1703 den 11 bij ian henderickx lackekooper sijn wijff 

een dochter 5 
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1705 den 15 november bij Clas torfbur sijn wiff hillegon: 

een jonge dochter 1-8 

1705 den 16 november bij Cornelis gronlans barbir 
sijn wiff diwke konders een son S- 

den 17 bij harmen hijltebrantz schomackersknecht 

sijn wiff magdalentie een dochter 1-15 

den 17 bij eclas boeckes brauwer en kopman 

sijn wijff hijnke har een dochter 4-10 

den 21 geretie Comesaris pitter sijn 
wiff geritie een dochter 3-9 

1705 den 21 bij anderis sijnde een rutter sijn 

wiff gertruijt een dochter --18 

1703 den 21 bij ian bauwkes sijn wiff grittie 

en har een son gehalt 1-4 
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1703 den 26 november bij lieve ians tot sijbrande 
huijs sijn wiff antie har een dochter - 

1705 den28 november bij wittze tames lisbit 

hondegisselar een son 1-10 

TENT "20-44 
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17005 den 18 ben bij een arbeijder sije ians sijn wiff 

trintie een amelander in de bonte hont een son 1-8 

17005 den 20 desember bij sibran willems schomacker 

sijn wijff hijlltie een son 2-10 

den 21 bij teirck estende sij wiff grittie sijnde 

een verver een son 5-5 

17005 den 22 desember bij Anderis teipkes 

brouwer sijn wiff hanna een dochter 2? 

den sellven dit bij Aaff ians dochter maijke 

sijnde een bedrogen vrister van har moijsters 

son tot leuwarden een son ‚ 1-10 

17005 den 24 ben ick tot osterum gehalt bij 
sipe ians sijn wiff Antie een eon 5? 

17003 den 24 bij mijne mollenar sijn wiff 

iancke har een son gehalt AN
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dit vorleden iar 1705 hebe ontfangen van 

mijn bedininge 200 dertig gulden -— 16 
Van medesinen gelt ontfangen 81 gul — 15 

rente 16- resteren noch 20 wiffen 

te sam 300 2 27 — 15 

dit vorleden iar 1705 hebe hondert 17 kijnder met seegen 
en geluck gehalt alemachtige goedt en Vader gefft mij doch 

nu wederom met dijt angevange niwe iar 17 hondert 4 doch 

niwen seegen niwe welldaden begafft mij met dorluchtige 
kennisse en verstant ho langer ho mer en geff dat noijt 

mijn Evenmens onder mijn hant ongeluckig worden 

gelick gij allemachtige godt en vader mij alltit met 

seegen van den hoogen hemel hebt bij gestan also 

wilt vortan u vaderlicke gunst en genaede nit van 

mij trecken ick ben nit mar u allen de Ehre 

mijn hulpe komt van den heere dij hemell en arde 

gemackt verlat mij dan nit o mijn godt en saligmacker 

geft mij oek lust de gunste van de mensen kijnder 

gesontheit en op uwe saligheit wacht ick here 

amen het sij so om Jesus Christus wille ammen 

Catharina Ger: Schraders weduw Cramers 

    

  

 



  

van mijnheer, sijn. wiff margeritie” een son Se 
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1704 niwe iars avant bij &uwke hovenir 

ien ee 

noch op niw iars aventi biij een: timermans. 

weduw Îetzke har een son gêhalt a een „0-10 

E
R
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em 

1704 den, 8 ianuwarij bij: ‘Ioanes wiff gertie tot alsem 

it bos ger ‘dochter …_d=11 

1704 den 10 ianuwarij bá jj béuwke wert hospes 

but ten’ de wauwtporte sijn Affke een dochter Em 2-15 B 

1704 den 13 ianuwarij bij henderiek ritzkes schomaecker 

sijn wijff kincke een dochter ’ "55, 

1704 den. 15 ianuwarij bij Caspar hansses sijn EE Ee 

har een son gehalt 18, 

den 18 ianu: bij Tackop frerickxs backer sijn wiff: 

ietzke een ionge son sj, 

1704 den 18 ianuwarij bij Clas sibrans schomacker: 
sijn wiff Claske een son "2-10 

1704 den 26 ianuwarij bij dedert klasen wever sijn 
wijff dedtie een son net 2- 

1704 den 26 bij Evert kruijer sijn wiff metie 

een son 1-8 

1704 den 27 dito bij wautter wever sijn wiff n 
fopei een son 1 
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1704 den 28 ianuwarij bij meijster klas 
schoolmeijster sijn sijn wiff gertie een doch: 2-10 

den 29 bij ian rot kersmackersknecht sijn 

wijff lutzke 2 longe sonen 0-0 

1704 op lichtmis bij meijster anderis school 

meijster sijn Wiff anneke een dochter 2- 

den 350 ITanuwarij bij henderick kersemacker 

sijn wiff maijke gerbens 3-5 

1704 den op vastelavent bij brant douwes 

itzke een ionge son 5-10 

den 3 feberwarij bij Tohanes kordewereker sijn wijff 

gritie een dochter 1-8 

den 5 bij reijner arbeijder sijn wiff auwkie 
een flaster een son en 
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den 6 bij ubele Ielles mcllenar sijn wiff nin 
een son 2-10 

1704 den 8 feberwarij bij piter wollkamer 
sijn wiff in de hogstraet een son 1-8 

Pagina 125 1-1 

1704 den 11 feberwarij bij piter mcllenars gritie 
balling sechror sijn doehter een son 5e 

1704 den 17 feberwarij ben ick bij frauwk moij har 
son een torfbur wonde in hijncke bas kleijn huijs 
een dochter , 1-8 

1704 den 28 feberwarij bij meijster bout kuper sijn 
wijff hijsska har een son gehalt 2- 

den 29 feberwarij iohanes simkes glasemacker 
sijn wiff trintie 2 sonen lagen beij verkert. 1-13 

den 29 dito bij Elijas metzelar sijn wij gritie 
een son es 

den sellven dito nij lodewick konders sijn wiff 
liskie een dochter 1-10 

1704 den 2 mart bij Iohanes de han knopmacker sijn wiff 
âlbertie een dochter 1-10 

1704 ‘den 6 mert bij habbe mollénar sijn wiff 
wiskie een dochter 5-0 

1704 den 10 mert bij ian teckes osterban sijn wiff 
antie satt 2 dagen in arbeit konde nit verlosen 
most het met grott gewelt met een haak hallen 
war all wat doedt gewest een son 6-6 

Pagina 126 204 

  

1704 den 13 mert ben tot drisum gehalt bij gabe dudes 
sijn wiff trintie har een son gehalt bij de votten 
haeden sij het ander all 6 uren gehaet een son 
meteen dochter goedt sij geloft 2-12 

17/04 den 13 bij teirek Sstrickbacker sijn 
wijff gesken een son butten de hansporte 2- 

‘palmsondag den 16 mert bij ian volkers sijn wiff 
taneke lentie moijes dochter bedekopster een son D= 
-e (beddeklopster) 
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den sellven 16 mart tot osterum bij meijster pitter schol 
meijster sijn wiff amelia en twe doehters gehalt 
waren beijde well tet de geborte gekert 2-1 

den 15 mert bij schurt douwes sijn wiff tit op de 
iauwer gehalt nae duter de gehele nacht all een ander 
war gewesten sat hot kint achter het issben verloste 
dadelick goedt lof van een son PP 

den 22 bij hijeke cornelis komeleker sijn wiff antie in 
de nauwstraet een son 2-10 
1704 den 25 op de streek bij iohanes Auwkes sijn 
wijff ninke mar war all verlost don iek qwam 2e? 

nes AE 
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den 24 mert bij schelte Estrickbacker op 

ältena sijn wiff gertie een dochter 1-10 

1704 den 50 mert bij een qwacksalver in de koninck 

william van amsterdam gelosiert een dochter 0-10 

den 50 mert bij Christian brant meijster klermacker 
sijn wiff hijneko een son 5-0 

1704 den 4 Aprill bij hermanus nottebom Copman sijn 
wiff ninke een dochter JP 

1704 den 4 Aprill bij simme schurtz gorrtemacker 
op de osterCingel sijn wiff lipie har een dochter 1-10 

den 6 April bij gerit vorman sijn wiff ulek 
een ionge dochter 2-1? 

1704 den 11 April butten de halvemansporte bij 
pitter liwes wiff anttie har een son 1-4 

1704 den 16 April bij tan konders wiff 
seijcke een son 2- 

1704 den 21 Aprill bij borgemeijster rinck sijes 
Hijsinga sijn wiff marijken een dochter 5-5 

1704 den 21 bij berent torfdrager en portir sijn 
wiff nin een son 4- 

OE 20-15 
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1704 den 27 Aprill bij wouwtter tissen in souwtkeet sijn 
wiff lisbit en son 5 5-35 

1704 den 5 meij op reijntije ibeles platz butten de wout 
porte sijn iackop sibes sijn wiff diwke een dochter 3-0 
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1704 den 3 meij bij minne backer sijn wiff antie 
har een son gehalt Â- 

1704 den 5 meij bij doctor Cornelis Eiema sijn 
wiff tiamke aen son 5-2 

1704 den tweden pingester dag bij hopman ian bolltie sijn wiff iancke een son gehalt 5-5 

den 15 bij merttens wiff geltie op de lege weg en 
her een dochter gehalt 1-4 

1704 den 14 meij bij de BEekxkutor Egbert stensra 
sijn wiff maijken har een dochter 6-0 

den 15 piter n.n. polesies rerske schuijtebur 
een son gehalt 

1-15 

1704 den 16 bij derck korf fmacker op de vettze sijn 
wiff jielltie har een son 1-4 

den 17 dito henderick noske metzelar sijn wiff 
grittie har een son ‚ 1-10 

den 18 meij tot raet bij gerben allbers sijn wiff 
een dochter gehalt 1-8 
TETE T26-5 Pagina 129 

  

1704 den 21 bij borgemeijster ian lindeman 
sijn wiff Affken een son 4? 

den 21 bij derck operman sijn wiff swantie 
breijsster een son 0-0 

den 51 tot osterum bij fode Egeles nin eef doch: 5? 

den 1 Iunij bij kopman Aalderieck een son 2-2 

den 5 lunij zirick lambers sijn wiff tontie weijnig 
ontschlutinge sat 2 Etmall in arbeit ginck ser 
swar to doeh moder en kijnt behauwden 2- 

trin rot den 4 Iunij Eltie berens een son 1-1 

1704 den 16 Iunius bij Alltie bos gehalt een ionge doch: 

1704 den 21 Iunij bij de gemensman en apeteker 
foij sijn wiff anna een dochter ianko 3- 

1704 den 4 Tullij bij klas heckxen sillversmit 
sijn wiff derckie een son 2-10 

1704 den 14 bij zirek kupers nin gehalt en har 
een dochter gehalt 

2- 
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= 150 
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1704 den 50 Iullij bij Auwke belties son torfbur op de 
streek sijn wiff renske een son gehalt 1-10 

den 25 Iull bij Iackop backer op de legeweg sijn wiff 
zitzke bevont dat het kijn qwalick lag en dat gen ontcehlu 
tinge durde tot morgens qwamer arbeit geluckte gott lof 
well mar miserabel Verot en vergan 5 
=nmeen 

Teer 
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den 23 lullij bij fope scholapers imke een son O= 

TTT 1-2 
den 4 Augu: bij marij een rutters wiff ian versteg 
een son 1-2 

den 5 August bij heere een schuijtemacker sijn 
wiff alltie een dochter 1-8 

1704 den dito op de streek butten de hansportte bij 
henderiek wevers wiff siberecht een dochter 1-10 

den 7 Augustus bij outger douwes bror sijnde 
een timerman sijn viff orsel een dochter S- 

17/04 den 8 Augustus bij de luttenant plasborg 
sijn vrcuw een dochter 2-10 

1704 den’ 11 bij een corporalsge op hoek van de haije brouwers 
steg een duchter 1-8 

den 15 August bij lackop timerman en kuper op de streek 
sijn wiff eclas vrisis beijtz een son 2-10 

1704 den 15 Aug: bij domene iustus halbersma sijn wiff 
nineke tot reijtzum een dochter S- 

den 15 bij Auwke gardenir sijn wiff gritie een mijsge 16 

1704 den 24 Augustus te Clefens bij bror lolles 
detie een dochter S- 

Pagina 131 Ag 162 

1704 den 50 Augustus ben ick onder het raethuijs gehalt 
bij ian otties roul but sijn wiff ielltie dij dar in gevluch 
war en sìj in har hus nit komen konde een son 1-7 

1704 den 11 september bij Ian moeckma tot allsem 
sijn wiff Alltie een son 1-8 

den 14 september bij Anske benediktus smit 
sijn wiff grite een dochter je 
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1704 den 12 september bij Iorgen sticker sijn 
romke gehalt en war all 2 dagen het watter 
weg war gen ontschluijtinge most het alles macken 
dor stcfinge en de hantkonst en most het kijn 
keeren sonder ontschluijtinge hallde het seer 
beswarlick met de vctten het twede qwam recht 
een qwam een hallef ur nae het ander 2 klijne 
meijssis en war godt loff en danck don alles well S- 

1704 den 15 september bij Ian Caspers wollkamer 
sijn wiff mencke een son 1-10 

1704 den 16 bij borgemeijster Elso ijnia sijn wiff 
nin een doehter gehalt 6-6 

1704 17 bij packe simon harkes sijn wiff 
sibrecht op de auwde sill een son 4 

don 18 bij den 18 bij schriffer bergesma sijn 
vrouw Catharijna een dochter 1-17 

Pagina 132 28-9 

den 20 september bij Tackop Vockels bode 
sijn wiff rimke nae datze 3 dagen ser qwalijek 
dar an war vent watter hebbe har 2 mall 
geklistert en kreg het Eene kijnt allen en 
schepte well 4 potten watter onder har weg 
verloste ven 2 doehters 4-18 

den 21 bij piter portir ven de Aallesem 
porte sijn wiff schurtie een dochter 2-0 

1704 den 21 bij domene Clas steenwick sijn 
wiff antie een son 5-3 

1704 den 22 bij keijmpe Gauwma rutter sijn 
wiff tetie een dochter 4-8 

den 25 bij Anne Elkes houwtkoper sijn wiff 
seske sen son 5-5 

1704 den 29 bij lorgen klunbrouwer sijn 
wiff itzke een dochter 5-5 

1704 den 2 ocktober ben ick bij Gerit Coumans bock 
vorkoper sijn wiff derckie een son 5 

1704 den 5 oektober bij ian reijners lertouwer sijn 
wiff diwke Verfster gehalt haede een grotte vlot de 
streng cf de moderkock los en vloijde so lange tot 
datze verlost war Van een dodt kijnt schir gen 
arbeit en most in de vlot smoren 2e 10 

“25-5 
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1704 den 7 sektober bij logem torfdrager sijn 
wiff titske een son 

0-0 

den 10 oektober bij feicke ijdes sijn wiff hittie op ouwde sil een deehter 
5-5 

den 10 oekto: bij Ief ta sibelties sijn wiff ijtie een son 
1-6 

den 11 oektober tot osterum bij schurt Ielles sijn wiff siwke een soon 
S- 

1704 den 12 oektober bij tabke har dochter een soldats wiff genamt fencke een doehter 1-16 

1704 den 13 oektober tot bonwert bij fucke 
iouwkes sijn wiff acke een son 1-8 

den 18 vektober bij Ielle montes stalknecht 
sijn wiff lisbit een son 

2- 

den 22 oek: bij fep= Ielkes bijrdrager sijn 
wiff antie een son 

1-1 

den 22 bij zitze wagenmacker sin wif 
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ianke een son 
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1704 den 24 oektober bij Iaekop Isebrantgz olijschlager en distelator sijn wiff zitke een son 5-3 RI 
den 24 ocktober bij federick rutter sin ä wiff alltie een son 

== Be 

den 25 bij pitter verber temsger sijn B soficken een dochter 
2-10 ze 

den 25 sondag pipe dusse meijster metzelar E sijn wiff lissken een son 1-10 : 

1704 den 31 oektober bij de gemensman pir Iackopes E sijn wiff nin har een dochter 5-5 E 
1704 op allerheijlijgen bij douwe brouwer an de bonte bruge sijn wiff gertie een son mar qwam EL met de votten blef om sijn hals geslotten hade ï dar vell me te don most har sock stouen en war 
gen ontschluijting mar godt lof moder en kijnt 
blef behouwden 

5-5 

1704 den 7 november bij Iellte in de roode schur RE tot bonwert sijn wiff gritie een dochter 5-3 & 
den 9 november bij Clas proffesor mettgzelar sijn wiff rosine een son 

1-10 

15-0 
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1704 den 10 november bij reijntie pannebackers son sijn 
gatzke een dochter 1-0 

1704 dez 11 november bij meijster ulbe bewallde sijn 
wiff bauwkie een son 2-16 

1704 den 28 november bij hollke iohanes wiff eritie 
hospes an de Aalsempurte een son 2e? 

1704 den 26 november bij Gelle vellinga statzbude 
sijn wiff catarina een son mar qwam dubelt met 
met sijn Ersken gijnck godt loff noeh well De 

den 22 november bij willom kivit metselar sijn 
magel een dochter 2-10 

den 50 bij tiallinek Aates schomacker sijn wiff 
klasken een dochter 

5-35 

den 1 desember bij brunsvelt sijn wiff sipie tot 
vsterum een son mar war besturt 5-5 

den 1 desember bij Iohanes liwes Cordewercker 
sijn wiff grittie mar bevont dar weijnig ontschluij: 
kreg het eene bentie en sat het ander votie 
achter het ijsben en hade vell muijte eer ick 
het reden kon hade har twe mall op het hofft 
een sechriekelicke sware reijs haede het 
hast overgegeven mar de heer gaf het noch 
een levede noch een ur en war fris een son 2 

Pagina 156 21-12 

  

1704 den 7 desember bij teijrt poll vorman sijn 
wiff grittie har een dochter 1-6 

den 20 desember henderick Iansen scholaper sijn 
wijf anttíie een dochter 1-10 

kersavent bij gesse lertouwer sijn wiff ibeltie 
een dochter 

2- 

de Erste kersdag bij Tackop overhart , 
timerman sijn wiff vrcuwk een dochter F- 
nn en mn ie 

de derde kersdag bij derck ians arbeijder 
sijn wiff aet een dochter 1-11? 

1704 den 29 desember bij Iackop vitteltie scholap: 
en torfmetter sijn wiff ibeltie een son 1-8 

1704 den 30 desember bij hottze wagenmacker 
butten de wouwtportte sijn wiff antie een son 5-8 
oe EKE 

12-16 

  

  

  

 



! pag. 137 

EE her wentenn-nonr nn ven we benen 
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soma somarum ‚400, - 36 g T 4 on 

ait vorleden iar 7 hondert 4 hebe met seegen 
  

van mijn god t ten Ende gebracht de Allemachtige, 
guedt geff mij met dit niwe iar wederom niwen 

„seegen nch dat iek wedrom mochte geholpen 

worden ter beqwamer tit en het believe u 
deeh mijn godt mij met niwe Ïichamskrachten 

te stercken en mij’ mét’ wissheit en verstant 

Seegen tot hulpe en trost van dij in Elende' 
en nòot sijn alles tut grotmackinge, van . 

uwen heijlligen ham dát willt mdj, verlenen. 
o-heijllige drijBnige godt om uwes lieven 
sons iesu Chriati, wille ammen da ammen, E 

n Catariria Ctameèë 
(pag. 138 onbeschreven) 
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1705 op 3 koningen avent - 

bij geele kijvit vibser sijn wit” ittie gehakt en 
het kijnt war all geburen in sijn volle vlis 
mar war een kijn van ‘7 manden, et Od _eT 

den sellven dag op 5 koningen bij krussen annken 
har son hans iorgen sijn wiff vrensken een son e= 

den 12 Tanuwarij bij Tohdies lambers schomac: 
sin wiff hijcke een dochter 2-8 

den 12 ianuwarij bij Atie arbeijder sijn wiff ure” 
zitsko een dochter bij antie’ merttens in hus _ 

den 15 bij ian derckes sersier sijn wiff ielske een son 
2E ien 1-10 
17004 den 17 bij trijn duckeles een soon en hur kijnt 
=ene , "0-0 
den 19 bij gatz een sonn een oe kijnt nur =hoer) 0-0 

1705 den 25 lanuwarij bij Clas boockes brouwer 
en hopman sijn wiff hijncke een dochter 8 Be 
mn nn 

den 2 op lichtmis bij Clas iansen scholmeijster sijn: wiff 
Antie gehalt een son E . 1-40 

den 5 ben ick bij haije faber smit gemensman sijn 
wiff catarina een dochter 4- 

Ee 713-16 
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1705 
den 6 feberwarij ben iek bij gosse walles sijn wiff 
ielske en har een dochter 1-15 

den 7 feberwarij ben ick bij tones douwes. schomacker 
sijn wiff hackie een son nae datze Elef iar gewach ha: 
=-nee 1-10 
1705 den 7 bij fope sipkis pompmacker sijn wiff 
lellske een dochter 2- 

den 11 ben ick bij frerick harlinger schiper sijn 
wiff metie har een dechter gehalt 1-10 

15 feberwarij bij bauwke wert butten woutport sijn wiff 
afke een dochter 2-10 

den 17 bij liwe douwes schomacker sijn wiff intie 
een son 2-10 

den 20 feberwarij tct bonwert bij de weduw van 
harmanus schoolmeijster en glasemacker titie 1-8 

1705 den 29 feberwarij bij klas sibrans schoma:. 
sijn wiff klasken aen son 2-10 

den 2 mert butten de hansport bij hijncke 
bas ielltie een schuijtemacker 1-8 

den 5 mert bij piter Iellerda gouwtsmit sijn 
ninke een son 6- 

den 5 mert bij iohanes simkes glasemacker 
sijn wiff ninke een son 1-6 
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1705 den 8 mert bij Aarent een rutter sijn wiff 
margeritie een dochter 1-7 

den 6 butten de hansporte op de houwtmollen 
bij Carll ijelltie een son 1-8 

1705 den 9 mert ben diek bij doekter willem went 
sijn vrouw berber grafijus gehalt en har verlost 
van een dodt kijnt van acht manden en ginck het 
vell gehel of en war nae gissinge vertin dag een SON 42 

1705 den 10 mart ben ick bij ian lantheer sijn wiff trintie 
jans een son 2-16 

den 15 bij brantkomelcker op de streck sijn 
wiff kijncke een dochter 2-6 

1705 den 18 mert bij sibran backer sijn wiff hijncke 
een dochter 2 
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= 145 ged. 

1705 mert bij Clas helpbacker sijn wiff trintie 
een son 1-10 

1705 den 20 mert butten de woutport bij fucke sijn 
wiff kunske een son 1-8 

den 20 mert bij ritzke gerbens Estrickbacker sijn 
wijff antie een dochter 1-10 
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1705 den 20 mert tot bonwert bij Iost een arbeij: 
sìjn wiff nelltie 7 mi 

1705 den 20 mert bij filliemortz lisbit har dochter 
een son 2- 

1705 den 27 mert bij kruckman meijndert sijn 
wijff diwke een son 0-0 

den 24 mert bij dabeltie iske har son sen farens 
gesell een dochter 1-8 

1705 ep stillen frijdag bij ian teircks backer sijn wiff 
nin een dochter 4=0 

op pasdag oij ian kuper sijn wif nin een son 1-15 

de twede passdag bij siwert Tellers sijn wijff maijke 
sijnde een schiper een dochter 1-10 

vertin dagen nas passen sijnde dingesdag bij de hollanse 
backer piter siwers trintie een dochter Se 
hanen 

1705 op ouwden meij avent sibran willems schomacker sijn 
wiff hilltie een son 5-Û 

den 10 meij Aarent schuijtmackersknecht sijn 
wiff grittie sijnde kleijn Elske har dochter 1-8 

den 15 of .... den ouwden meij bij heere bonteko 
sijn wijff lis heringa ijenever brander een doch: 4= 

TETE "20-8 
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anno 1705 den 20 meij domene bruninck tot damwouwden 
sijn wiff grittie een son gehalt 6-0 

den 20 moij meijndert dudes sijn wiff erittie een dochter 
gehalt mar war all an het vergan en war 5 a 4 dagen 
doedt gewest mar kreg het allenig 2-16 
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in meij den 14 bij domene sinema sijn vrouw datze 
een cverval van een miskraam gekregen hade S= 

den 13 meij bij voker piters backer sijn wiff titzke 
een son 3-6 

in meij bij hur greetz een son gehalt 0-0 

den 18 meij bij gerben teijpkes gritie tet ij gehalt een 
son Fe 

1705 den 29 29 Iunij bij schurt Clas smit sijn wiff lisbit 
een dcehter gehalt —= 

1705 den 29 Iunij bij Arnoldus Refius sijn wiff 
gertie een son gehalt mar qwam dubelt met 
het Ersin mar ginek godt loff well 6-6 

den 10 Lullij bij piter mollenar sijn wiff iapke 
een son 2. 

ee 

den 10 Iuli bij piter torefbur sin wiff renske 
polesike een son 1-10 

1705 den 11 Iullij bij gert schuringa schror sijnde hopman 
sijn wiff ianke een dochter 2-10 

OE "30-18 
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1705 den 21 Iullij ben tiek bij zije schuijtvarder 
sijn wiff amelander trintie een doehter = e= 

1705 den 16 Tullij bij ian ian ianssen op het dam 
woudester tollhuijs sijn wiff kouwke een son 2- 

1705 den 16 Iullij herman schomaeckers wiff 
madelentie een miskram 1-2 

1705 den 18 Iullij bij minne liwes mollenar 
sijn wiff iancke een son 2e 

den 15 Iullij bij sije potschiper sijn wiff ytintie 
amelander een deehter 1-8 
mn en en 

den 25 Lullii bij gerit schorsten veger sijn wiff 
antie een son met omgekromde votton = 

  
1705 den 1 Augustus Iackobus drcnrip bode tot 
deekum sijn wiff rimke een son 5-5 

den 5 Augustus bij kurt ians bonteko schiper sijn wiff 
barber een dochter 2- 

den 5 bij klas draijer martie een son 0-0 
nn 
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den 7 Augustus bij Auwke hovenir sijn 

wiff margarit een son 5-5 

1705 den 9 Augustus bij schurt ijmes gerttemacker 

sijn wiff lipie een dochter 1-15 

den 14 Augustus bij luttien schiper sijn wiff feij 

bonteko een dochter 2-8 
wan ae EO 
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1705 den 18 Augustus bij Cornelis bonteko 

schiper sijn wiff lisebit har 2 sonen gehalt 

war van het eene en superfasie een gehel kleijn 
enn levede een Etmall qwam met de votties most 
het keren S= 
nn a 

den 51 Augustus bij len butterblom een doch: 1-0 

1705 den 5 september bij lambert roijllebut sijn 
wijff titie een dochter op de treckweg bij de 

keeg int potschip 

1705 don 12 september bij Iakop een rutter sijn wiff 

trijn imke har dochter een son =. 

den 20 september bij habe mollenar sijn 

wiff wisskie een dochter 5-5 

1-12 

22 dito Alleret sijn wiff Elske hodemackers 
dochter een son 2 

kordewerckers gritie ITohanes liwes een miskram 

den 14 september 2- 

1705 den 24 september nij antie de han ean 
soldaten vrouw hebende bij de borgemeijster 
ijnia gewont een son 1d 

TEEN 17-2 
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1705 den 25 september bij de gemensman 
heringa in de svuwtkeet een een dochter 12-10 

den 29 september gordine vrouw rode sinde 
een ruijter van hertogenboss een son 1-8 

den Ersten ooktober bij de gemensman gerben 

olffert sijn wiff hilltie een son 3-6 

den 4 cektober bij ian teirtz koperschlager 
sijn wiff iancke een son 
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den 4 oektober bij kleijne gertie een soldatten 
wiff in de hofstraet een son 0-0 
mn en 

den 5 bij bertel scheltes sijn wiff alltie sinde 
afke stolseters dochter een son 2-0 

1705 den 7 oektober bij ian ockies een roulle 
butter sijn wiff ielltie een son 1-8 

den 10 ocktober bij Evert houwtsagers sijn 
wiff locke een dochter 1-6 

1705 den 13 oektober bij borgemeijster rinck sijes sijn 
wiff maricken een dochter 2-10 
nn nn en 

den 14 bij Aate barttels sijn wiff antie backer op de bree 

  

straet een dochter (gevlekt)... 210-027? 

den 16 bij wouter wever sijn wiff fopie een 
son ginck ser swar doch rechtverdig GR 
OEE 26-18 23-0 

Pagina 147 : 

bij den 21 ocktober 
een kumeloker sijn wiff butten op de steek 
locke 

0-10 

den 24 oektober 
bij adam mollenar sijn wiff maijken an de alsemport 
een son 

1-16 

den 25 oektober hij de Corporal sijn wif 
Elske een doedt kijnt lag met sijn rug vor de 
geboorte kerde het en het waetter war all weg 
er ick qwam lag iamerlick blef met sijn 
hoft in de geborte de streng 5 mall om sijn 
hals snedt dij int licham an stucken most schrick: 
arbeijden er dat ick het kreg een dode dochter 1-0 

1705 den 26 oektober bij schelte kijstemacker 
sijn wiff seijcke een son 2- 

1705 den 30 ocktober bij derek hanses torfdrager 
sijn wiff barber een son 1-8 

1705 den 6 november bij reiïijner schiper sijn 
wiff doijkie bransme een son 2 

den 6 november bij bouwt kuper sijn wiff 
hissken een dochter 2- 

1105 den 8 november bij ipe schuijtmacker 
sijn wiff nin een dochter -- 
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1705 den 10 november bij ian schlims torfdrager 
sijn doehter maricken sijnde een soldatten vrouw 
een son gehalt durde 2 Etmal war noch gut 

den 10 november bij iackop schnip sin wiff 
hilltie een son 

1705 den 16 ncvember bij ubele mollenars nin 
een son gehalt 

den 17 dito bij Elijas metzelar sijn wiff gritie 
een deocehter gehalt 
nn 

1705 den 22 november bij domene Chllas steenwiek 
sijn wiff antie een dochter 

den 25 dito bij willem kijvit sijn wiff magel 
een son sijnde een motzelar 
den 25 november bij doijtse sapes brouwer 
sijn wiff janke een dochter 

1705 den 24 bij ian tonis houwtkoper 
sijn wiff marijken een dochter 

1705 den 50 november bij titzke bos alltie een 
varensgesel een son 
nn 

1705 den 5 desember bij klas duse wiff vishilka 
sons wiff acke een dochter 

den 6 bij ian de doedt henderina een Varensgesel 
een dochter 
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1705 den 6 op sinter nickolas bijtten de hansport 

1-13 

  

bij scheirp schuijtemacker sijn wiff grittie een vlaster 
haije hacker een dochter 

den 7 dito bij Zan henderieckx lackenkoper op bree 
straet sijn wiff Ancke een dode dochter 
nn en 

mn 

den 16 desember bij kopman Alderick sijn wiff 
gesine wert in de 35 líiwen een dochter 

den 16 bij titz wevers Clasken sijnde weduw 
een dochter ginck swar to war gen ontschluijting 
etn en 

den 20 desember bij piter ianson de waal wolkamer 
sijn wiff dutie een dochter 
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den 20 dit ian om ienever brander sijn doehter iosina 
iosina een rutters wiff een dochter 1-0 

op kersavent de waagemeijster krans sijn 
wiff rensken schuring een son 4-0 
1705 den 28 bij Aarent becker scholaper sijn 
wiff grittie een deehter 2- 

ze 
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het iar 17005 hebe gehad hondert dertin vrouwens 
hebe dar van ontfangen hondert vir en sestig gulden 4 stuf 
sege 100 - 64 gul van mevijsteren 100 - 12 gul an rente 
16 gulden resteren noch 20 vrouwens soma 200 92 gul 
meeneem ennen nnn nnn en en en en en en ee 

1706 den 10 Tanuwarij ben ick bij teirck Everts 
sijn wiff gesken gehalt eer dochter 2 

den 17 Tanuwarij bij harmanus nottebom sijn wiff 
ninke een dochter 1-2 

hijr vangt het iar van 1706 wer an int 50 iar 
mijnes ouwderdoms gef ft here nu ick af fklimme 
van van de iaren iek opklimme tot hemelse 
trapen en al nadere kome tot mijn hei jlant 
enn sallijgmacker lesus Christus de heere mijn godt 
geff mij doch wederom met dit niwe iar niwen 
seegen niwe krachten op: dat oek mijn evennasten 
dor mij in sijn sware noodt mag geholpen worden dar 
to heere geff mij u arme dinstmagt kracht en sterck 
en beware mìj vor qwade logen en lastermonden 
op dat “ok doch nit mag flauwmodig worden onder 
suleken swarwichtig werck here west dan nit 
ver Van mij als uwe hulpe van nooden is op dat 
uwen grotten en herlicken nam dar dor met 
danckseginge gepreesen worden LAamen ia amen 

Anne 1706 den 18 ianuwarij 
Catharina Schraders 

weduw Cramer 
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1706 den 19 Ianuwarij bij piter hadema Advokaat 
sijn wiff Altie een dochter 5-5 

den 20 Tanuwarij bij ijde bormackers diwke een dochter 
ziel 

1-10 
1706 den 25 ITanuwarij te osterum bij sehuijrt 
lelles wiff siwke een dochter 2-16 

1706 den 26 Ianuwarij bij Iohanes een arbeijd: 
int bos tct algem sijn wiff gertie een dochter 1-15 
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1706 den 28 Ianuwarij bij willem Coperschlager É 
of ketellaper sijn wiff Ecke een son 2-0 k 

den 7 feberwarij bij harmen wever sijn wiff 
vrouwkie een sen op de streek 2- 

1706 den 14 feberwarij vastelavent tot fouwdum 
bij domene Alting sijn vrouw dutie gehalt een qwa: 
met sin biltis op de side en hallde het met de voties 
mar blef met sijn hoffin sitten hade dar schrickelick 
vel me te don mar war doedt een kleijne doch: 6-6 

den 15 bij tecke een torfschuijtebur sijn wiff 
vrouwk butten hansport op schuijtemackers 
helling een son 1-10 
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1706 den 17 bij piter Iellerda sillversmit sijn wiff 
ninke heijnsius een son mar durde lange ser flauw 6- 

den 17 dite bij lijube vorman sijn wiff alltie 
een son 0-0 

den 20 dito bij ian reijners verver en lertouwer 
sijn wiff diwke een son durde ser lang en flauw arbeit Hi 
en het kijnt ockser flauw storf over 5 uhren 2-10 

21 dito bij ian konders seijke een son 2- 

den 22 feberwarij bij derck breijder en metzelar sijn 
wiff swantie een dochter 0-0 

den 9 feberwar te osterum gehalt bij ullbe bewalde 
meijster cerurgin sijn wiff bauwkie een son 5-5 

1706 den 2 mart bij ian wever sijn wiff itak douwes 
een dochter ze 

den 5 mart butten op de streek bij Tohanes kuper sijn 
wiff beitz een dochter 2-10 E 

1706 den 5 mart bij ian van der bos scholmeijster id 
sijn wiff Isabelle een dochter _ Ki 
en en a E ĳ 

1706 den 4 mart bij ian wessels schiper en ES 
kopman sijn wiff antie een dochter 0-16 B: 
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1706 den 8 mert bij ian Clasen over de ij op hode 
mackers platz sijn wiff trintite een son 1-8 

1706 den 9 tot bonwert bij de Coijker Eijnte sijn 
wiff Ellok een swvare reijs mar een levende dochter 1-8 
den 11 mert bij Anna tomas backer sijn wiff zitzke 
een son 

Je 

den 10 mert bij Tackop Isebrantz olijschlager 
en leneverbrander sijn wiff zitzke een son 5-3 

den 18 mert bij sape jans bur tot osterum sijn wif 
Antie een dochter gehalt 4-0 

den 19 mert tot ostwouwde gehalt bij Iackop hemmeg sijn wiff siwke en war all 2 dagen ocen ander bij gewest en sat de barmoder vor het kijnts hofft enn most het 
reden mar ginck dar nae noch beswarlieck to een son 2-15 

1706 den 20 mert bij simon harkes sijn wiff sibrecht 
een son mar qwam erst met sijn hantie vor brack het 
water en bracht het hantie te ruge en ginck 
don godt lof noch well 4- 

1706 den 22 mert bij sape bange schomacker sijn wiff 
lelltie een son 

2-10 

den 28 mert butten de Aalsem porte bij tomas 
smit en kuijemelker sijn wif itie een son 1-10 

den 51 mert bij kornelis sibves meijster barbier sijn wiff diwke een son 
j= 

ee EEE 
27-6 
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den 1 Aprill butten op de streek bij gert 
schomacker sijn wiff iencke tabke doch: een son 2- 

1706 den 7 Aprill bij frerick gerkes portir van de 
hallvemansport sijn wiff titzken een son 2- 

den 9 dito bij ian adels wolkamer sijn wiff mencke 
een son 

2 

den 19 April bij bijnne mollemacker sijn op de 
streek sijn wiff gritie een dochter levede 5 dagen 2-16 

den 21 April bij gerit hessman schilder en verver 
sijn wiff bauwkie een dochter Je 

1706 den 2 meij bij ian ietzes grotschiper sijn wiff hilltie een dochter 136 en 
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1706 den 2 meij bij Iackop sibels waterhaller in souwtkeet sijn wiff itie assmes een son 1-10 

den 7 meij bij Iohanes glasemacker sijn wiff 
trintie een dochter 1-6 

1706 den 9 meij bij liwe pitters butten halvemansport sijn wiff antie een son 
1-10 

1706 Jen 24 meij bij derek korfmacker sijn wiff Ielltie een son 
1-35 

1706 den 23 mei j pingestermorgens bij piter dereks Comesaris sijn wift gertie een dochter 5-10 
CETTE 

24-07 
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den 25 op pingesteren bij losuwa visiager en uijt 
drager sin wiff gesken een son 2-0 

1706 den 1 Iunij ben ick bij grotte iackop soldat sijn wiff maijken gehalt har verlost van 2 dochters het Zrste qwam wel het twede halde bij de votten vort mar leveden Elek mar een uhr en war het Erst gehel waatersuchtig de buck en borst angesicht hel dick 1-4 

den 2 Iunij bij kornelis kuijemelcker treck 
schiper een san 

1-16 

1706 den 5 Iunij Aate scholles brouwer sijn wiff antie een son 
4-11 

den 5 Iunij tot ternard bij demene iustus halbersma sijn wiff ninke een son Ze 

den 12 IPnij bij willem Cantus kopman sijn iosine een son gehalt sat ser vast met sijn sechouwders 2-10 

1706 tot drijsum den 12 gehalt bij pitter berens schiper sijn wiff en war het tot op sijn hoft nae geboren sat schrickeliek vast hade dar ser vel me te don het war doedt en hade de gehele dag gedurt holp het in een kartir urs godt sij geloft en gedanckt 2-8 

1706 den 13 tot ternart gehalt bij de seckertaris halbersma sijn wiff en har een son gehalt 5- 

den 15 Iunij bij mijne backer sijn wiff antie een son nn 
4- 
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1706 den 20 Tunij bij Sleke iohanes treckschiper en scholmeijster sijn wiff Cornelia een dochter 5-5 nn 
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den 26 Iunij bíj de gemensman foij sijn wiff anna 
een dochter op satterdag avent ble 

den 2 Tullij 1706 bij domene Elhartz predikant tot 
doekum sijn wiff maricken een doch: anna catarina 6-6 

1706 den 2 lullij bij klas sibrans schomacker sijn wiff 
Clasken een dochter 2-10 

1706 den 4 lullij bij derck haijes Glasemacker sijn wiff 
Elske een son mar war sijn rechterarem onstucken 
mar nimant wettende ho het gekomen is licht 
van een Verschrikkinge van de moder datze een 
mismackt mens gesin hade 2-10 

den 5 Iullij nae drisum gehalt gent pirs 
meijster klermacker een doehter mar war 
all eerst een ander vrotvrouw 1-8 

1706 den 17 Iullij bij douwe brouwer an de bontte bruge 
sijn wiff gertie een son 5-5 

den 20 Iullij bij lodewickx gronlansvarder 
sijn wiff liskie een son 1-8 

1706 21 Iullij bij Auwke henderickx hovenir Van 
mijnheer Etzema sijn wiff margarit een son S- 
TETE 

26-8 
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1706 den 22 Iullij bij ian iukes 
sijn wiff Ecke dij bij bontko gewont heft een son mar 
blef op de reijs enn ginek swar to war gen ontschlu: 
qwam met de voties schlot de geborte om sijn hals 
dar qwam oek een sware vlot most so smoren 1-18 

1706 den 24 bij trin de hodemackersdoehter sinde 
een soldaten wiff een dochter affke Albers 0-12 

1706 den 24 Iullij bij lackop ians gorttemacker 
sijn wiff antie een son 2-16 

den 29 lullij bij ..(niet ingevuld)..sijn wiff hilltie 
in seckertaris Camer een dochter 1-8 

den 1 Augustus bij liwe Iohanes kordewerckers 
gritie har van een son van een hallef iar verlost 
en qwam dor een verschrickinge most ontsechlut: 
macken ginck godt lof f noch well levede 
noch twe uhren _ 

den tweden Augustus bij tabe Tohanes brouwer 
sijn wiff imke een dochter 3-5 
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den tweden Augustus bij wouwtar tissen de han in de 
souwtkeet sijn wiff lisbit een son 5-5 

den 5 Augstus bij Clas breijder enn 
schollmeijster sijn wiff antie een son 1-15 
nn en 
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1706 den 1 Augustus bij pibe jans metzelar 
sijn wiff lissken gehalt datze tevoren Â mal 
een grott vlot hede en lag vor dodt most har de 
ontschluijtinge macken inpresensie van een 
doekter Eijsema en vont de naegeborte vor an de 
uterus vast gegroijt most lospellen en de naegeborte 
an de lincker sijde schicken kerde het kijnt kreg 
het bij de vatten war all ant rotten en dodt halde 
vortz de naegeborte en hijl don de vlot op 
allenskes is vorts genesen dar sij anders hade 
motten sterven de heere sij dar vor gedanckt 
en gepresen hem komt allen de Ehere 2-4 

den 6 Augustus bij ian teirckx backer sijn 
wiff nin een son Â- 

den 6 Augustus bij sape schipersgeseell sijn 
wiff grotte martie een dochter 2- 

1706 den 7 Augustus bij stallmans Elck har 
son sijn wiff antie een dochter mar war 
weijnig arbeit sat bijna 3 dagen in de geborte 
mar ginek op het lest noch hel well —e 
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1706 den 8 Augustus hijr begint het wer 
van sunt lackop aff 

1706 den 8 Augustus bij ian titus bijrdrager sijn 
wiff lutzke een dochter 2- 

den 9 dito bij henderick hospes butten de 
wouwtport een son 2- 

1706 den 12 bij alltie .......een varensgesel 
sijnde titz bos har dochter een dochter 1-10 

1706 den 22 Augustus bij Iackobus dronrip 
bode sijn wiff rimke een son 523 

den 25 dito morgens kasper hansses sijn wiff anna 
rus een grunlansvarder 1-8 

1706 den 24 bij sibran backer sijn wiff hincke 
een son 

1-10 

14-1 

Ee 8
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1706 den 24 bij mijndert dudes wiff grittie 
butten de wouwtport een son 5 

1706 den 24 dito bij Torit sijnde een rutter 
sijn wiff ninke een doehter 0-11 

1706 den 26 bij harke ians wollkamer 
sijn wiff trintie een son 1-8 
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1706 den 29 Augstus ian krolls sara vishilck 
har sons wiff een soldat een dochter 0-12 

1706 den 8 september bij karll houwtmollenar sijn 
wiff Ielltie butten de hansporte een son == 

1706 den 12 september bij Iohanes een potte 
backersknecht op de zingel sijn wiff imke doch: 1-8 

1706 klas vinck den 24 sep: torfbur sijn wiff 
rensken een dochter 1-11 

1706 den 16 september bij heere bonteko distelator 
en Copman sijn wiff 1isbit een son D-12 

1706 den 19 september bij clas bockes brouwer 
een kopman sijn wiff hincke een son 4-11 

1706 den 21 september bij karele dutie dochter sinde 
een soldatenwiff een son durde 5 dagen war Erst 
weijnig arbeit ginek darnae well 0- 

den 24 september bij romke gerkes treckschiper 
sijn wìiff geritie een dochter 2-10 

den 25 dito bij Clas Ebes te beterwirt sijn 
wiff hilltie een dochter DE 

den 26 september bij gertruijt bockers sijnde 
een rutterswiff een son 1 
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1706 den 28 bij Arnoldus kesius sijn wiff 
gertie een dochter 6-6 

den 49 dito bij sackele torfmeter sijn wiff 
gertruijt een dochter 1-0 

1706 den 1 oektober bj de weduw van lamber 
spinbas of rouijle butter sijn wiff titie een son 1-10 

den tweden ocktober bij simon schuijtemacker 
of varensgesel sinn wiff moij ninke een son 1- 

  

  

   



  

  

  

Dag. 161 vervolg 
162 

1706 den 6 oektoher tot bonwert in de rode 
schur bij Iellte sijn wiff gritie een dochter 5-5 

1706 den 7 oektober bij berbsma Adevokat en kopman 
sijn wiff Catarina went een son 8- 

den 8 dit bij Tackop de kleijne genamt sijnde een 
rutter sijn wiff nin een dochter _= 

1706 den 10 oektober op vicktorbijn ian kuper 
bij de wouwtport sijn wiff nin een son 2-4 

1706 den 19 oektober iorgen klunbrouwer sijn 
wiff itzke een dochter 5-5 

1706 den 26 oektober bij Anderis dorenma schoolm: 
sijn wiff anneken een son 1-13 

TETE Pagina 162 28- 

1706 den 30 ocktober saterdae bij piter floris portir op 
alsemport sijn wiff schurtie een son mar hade een maal 
op sijn kruijs als de Ers van een aap dor het vell ansin 
van een pleijsirige aap ‚ 2- 

den 1 november allerheijligen bij Iackop pitters schipper 
enn Copman sijn wiff sittzake een son 2-10 

1706 den 1 november bij Clas ritzkes wiff gertruij 
een miskram van een son van 12 wecken 1-5 

den 2 november bij Aarent korfmacker sijn wiff 
grittie een son 2- 

den 5 november bij pitter steenwick Canditaes 
en siperecktor sijn wiff barber harsma 
een dochter 5-3 

1706 den 6 november bij dude ietzes sijn wiff 
ninke Cornelis schiper en Copman een dochter 5-5 

den 7 dito bij volkert backer sijn wiff titzken 
een dochter 4- 

den 7 dito bij de Aalsemport ian smedema meijster 
smit sijn wiff betzsken een dochter 2-10 

1706 den 11 op ouwde allerheijlijgen en sunte martten 
dag bij pitter bransma Comis sijn wiff nisske 
een son De 

TEE soma 22-11 
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pag. 165 Pagina 163 
- 164(onbeschreven) 
— 165 ged. 

1706 den 18 bij ian schlechten horst soldat sijn 
wiff' gerbruijt recke dochter een dochter 1-8 

1706 den 25 november bij ipe mollenar sijn wiff 
gritie balling een son 5-5 

den 25 bij ian de han knopmacker sijn 
wiff allbertie een son (knop=knoop) 

1706 den 21 tothantum gehalt bij Gerit melig sijn 
wiff nae dat all 5 dagen in arbeit gesetten hade een 
de hatumer bìj har met meijster nicklas mar 
ick hebe dor des heeren bijstandt de sack gered 
en de vrouw met grotte muijte van een dode 
vrucht verlost en war all ant roten 1-8 

1706 den 25 ben ick gehalt tot fouwdum bij meijster 
witze schoolmeijster sijn wiff hillegont en har van 
een son verlost mar durde lang S= 

1706 den 28 november ben op de ouwde sill gehalt 
bij volkert ian volkers dochter een dodt kijnt S- 

1706 den 9 desember bij tialinck attes meijst: schomack: 
sijn wiff klasken een dochter —e= 

den 10 dito bij de hopman en Gerurgijn ian sipma 
sijn wiff iohanna een son 5-5 
TEE (pag. 164 onbeschreven) 16-10 

Pagina 165 

_(van dit blad mist een bovenhoek af, waardoor de 
tekst van deze en volgende bladzijde niet volle- 
dig is) 

1706 den 10 desember bij maijken io.......sen.e ee, 
metzelar sijn wiff een dochter en  à 

1706 den 15 bij Iohanes sapes gortemacke............ 
antie een dochter en êw 

1706 den 16 desember bij iackop sibes sijn wiff diwke 
butteb op het terp butten wouwtporte een docht: Se 

1706 den 17 bij heckbor sitzes schutebur sijn wiff 
antie een son 2- 

1706 den {7 desem: bij daniel visser sijn wiff kouwke 
Evers dochter een son 1-10 

1706 den desember bij Cornelis Estrickbacker sijn 
wiff arijantie tontie een dochter -- 

  

  

  

  

 



  

  

  

Pag. 165 vervolg 
- 166 

den 5 desember bij harmen tackops rockiager sijn wiff harmea backers stintie een dochter 2- 

den 19 bij egosse waales sijn wiff Ielsken schomacker een son 
1-15 

1706 den 21 bij ian tran wollkamer sijn 
wijff iancke een son 

1-8 

den 24 butten de hansporte bij de suglcber sijn wiff een dochter 
1-5 

den 25 bij «….... Sijn wiff clas draijers martie een son 
-.- 

CEE 
17-12 

Pagina 166 

venne eee ee 27 bij Celle Velinga stadtsboode 
vene eee ee iff Catharina een. soon D- 

En 06 den 27 bij de weduw van vederick rutter alltie genamt een son 
1-8 

den 25 tot osterum bij Gerit brunevelt sijn 
wiff sipie een dochter 

55 

den 22 tot bonwert bij sacke aales sijn wiff Pittie een sen 
2-16 

den 29 dito bij schouwke ians schutemackers 
knecht sijn wiff antie een son 2-10 

1706 den 29 desember bij willem henderickx metzelar sijn wiff marij een dochter 
1-8 

1706 den lesten dag vant niwe iar ten Elef 
uren liewe douwes schomacker sijn wiff inke een son 1-10 

dit vorleden 1706 de iar hebe gehat 
hondert 57 vrouwens dar me verdint 500 gul 

TE 

 



pag. 167 
- 168(onbeschreven) 
- 169 ged. 

hijr begint wederom het iar van 1707 den 1 
ianuwari j 

o here hijr salliek het iar wederom beginen de 

Allemachtige Goedt sogene mijn vornemen en do 
het werek mijner handen well geluecken stort doch 

uwen godelicken segen over mij uijt en verhort 

mij in den dag der benauwtheit en wilt mij doch 

hastelick helpen om de Elendigen te verlossen als sij 

in har not tot u ropen here wilt mij ock wer 

niwe lust en niwe krachten en sterckte verlenen 

dar to wijssheit en begwamheit op dat al wat iek 
ter handen nem mag sijn tot Ehere enn herlickheit 

van uwen grotten nam tot wellstant en gesontheit 

och wil dceh here alltit stan an min rechter 

hant als ick gen uijtkomst wet gelick als gij getrouw 

vader nij u arme dinstmagt alltit gedan hebt 

opdat mijn hatters mogen sien dat gij helpt alle dij 

van hertten op u betrouwen dit wil u arme dinstmagt 

verlenen om iesus Christus wil amen 

ia amen alltit hopende en bijdende 

Catharina Gertruijt 

Schraders weduw Cramers 

het vorleden iar van de vrouwens 500 

van meijsteren 95 

DE ne -- 16 
hondert 57 vrouwens soma 400-939 gul: 

(pag, 168 onbeschreven) 
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1707 den 4 ianuwarij bij Clas sibes metzelar sijn wiff iosina 

sijn wiff een dochter 1-10 

den 5 dito bij weatze schuijtemacker sijn wiff 

maijken een dochter 1-12 

1707 den 7 ianuwarij bij derck ians arbeijder sijn 

wiff acht een son 1-12 

1707 den 17 ianuwarij tot ternart gehalt bij hidde van der 

schlus adestent sijn wiff antie een son 5-5 

den 18 dito tet bonwert bij fucke iouwkes sijn wiff 

acke een soa 1-8 

1707 den 20 ianuwarij bij ian iansen op het damwout 

tolhuijs een dochter 2-0 

  

   



   

  

pag. 169 vervolg 

- 170 
= 171 ged. 

1707 den 21 ianuwar donderdages avens ben iek tot 
damwouwden bij dominus bruninck sijn vrouw gritie 

gehalt en morgens ten 6 uren van een son ver: 7-0 

1707 den 29 ianuwarij ben bij ubele mollenar sijn 
wiff nin gehalt en een son 5- 

den 50 dito sondag harmanus nottebom sijn wiff 

en har een dochter marta gehalt genomt 1-2 

den 22 bij habbe mollenar sijn wiff wisskie 
en har een dochter gehalt Â- 

  
Pagina 170 

1707 den 5 feberwarij ben ick bij ian hollinga 

meijster sillversmit sijn vrouw feickien 

gehalt en een son 6-6 

den 5 feberwarij ben tot schurt ijmes gorttemack: 

sijn wiff lipie en har een son gehalt 1-13 

1707 den 9 feberwarij tut Aalsem bij Carel sijn wiff 
Reíjnouw een dochter 1-0 

1707 den 10 dito bij Cornelis wouwter tissen sijn stalknecht 
sijn wiff ninken een soon 1-8 

1707 den 10 feberwarij b1j Chlas hexken meijster 
sillversmit sijn wiff derckie een son 2-10 

1707 den 11 bij meijster sibran willems schomacker 
sijn wiff hijlltie een son 2-16 

1707 den 12 feberwarij bij Iost krans meijster wagen 
meijster sijn wiff Renssken Â- 

1707 22 feberwarij bij Togem scholaper sijn wiff 
hijneke een dochter op sunte piter == 

1707 den 27 feberwarij bij willem koperschlager sijn 
Eeke een sun 2- 

1707 den 4 mert bij iackop douwes Reuijle butt sijn 
wiff jancke een dochter 2 

Pagina 171 25-15 

den 10 mart donderdag bij pitter ITellerda sillver 
sijn wiff ninke een dochter 5-10 

den 15 bij kleijn Elske dochter gritie sijnde har man 
een schuijtemacker genamt 1-8  



Oi 

  

pag. 171 vervolg 

- 172 

den 14 mart bij ian van bockeren arbeijder 
sijn wiff meijnouwes mettie een dochter 1-10 

1707 den 25 mart tot westergeest bij schurt gaabes 
sijn wiff poij en war gen ontschluïjtinge durde: 
lange hade dar vell muijte me een dochter 1-2 

1707 den 5 April bij piter pohe kopman en temsger 
sijn wiff sofeicken 2-10 

den 18 april bij Iohanes simkes glasemacker 
sijn wiff trintie qwam dat het waater all 
weg war kerde het. kijnt met de votten en blef 
met sijn hofft vast sitten een dode dochter == 

1707 den 26 april bij lohanes liuwes kordewercker 
sijn wiff verlost van een dochter van een hallef 
iar en levede een uhr ginck redelick well 1-8 
nn 

EF 
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1707 den 5 meij ben iek tot osterum bij sippe ians 
viff nin en har een son gehalt 2-0 

1707 den 8 meij ben ick bij reijntie wibrans antie 
schiap distelator van allerhande wateren 5- 

1707 den 18 meij tot bonwerhuijsen gehalt bij 
hermen sibes sijn wiff affken een son 2-10 

1707 den 10 meij bij Arian sijn wijff antie derck 
„sipkes dochter een dochter 1-5 

1707 den 10 meij bij hotze mollenar sijn wiff renssken 
een son 1-15 

1707 den 22 meij bij ian martens wólkamer sijn wiff tontie 
suntziuz dochter verlost van een dode dochter 2-10 

1707 den 5 iunij bij schelte kistemacker sijn wiff seicke 
har een son gehalt 2-4 

1707 den 6 Iunij bij tamme diwekes sijn wiff 
lisbit een doehter gehalt 1-8 

1707 den 8 iunij bij siwert pitters alias maijke 
iellers een dochter war all gehel verot en bedorven 
hade vertin dagen dodt gewest en bevont dat dou streng 
6 mall om sijn hals war hade hem sellver in moderligam 
verworgt en war als met een strick to getrokken "2-16 

ee | "21-9 

  

  

 



  

  
  

pag. 173 
= 174 

1707 den Iunij bij een rutters vrouw roode genamt sijn 
vrouw Gordina een dochter O- 

1107 den 17 Iunij butten de Aalsemporte op het 
verlat bij Ilohanes ziriecks sijn wiff tiske een dechter 
don iek qwem vont het watter all weg war gen ontschlu: 
most het macken en schicken het kijnt tot vor de geborte 
met sijn arsin een qwam don so dubelt gincek noeh well ù 
mar durde wat lange 1-16 B 

1707 den 24 iunij op sunt ian bij ian henderickx lackenkoper Ee 
sijn wiff aneke een dovehter 6- Ee 

1707 den 28 Iunij tot osterum gehalt bij de weduw van 
meijster pijter schoolmeijster een dochter gehalt 2-10 E 

1707 den 2 Iullíij bij berent albers torfdrager en Ri 
potebackerswinckel sijn wiff nin har een son 4-5 EE 

1707 den 26 Iunij bij sije amelander pottschiper 5 
sijn wiff trintie een mig =e- À 
Tern 

é ï 1707 den 23 Iullij bij Gert ijsserkramer sijn Kl 
wiff antie en har een dochter gehalt F- ie 
eene 

Ku 

den 25 sunt iackop bij volkert schnip sillversmit en À 
borger hopman sijn wiff ijtie een dochter 5e ze 

den 28 Iullij bij iack siebelties souwt 
arbeijder in de keet sin wiff ijtie een ‚son 1-10 „1 

1707 den 2 augustus bij pitter siwers backer sijn 
wiff trintie evn son godt lof en danck 5-5 

Pagina 174 24-8 

1707 den 4 Augustus op de berg op treijntie de burs 
platz bij lubertz eon minne sijn wiff alltie 1-0 

den 11 Augustus bij ian ietzes schiper sijn wiff 
hilltie cen son 2 dagen ouwt sinde gestorven 3-5 

den 27 lullij bij ian oeckies rouijlle butt sijn 
wiff ielltie een dochter 1-8 

1707 den 16 bij schurt Clasen meijster smit 
sijn wiff lisbijt een son == 

1707 den 20 Augustus op Rensma Geest 
gehalt bij sijn hog Ed: Geborne pitter Eernest 
haringsma korneet onder de Garde 
Cur sijn vrouw goede vrieda 
een dochter Lulliana Aurellija 21-0 

ra 
N
E
 
E
N
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Pag. 174 vervolg 
= 175 

1707 den 2 september bij iepe iellckes bijrdrager 
sijn wiff maijke een son 2-10 

den 2 dit bij klas gertz backer en rogeverschiter sijn wiff trintie een son 1-10 

den 5 dito bij Iohanes een pottebackers 
knecht sijn wiff imke qwam het kijnt met sijn 
knijen vor de geborte schickte de voties tot 
de geborte en konde het anders nit krigen most 
har op het hoft setten kreg het vort mar blef 
don op sijn hals in sijt en hede schrickliek vell 
me te don mar kreg het noch levendig tot grot 
verwonderinge van mij en alle dij dar omtrent 

(vervolg volgende pag.) 131 
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waren en hade sulekx noijt gedocht een dochter 
de heere komt hijr van alle loff en Ehre 1-10 

1707 den 3 setember bij meijster henderick 
Rensses timerman sijn wij ijmme een doeht: 2-10 

den 5 september een soldaten wijff aat 
een dochter alltie wisses dochter 0-0 

den 6 september bij meijster Christian 
brant klermacker sijn wiff hincke een son 5-5 

den 6 september bij lackop een soldatenwiff 
berent bomers maijke een son … 1-4 

1707 den 9 september buiten op de streek bij 
bijnne anderis moltemacker sijn wiff grittie een soon =enen 

2-16 1707 den 13 bij ian teirck backer sijn wiff 
nin 2 kijnders een son met een dochter het 
Srste qwam well het ander kerde ick en hallde 
het bij de voeten ginek godt lof well: A= 

1707 den 14 september bij iohanes sijnde 
cen gronverkoper sijn wiff ianke twelingen 
het Erste qwam well mar het leste qweam met 
de voetten kerde het 2 dochters en ginek 
heel well godt lof en danck 1-8 

Gen 
som 42-0   
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456 

  

  

pag. 176 
== 4 

Ti Pagina 176 

1707 den 15 september bij Iouwke henderickx hovenir sijn wiff margaritie nae datze Terst een swar vloet kreeg en war het kijnt Erst met de voeten dar nae met een ander gedelt vor de geborte enn qwam don van sellvs wer recht tot de geborte hebe suleks mijn dagen noch nit beleft een son mar levede drij uhre : 5-2 

1707 den 18 september bij fecke berent in de krimpe sijn son een roulle butt sijn wiff gertie een dochter ginck ser swar to doeh alles wel 2- 

1707 den 21 op sunte matis iost temsger sijn wiff Catharina durde lange schlupende ur watter mar alles goedt lof well 1-8 

1707 den 24 september bij reijner schiper sijn wiff doijkie een son de streng qwam voruijt 2- 

den 15 september bij dames brouwer sijn viff. alltie een dochter 
5-3 

1707 den 28 tot bonwerhuijsen bij wiger 
wattzes sijn wiff gritte 2 soonen ginek ser swar to mar waren beijde rechtverdig durde een Etmall mar leveden allebei jde : . 5-5 en nn en 

1707 den 30 september bij doijtse sapes brouwer sin 

  

wiff ianke een dochter 
á-d 

PEET 
Pet Pagina 177 

1707 den 2 ocktober bij ian kaspers wolkammer sijn wiff mencke een dochter 1-10 

1707 den 35 oektober bij ian iackops schiper sijn wiff klasken een soon 
5-5 

1707 den 5 ocktober bij borgemeijster rinck sijes sijn wiff marijken een son 
2- 

1707 den bij een soldaten wiff Elske ian 
ian schniders wiff een son 

O- 

1707 den 8 ocktoter tot sprins bij raet gehalt bij hessel willems wiff hinke een son 2-8 

1707 den 8 oekto: bij henderick Ritzkes 
schomacker sijn wiff kinke een son en qwam 
een verendel iars te vrog mar war well 5-5 

1707 den 10 tot bonwert de scholmeijster sijn wiff gritte een son 
== 

    

Kr 5



hijr to 

pag, 177 vervolg 
= 178 

1707 den 19 september bij gerit douwes rouijlle buijt sijn wiff nilltie een dochter 5= 
1707 den 20 bij dackop fiteltie sijn wiff ibbeltie een soon scholaper 

1- TONE 
“16-4 Pagina 178 

mi 
1707 den 25 oecktober bij henderieck wever 
butten op de streek sijn wiff sibrech een son 1-15 

1707 den 26 oektober bij krusen annekes son lodewieck sijnde een pannebacker sijn wiff antie een son 1- 

1707 den 27 bij ulkije pottebacker sijn wifft antie een dochter 
2-16 

1707 den 27 oecktober bij liwe iohanes kordewercker sijn wiff gritie een vrucht van 5 manden en 

1707 den4 november bij iancke ian lever en long rumsadelaars meijt krusen anneken har stifdoeht: een son 1-10 

den Y dito drost reijnties pannebacker sijn wiff gertruijt een dochter 
1-8 

1707 den 7 bij anna Elkes houwtkoper sijn wiff scheske een son 
j= 

1707 den 8 bij piter de doodt sijn wiff marij een son ginck ser swar to doch noch well 1-10 

den 8 ncevember sibran douwes timerman sijn wiff orseltie een son 
5-1 

1707 den 9 november iackop overhart sijn wiff vrouwkie een son 
S= 

  

Pagina 179 

1707 den 9 november bij minne liwes mollenar sijn wiff ianke een kintie van 7 mande durde lang qwam de naevellstreng vor en het kijnt don gestorven de naegeborte met stucken of gehalt 5-0 

1707 den 12 november bij harmen dackops schiper sijn wiff hilltie een son 
5-3 

den 12 november bij ladewick konders sijn wiff liskie een son 
1-10 

den 15 bij pitter acke praters son sin wiff aacke een dochter hallde de naegeborte met stuecken en brocken afgehalt 4-8 

  

  

 



  

  

  

  

pag. 179 vervolg 
- 180 

= 181 ged. 
zd 

1707 den 14 bij sibe melkers sun schurt iackop E simons dochter een dochter 
1-10 ĳ 

1707 den 14 bij Cornoelis bonteko schiper sijn wiff lisbit een son 
2-0 

1707 den 15 tot wetzens bij de schoolmeijster Ì sijn wiff diwke een son gehalt 2-4 E: 

Pagina 180 14-14 

  

1707 den 20 november bij piter Aadema 
Advokaat sijn wiff altie een dochter 5-6 

den 23 hij Clas wagemacker 
sijn wijff schurtie 

1-15 

1707 den 27 november bij domene Eelhartgz sijn wiff marijken een son mar war dodt om dat ick qwam het waater weg war de naevelstreng qwam vor een durde 2 uhren most don sticken 6-6 

den 25 november 1707 bij de bockebijnder oek gemensman gerit Couwmans Sijn wiff 
derckie een dochter 

De 

den 5 desember bij gerit hessman sijn wiff antie een soon 
5-1 

den 7 desember bij anderis teipkes brouwer, sijn wiff gertie een sen 
5 

1707 den 10 desember bij Êfrerick harlinger schiper sijn wiff metie een dochter 1-16 

Pagina 181 51-0 

  

1707 den tweden kersdag in de vlasstraet bij Becke kopman sijnde fuke tonis son sijn wiff bauwkie een dochter 
2-16 

dit vorleden gepaserde iar 1707 hebbe gehat hondert en 5 vrouwens dar me verdint 200-14 guldens resteren noch 12 vrouwens hebbe tot hijr to 15 hondert vrouwens gehat met meijsteren 67 gulden 
rente 16 somme somarum 200 97 gulden 

 



pag. 181 vervolg 
- 182 

o here gij allemachtige gude en getrouwe lif 
hebbende vader iek bijdde u dor uwenliven sòne 
lesus Christus willt mij nu wederom met De 
dit niwe iar 1708 doch uwen heiligen en 
liven seegen geven och sturt doëh de onge lucken mij vor bij mot ick har dan dor uwen 
godeliecken wijll in hare noden helpen o heere 
heere geft mij dan uwen godelicken seegen 
stat dan alltit doch an mijn rechterhant 
tot mijner hulpe en godelicken bijstandt sonder 
kan iek doch nitz don op dat beijde moder 
enn kijnt mag behouwden worden dat ick also 
gunste bij godt enn de menssen mag behallen 
enn u allen de Ehre dar to geff lust en kracht 
en gesontheit dit bijdt u arme dinstmagt altit in 

hope op u wachtende ‘1708 

Pagina 182 

  

1708 den 7 ianuwarij bij fope sipkes pomp 
macker sijn wiff ielske een son 2- 

den 19 dito op het tiggelwerck iohanes auwkes sijn 
wiff stintie een son een sware reìjs 5-2 

den. 19 dito vee ereree Sijn Wiff lutzke een ‚ 
kumelcker op de streek een son 2 

1700 den 22 bij de gemensman en smit faber 
sijn wiff hijnne een dochter 2-10 

1708 den 25 bij domene of de kandidatus 
steenwick sijn wiff anna een soon 2-10 

den 25 dito nae Ackerwouwden. bij domene 
iohanes Colomba sijn wiff lusken een son J- 

den 26 bij Elijas metselar sijn wiff 
grittie een dochter 

== 

1708 den: 26 bij pitter iackops pannebacker 
sijn wiff grittie een dochter 1- 

den 29 tot achter Aalsem gehalt bij Iogem gertzen sijn wiff ijudit een son 3-6 

den 27 bij Evert kumelcker enn. 
schlachter sijn wiff een dochter 1-10 

     



  

  

  

pag. 183 

— 184 

1708 den 3d ianuwarij bij Clas lellerdaä sijn wiff gertruijt een dochter 
5-10 

den 5 bij iohanes een arbeijder tot aalsem int bos sijn wiff gertie een dochter 1-0 

den 10 feberwarij tot betterwirt bij Clas ebbes sijn wijff hilltie een dochter 5-15 

den 14 dito op harsma terp bij mijntie sijn wiff 
bauwkie een son 

j- 

1708 den 15 dito bij pantekras hodemacker sin 
wiff Cornelisken een son 1- 

1708 den 15 feberwarij bij frerick gerkes portier 
op Aalsemport sijn wifft titzken esn dochter 2-1 

den 7 feberwarij bij Eltie berens timerman gijn 
wijff trin rot een dochter —e 

a 

1708 den 18 bij de Gemensman en Apotecker sijn wiff 
anna een soon 

J- 

den 20 feberwarij iackop gortemacker in de 
nauwe straet sijn wijff verlost van een dodt kijnt 
en war sij vertin dagen te voren hel sick 
gewest 

—en 

den 26 feber: int vogelant bij pitter nannes sijn 

  

wiff. rensken een dochter 5 
OE 20-5 

Pagina 184 

1708 den 28 feberwarij bij teik torfbur vrouwk 
moij har sonn sijn wiff vrouwk een dochter 1-10 

1708 den 5 mart bij wouwter tissen de haan souwt 
brander sijn wiff lisbit 5-3 

1708 den 3 mart butten hansport bij ian Clasen 
sijn wiff nin op hodemackersplatz een dochter 1-2 

den 5 mert bij Egbert stensra Eekxkutor 
sijn wiff maijken een dochter 5 

den 7 mert bij ian tonis houwtkoper sijn 
wiff marijken een son 

2-10 mn 

den 9 mert heckter zitzes schutebur sijn wiff 
antie eeu son 

2-0 

1708 den 21 bij piter portier sijn wiff schurtij 
een soon a 
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- 185 
- 186 ged. 

den 17 mert bij tialinck ates schomacker Ë 
sijn wijff klasken „een paar muilen- 

7 den 22 butten de hansporte de: sugelobber 

il sijn wiff hittie een dochter 1-10 

den 25 mert de hopman en brouwer Clas boockes 

sijn wiff hincke een dochter 4-11 

inne TELE 
Pagina 185   

1708 den 29 mart bij ian derekx meijster pottebacker 

sijn wiff trintie een soon 2-4 

À | den 1 April bij buus plasborg luijtenant sijn 

  

  

Be wijff een dochter E 

À den 16 April bij Ansk Bonedicktus smit sijn wiff 
@ j Affken een son mar sat de naegeborte 
Á boven de natur an de mage schricklick vast 2- 

3 1708 den 29 April bij habbe mollenar sijn 
zj wif wiskie een son je 

À den 19 April bij pitter iosten winkelir en 

. begrafenisbidder sijn wiff rensken een soon mar 
ä most het met de voetten hallen 2- 

Ke den 22 April tot sibrande huijs bij ian 
4 volkers antie een soon 2- 

3 den 22 April bij dude ietzes nin gehalt 

ô dattze een vloet van een misgebort: 2- 

u 1708 den 1 meij bij iackop dronrip stadtsbode 
sijn wiff rimke een dochter 3-10 

1708 den 1 meij bij de weduw van arnoldus 

Refius gertie een soon 6-6 

den sellven dito bij het houwten pertz marij 

een son een hur kijnt (hur=hoer) 0- 

som 25- 

Pagina 186 

1708 den 20 meij bij de brouwer iorien Geritz sijn 

wiff itzke een soon 5-5 

den 21 foppe scholaper sin wiff ianke een son -- 
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den 22 bij titie sirick kupers dochter sanders nin de 

har son een schutemacker een dochter 2- 

den 25 bij pibbe blecker sijn wiff vockel een soon 1-8 

so ver sedert niwe iar hondert min 5 gul: 

den 18 meij pibbe iansen metselar sijn wiff liskin een 

een dode soon nee datze een mant met schrickelicke 

vloden geqwelt-war en most har verlosen ehr het tit 

war en sat de naegeborte vor het kint an de inganck 

vast most dij Erst lospellen kerde don het kijnt halde 

het met de voetten doch is de moder godt loff redelick 

het kijnt in de vloet gesmort 2- 

den 20 meij bij iorgen klunbrouwer sijn wiff 
itzke een son zt 

den 21 foppe scholaper sin wiff ianke een soon 0-0 

1708 den 17 meij bij wibran backer sijn wiff 
Rensken een dochter 5 

1708 den 51 meij bij ian hollinga sillversmit sijn 

wiff feijckin een soon 6-10 

den lunij bij ian pitters moij sijn wiff trintie sijnde 
ian marttens dochter 1-10 

TE nn "18-10 
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1708 den 17 Iunij bij sijmon harkes op de ouwe 
sijll sijn wiff sibrech een dochter 4- 

1708 den 18 bij liwe douwes schomacker sijn wiff 

ijnke een dochter 2-10 

den 19 bij een botzgesell sijn wiff sijnde een groniges 
vrouw op den steendam een soon 1-2 

1708 den 19 dito bij de waagemeijster krans sijn 
vrouw rensken een soon 4-4 

1708 bij klas wagenmacker sijn schurtie een 

miskraam van een iongetie 1-8 
nn en 

1703 den 2 Lullij bij Tosuwa Antoni een uijtdrager sijn 
wiff geesken een son 5-5 

den 7 Iullij bij Auwke sitzes treckschiper sijn wiff 
trintie een soon 5-5 

me à 

  

ELT
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= 188 . 

den 9 Iullij bij folker former weullkammer 
sijn wiff schurtie een dochter je 

den 18 Iullij bij reijner over de ij bij sijn wiff trintie 
een dochter 1-15 

den 19 Iullij vorbij werdeburen gehalt bij een 
man ian .….…. sijn wiff ... na datter all 2 dagen 
een ander gewest war en dede alles wat de konst vermoch: 
en hebbe het alles den met de haack motten hallen 
en hebbe het alles bijna in een ur bestuert 
en is de vrouw godt loff alles well gewest 9-9 

Pagina 188 51-18 

1708 den 25 ben ick tot osterum gehalt bij 
een timmerman sijn wiff en bevondt dat 
het kijnt met sijn rugien vor qwam brack het waatter 
en kerde het hallde het met de voetten hett twede 
qwam ock met de vootten most het keren 
een soon met een dochter tot sunt iackop 2 

den 51 Iullij bij willem kivit sijn wiff magel 
een soon 2-6 

den 2 Augustus bij siwert schiper sijn wiff maijke 
iellers een soon 1-16 

den 3 Augustus bij iohanes liwes sijn wiff grittie 
een meijssie van 6 manden qwam met het Ersin 
brack morgens het watter qwam na de midag arbeit == 

den 12 Augustus bij iohanes houwtsaager en mollenar sijn wiff 
duttie op de houwtmollen butten de hansporte een dochter 

reeet 1-13 
tot osterum den 8 Au: nast brunsvelt enn Gerit terrtz gehalt 
een soon 1- 

den 15 bij ian harmensen wever sijn wijf iosina siap een soon 
de 

1708 den 18 bij teirt pool sijn wijf 
barber een dochter 1-10 

18 saver: ian henderickx lantheer sijn wiff gritie 
een goon 5 
1708 den 18 aug: sat: sihran willems schomackers 
wiff hilltie een dochter j= 
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1708 den 25 kror lelles tot sprins sijn wiff dettíie 
een dochter mar het war all besturt 5-0 

1708 den 24 bij antonij schelapr sijn wif haremken 

een dechter ginck swar te 2- 

1708 den 51 tet drissum gehalt bij de Edele heer Captein 
Aijtsema sijn vrouw n.n. een soon 9-16 

den 2 september ep rensmagoestmer mackt bij ian 
konders schipar op kollum sijn wifr seicke een son 2- 

1708 den 8 september tet damwouwden bij domene 
bruninek sijn wiff grittie een dochter 7-0 

den 15 bij willom henderickx metzelar sijn wif 
marij een soen 1-8 

1708 den 15 bij pitter verver sijn wiff duttie gehalt 
en een ionge soon 2-16 

den 15 ian arens solldat sijn wif nin een dochter 1-8 

1708 den 18 bij frerick torfdrager sijn wif metie 
meijnouws dochter een soon 1-10 

1708 den 22 september bij witze tammeg hondeschlager 
enn tiggelbas sijn: wif lisbit een soon 1-16 

1708 den 25 bij iohannes botzgesel sijn wiff 
dopies wevers grittie een sôn 1-7 

den 27 bij pitter pohe kopman sijn wiff sofijcken 
een dochter 3 

TEE "38-1922 
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1708 den 29 september bij dam brouwer sijn wif 
altie een soon 3-3 

den 1 eckteber bij ian boltie ianke suster dochter 
ninke een rutters wiff een soon == 

den 2 nae fouwdum gehalt bij Aarian henderiekx 
wiff titie éen soon 2-10 

den 5 ock: bij ian wevers itzaken een docht: O- 
1708 den 5 bij vistrin har dochter trin soldaten 
wiff een dochter auwke een vlaster == 

1708 den 5 bij barttel wisses torf en schutevarder 
sijn wiff alltie een soon 2- 

E
e
e
n
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den 8 bij henderick sijnde een wever en arbeijder sijn 
wijf krusse derckes gebbke een dochter 2- 

den 83 dito bij henderick Rensses meijster timerman 
sijn wiff imme een Acchter 2-10 

1708 den 12 bij gertruijt bockers een rutters wiff 

een dochter 0-11 

1708 den 12 oektos bij guvsse waales wiff iellske 
een dochter 1-11 

1708 den 18 ocktober bij derek pitters gorttemacker sijn wif 
ittie een dochter 5-3 

den 21 oektober bij sibran higt koperschlager sijn wif 
sackie een dochter S= 

OE 15-16 
Pagina 191 

1708 don 22 ookteber bij ubele ielles mollenar sijn 
wiff nin een sron ge 

1708 den 22 mek: bij Elida van der hell verlovede brutt 
van pouweles heringa 9 

1708 den 22 ocktober bij berttel smit sijn wiff issken 
een soon doch blef op de reijs omdat het met sijn hoff t 
vast blef sitten qwam met de votten hade dar schrickelick 
vell me te don d&ch de moder gesont so vaer 1-13 

1708 den 235 oektober bij ian iackops schiper sijn 
wiff klasken een soon jj 

1708 den 26 oektober bij Ielke Roijllebutt 
sijn wiff gertie oen soon 2-10 

1708 den 28 oektober bij simon botzgesel en schute 
macker sijn wiff trintie 1-8 

1708 den 3 november bij ............ „sijn wiff locke 
sijnde iost beekmans dochter een dochter 1-10 

1708 den 5 bij willem roijllebutter sin wiff titie sinde 
berent in de krimpe sijn dochter een soon 1-10 

den 5 tot osterum gehalt bij BEgele minnes sijn wiff 
webk een soon 1-15 

1708 bij sackele torfdrager sijn wiff tetzke 
een soon 1= 

TE "__50-6 

  

 



  

  

  

zie 

458 

pag, 192 
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1708 den 10 bij clas sibrans schomacker sijn wiff klasken een soon 
Je 

den 15 november tut csterum gehalt bij klas Elsses gehalt sijn wiff tetaken en qwam het kijnt met sijn ruge vor de geborte sette har op het hofft konde de votties nit machtig worden dog kreg se Eijndeliek met grotte muijte blef don noch sitten met sijn hofft in de geborte hadde dar schriekeliek vell me te den 
het kijnt war dodt een soon met een varkensmont gen verhemelte nceh nosben gen beenen achter 
int hoft seer mijserabel 3 vingers met een nagel an een hant de ander vingers an malkender gegroijt ser Elendig de heere bewar alle mense rn 1- 

1708 den 17 bij lolle tigelbaas butten hansporte sijn wiff gesken een dochter 2-10 

1/08 den 19 november bìj Auwke henderickx sijn wiff margarit een doehtor 
5-5 

den 20 novem: bij de gemensman mijne backer 
sijn wif antie een doehter 

4-0 

1708 den 25 november bij iepe iellkes bijrdrager 

  

sijn wijff maijken een soon 2-0 

Pagina 193 16-11 

1708 den 26 november bij gerit douwes roulle 
but sijn wiff hill tie een dochter 5-3 

1708 den 50 novem: bij geele vellinga stadts 
bode sijn wiff Catarina een doehter 5- 

1708 den 2 desember tot osterum gehalt 
bij vitter willems sijn wiff rensken een soon 2? 

1708 den 4 desember bij gerhardus schuringa kocke backer sijn wiff sibbel een dochter 5-3 

den 5 dito butten aalsemport op het verlaat bij iohanes sirkes sijn wiff tiesk een dochter 15153 

1708 den 6 desember bij wouwter wever sijn wiff alltie een soon 
1-10 

den 8 desember bij bouwt kuper sijn wiff hisske een sonn 
ae 

1708 den 10 desem: bij borgemeijster Rinck sijes sijn wifz marijken een soon 
2- 

den 11 desember tot bonwert bij de ontfanger ielte in de roode schur sijn wiff grittie een soon 5-5 
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den 20 desember bij piter siwers backer sijn wiff trintie 

een meijssin 3-5 

den 21 dito bij gerit voorman sijn wiff ucke een dochter 

„eeen 2-16 
den 25 iohanes simkes glasemacker sijn wif trintie 
een dochter —e= 

À Pagina 194 50-14 29-39 

À 1708 den 24 op kersaventbij Reijner schiper sijn 

ij wiff doijkic een soon 2= 

den 25 op kersdag nae ternart bij sibran Geritz sijn 

wiff goïijkie ouwe bijsittersge een soon 5-3 

de twede kersdag bij Clas klutie burs dochter trintie 

fecke ians een bootzgesel een dochter 1-10 

1708 den 29 desember bij Cornelis voekel har scon sijnde 

perdeberider van wouwter tissen sijn wif ninke een son 

ne 1-10 
1708 den 29 desember bij gerit hessman schilder sijn wiff 

Anntie een dochter 5-3 

dit vorleden jar is wederom met seegen ten Eijnde 
gebracht dar vor sij u o here lof en danck geseit 

wilt mij nu:wederom met dit niwe iar och mijn godt 

wederom uwen lieven seegen geven en dat ick den Elendigen 

in haren noot mag helpen en bijstaan dar tc gef t lust en 

Chracht en verhort mij in den dag der benauwtheit 

en wilt mij dan hastelick helpen straft mij nit om 

hare sonden noch besock har nit om mijner sonden wille 

dat gij vertragen souwt te helpen willt mij ock dar to 

wissheit geven en een verdig verstant en kloekmodigheit 

| heere gij allemachtige godt gij kont gelpen als een lieve 

E hemelse baremhertige vader willt gij oek helpen 

stat dan toch altit an mijn rechterhant en 
verlat u dinstmagt nit gelick gij heere mij noijt 

verlatten mar altit geholpen hebt dit wilt doch heer 
uijt genaeden geven dat mijn haaters mogen sijn 

dat uwe hant mijn onderhouwt dijt alles wenssende 
enn bijdende om Iesus Christus wille aamen 

C.G.5. weduw Cramer 
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dit verleden iar 1708 hebbe Gehat hondert en dertig vrouwen 
dar van ontfangen 200 17 - 18 stufer en resteren noch ij nit betalt hebben … no > 50 dij nit betalt hebben krasken 138(of 387) 
rente- — — -— - == - STESEER -16 
Ador- — ee ee eee eee ee ee ee ee 60 

soom 500 94 

het iar 1709 so het de heere belift en wij het beleve 
den 1 ianuwarij bij Hecke fukes Coopman sijn wiff 
bauwkie een soon 

5-0 

den 2 ianuwar tot raet gehalt bij een bur gerben albers 
een dochter 

1-15 
nn 

den 13 bij gerit taadema baacker sijn wiff 
saara een soon 

5-5 

1709 den 19 ianuwari bij de Coopman heere bontteko 
sijn wiff lisbit een soon 5-12 

1709 den 22 ianuwari bij ian volkers iancke kopman 
in bedden en keese een soon Van 7 manden en halde het bij de voetten nae datze gedurig in har dracht met vlot en gedurig met waatervloet ginck 5-10 ane TE 

Pagina 196 

  

1709 den 25 ianuwarij te raat gehalt bij Evert 
sijn wiff trintie har een soon gehalt war een harde 
barmoder durde een Etmal en ginck swar to 1- 

den 27 dito bij uije binnes sijn wiff rensken gehalt 
enn har een soon gehalt 2-10 

1709 den 28 dito bij henderick Ritzkes sijn wiff 
kinecke een soon gehalt 4 

1709 den 50 ianuwarij bij waatze schutmacker 
sijn wiff maijke een dochter 2- 

1709 den 5 feberwar tot drissum gehalt bij westergeest 
bij schuijrt gortemacker sijn wiff vrouwk een soon 
ginch hart wer to 

2-4 
ee en en en 

den 12 tot bonwerrt bij saack aales sijn wift titie 
mar war all besturt 2-16 
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den 15 feberwarij bij ian romkes sijn wiff sibbel 
een dochter de dick langes de wouwtportt uijt 1-8 

den 18 feb: butten de hallvemansport bij liewe 
pitters antie een soon 1-8 

den 19 dito bij ian ietzes grott schiper sijn wiff hilltie 
een dochter 4-0 

ock nae de geest gewest mar war all besturt 
iesses moij har neef 1-10 

Pagina 197 

1709 den 1 mart bij stoffel eeú pottebackers knecht 
sijn wiff ianke anna met de wartens dochter een soon, 

den 2 mart nae osterum bij schurt ielles siwke een soon 
mar war all besturt 0-5 

1709 den 35 mart bij iackop hendericks sijn wiff ittie 
heringa waaterhaller een dochter ’ 1-16 

den 5 mart ian wessels kuper sijn wiff antie 
een dochter =e 

den 17 feberwarij bij iohannes een gronverkoper 
sijnde sijn wiff bontie iancke een dochter 1-8 

1709 den 28 feberwarij bij iohannes sapes gortemacker sijn 
wiff antie een dochter … 1-8 
1709 den 20 feberwarij bij reijntie pannebackers soon 
sijn wiff gatzke een soon 1-8 

1709 den 10 mert bij ian henderiekx laacken 
koper sijn wiff anck een dochter 5-0 

den 11 mert bij pijl fransen tot iouwowir 
sijn Antie een dochter 0-5 

den 135 bij iackobes pipmackersknecht 
sijn wiff ittie een soon 1-8 

TEE Pagina 198 19-6 Tg 

  

1709 den 24 mert pallemsondag bij volkers piter backer sijn 
wiff titzken een son 5-0 

1709 den 28 mert bij Auwke Vinck torfschiper sijn 
wiff Elske een soon 2-10 
nn en 

1709 den 50 mart paasavent bij iackop sibes tot 
drissum sijn wiff diwke een soon 5-1 
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den 50 mart tot damwauwden bij uije dedes sijn 
wiff acke een dochter mar war all besturt swimde 
well Za 35 uhren 2 

den 12 April bij gosse kupers nin een soon 2-4 

den 14 bij i ackop de kleijne schoolmeijster sijn wiff 
trintie een scon 1-2 

Aabeltie een botzgesel sijn wiff rondom scherp sijn soon 
een soon 3 

1709 den 15 April bij de suglobber sijn wiff hittie 
een soon 2-16 

den 17 April bij dude Ietzes schiper enn Coopman 
sijn wif nin een soon 4-4 

den 17 dito bij ielte wollkammer sijn wift hilltie 
een soon 1-8 

1709 den 18 April bij iorgen stickers wif romkie 
een dochtor 1-15 

OEE 29-19 AT-17 
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1709 den 20 nae rensmaGeest gewest nae Captein 
pitter Ernst haringsma sijn vrouw Rickx iarda 
een vulle vergaringe 5 mall hen gewest 12 

1709 den 4 Aprill bij tecke torfbur sijn wiff 
vrouckie een soon 1-10 

1709 den 28 April nae sibrandehus bij volkert sijn 
wiff ian volkers dochter antie een soon 2-10 

den 6 meij tot osterum teirt geritz sijn wiff 
Antie een dochter 4 

den 7 dit bij Cornelis bonteko schiper sijn 
wiff lisbit een dochter 2-1 

den 8 meij bij derek ians arbeider sijn wiff 
aacht een soon 1-10 

1709 den 8 bij dockter lenardus wijnt sijn 
vrouw neintie een dochter 6- 

1709 den 25 meij tot ternart gehalt biij de seckretarisg 
halbersma sijn vrouw een soon 6-6 

1709 den 50 meij butten op de streek bij iohannes 
kuper sìjn wif, beitz har een dochter 2- 

den 2 iuni bij harke sijn wif trintie een dochter 1-8 
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1709 den 5 iunij butten de wouwtporte bij hottze wagen 
macker sijn wif antie een dochter 5-10 

den 5 dito of iuni bij wibran backer sijn wiff 
Rensken een dochter 5-5 

den 6 bij sibran schutemacker sijn wiff ielltie 
berentie besatten sijn dochter een dochter 2-0 

den 6 iuni bij scheirp schutevarder sijn wiff 
gritie ee… dochter ° 

den 9 iuni bij de portier sin dochter frerick of brorke 
genamt alltie een onterde vrister een son halde het met 
de voeten heelswar nae dat het warter morgens al weg 
war des ander dags morgens Erst verloste een swar an handen 
enn votten hofft mismackt de heere bewar ons alle vor sulcke 
schepselen 2-8 

den 9 iuni bij Iohannes liewes kordewercker sijn wiff grittie 
een kijntie van 7 mande leveden mar een ur 1- 

1709 den 22 iunij bij harmen iackops schiper sijn wiff 
hilltie een soon 5-5 

den 25 pitter iellerda sillversmit sijn wiff 
een soon Ì ; 6- 

den 25 bij Egbert stensera Exkutor sijn wifft 
maijke een dochter „D= 

4e 
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1709 den 27 iunij bij Âage weduw teij alles sittzke 
donde een komeniswinckel 12 weken nae har mans 
dodt har van een dochter verlost 2- 

1709 den 3 iullij bij romke gerkes schiper sijn wiff gritie 
een soon 

2-10 

den 14 bij Chlas wagenmacker sijn wift schurtie 
timens een soon 2-11 

den 20 lullij bij ian hollenga sillversmit sijn 
wiff feickien een soon D 6-2 

1709 den 21 bij lodewick konders torfdreager 
sijn wiff liskie een son 1-10 

1709 den 24 bij anna tomas sijn wiff sitzken 
een doehter 

2-10 

1709 den 28 iullij bij Geluf Refers schlechter en 
Copman sijn wiff antie een soon 2e    



  

Pag, 201 vervolg 
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1709 den 30 bij sicke klopsacht sijn son Ee een timerman sijn wiff een soon 2-0 ti 

den 51 bij peetereg torfschipper sijn wiff trintie een soon gineck swar to gen ontschlutinge een grott E kint deeh war noch alles well vor mod: en ki: 2- ij 
1709 den 1 Augustus bij klas hecxsen meijster sillversmit sijn wiff derckie een dochter 5-5 i COTE 

251 
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1709 den 1 Augustus bij sibe melekers dochter grittie k har verlost van 2 kijnder sijnde dochters war het Erste RE met sijn ruge vor de geborte narbandig en hadde dar R vell me te don doch ginek noeh well vor moder en kijnder levenden beijde nit lange het erste esn ur 5 a 6 het leste een Eetmal de naegeborten seer: vast 1 

den 17 Augustus bij gosse dans schuttemacker sijn wiftf alltie een dochter 
1-8 zie — ===--- 

p 459 den 17 bij frerick kuper sijn wiff gertie berens enn ER hebbe har een soon met een dochter gehalt beijde gut het eerste qwam recht het Ander qwaliek kerde het EE en hallde het met de voeten het leste holp hastig de streng qwam hem tussen de bennen dor snet dij met de scher der hallde het vort de vrouw war heel flauw in har dracht en brackte gedurig op de reijs war dar nae fris en well 
2e 

1709 den 29 Augustus reijner torfdrager sijn wiff 

  

  

auwk een soon 
1-2 É 

| 1709 den september bij ian tollman damwou: EX | sijn wiff kouke een dochter Ì 2- Ee 
1709 den...op dingesdag tot osterum bij sippe Ee ians sijn wiff. een dochter 

5-17 E 
wonsdag den....... sijn wiff antie sinde derck E sipkes dochter een dochter 

1-4 EE 

Pagina 203 12-11 i: 
  

  

1709 den...op satterdag butten hansporte bij een bur op hudemackersplatz sijn wiff titz een soon ” 
S= 

1709 den 15 september bij Antie sippes 
B een rutters wiff sinde Antie brantz dochter een dedt verott kijnt van 7 manden dor all te vell brandewin tee en stercken dranck gekonsumeert 

—e  
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den 12 sep: bij een rvtutters wiff iantie de swaab 

sijn wiff een soon mar durde een !tmaal ginck 

seer swar to 0-18 

den 25 bij droost renties pannebacker sijn 

wiff gertruijt een soon == 

den 25 bij de Candidatus piter steenwick sibbereekter sijn 
wiff barber een soon 3-12 

1709 den 26 bij pitter iackops grootschiper sijn 
wijf zitzke een soon 5-5 

1709 den 27 bij een schuijtemacker kleijn 

Elskes soon sijn wifi klasken een dochter 1-8 

1709 den 27 september bij henderieck decekenma adveuk: 

    

sijn wijff lisbit een miskraam van 6 wecken 2-15 
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1709 den tweden ocktober bij clas ians reding arbeijder 

in de keet sijn wiff alltie een dochter 1-16 

1709 den 22 cektober bij robert migils bootzgesell 
sijn wiff geesken een dochter 2- 

den 25 bij Clas lever en long sijn wiff ianke sijnde 

een lindraijersknecht 1-8 

1709 den 1 november op niwen allerheiligen bij pitter willems 
„backer sijn wiff ianke een dochter 5-5 

“den 4 bij hur greetz een soon 0-0 

den 10 dito butten hansporte op de bleek pibbe 
sijn wiff vockeltie een soon 1-10 

den 17 november bij iackobus Refius Candidatus sijn 

vrouw Auwkie een dochter 4- 

den 22 op harsma terp bij mijntie sijn wiff maijke 
een dochter 2-16 

1709 den 25 november bij daniel visser sijn wiff 

grittie een goon 1-16 

den 26 bij henderick Renssens timmerman 
sijn wift ìimme een soon van 6 manden blef op 
de reijs halde het bij de voeten doch war al dodt 
tevoren de moder vloijde schir weg den 8:9:10 dag 2-6 

T19-5 

   



  

  

  

zie 

459 
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1709 den 20 november bij ipe mollenar sijn wiff gritie 
bevont het kijndes hantie Erst in de geborte kerde het brocht 
het met sijn voties mar blef vast met sijn hofft off kin 8 
sitten hadde dar vell werck me blef op de reijs ginck seer Î 
swar to een soon mar de moder godt lof well 5-10 Ki 

den 20 november bij een solldaten vrouw marijken geese 
moij har dochter een dochter 1-0 

1709 den 1 desember bij boote ijdes soldat sijn wiff trintie k 
hotse mcllenars dochter brack het waater halde het bij sijn E: 
vooties en levede een dochter 1-8 

denderdag den 5 desem: sunterClas avent nanke lijntie 
pijll sijn wiff dopies wevers dochter grittie een dochter 
mmm 1-15 
den 9 desember bij iellte aages brouwer sijn wiff ianke 
een soon nae dat 2 dagen het waater al weg war 
en ginck don heel geluckig on wel 5-5 EE 

den 22 des: bij heere tomas wolkammer sijn jj 4 
viff gritie een soon mar ginck swar to 1-16 E 

den 24 bij henderick botzgesel sijn wiff 
trintie sinde bontie soon een soon 1-8 

den 25 tot drissum bij hessel timerman sijn wiff 
waren 2 vrootvrouwen bij gewest hadden het waetter te B 
vrog gebrocken en qwam met het hantie vor sonder Be 
ontschlutinge most rumte macken en keeren het met D 
de vootten vor met schrickelicke muijte kreg het E 
noch mar war dodt saet met sijn hoft vasst E 
vrouw gesont en well Se5 
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1709 den 21 bij Tackop overhart meijs: timmerman 
sijn wijff vrouwkie een soon S= 

den 28 desember bij Cornelis portir op de 
wouwtport sijn wiff ijbeltie 1-16 

1709 den 27 bij sibran willems meijst: schomacker 
sijn wìiff hilltie 3-3 i: 

den 26 bij Evert schlachter sijn wiff altie een soon, 0 U 

den 27 desember bij iackop sijnde een gronlans varder 
sijnde sijn wiff tis bos har dochter alltie een dochter 
== 

1-8 fi 1709 den 28 desember bij Elltie berens een timmerman 4 sijn wiff trintie een soon 1-8
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dit iar van 1709 is wederom ten Eijnde gebrocht met 
gesontheit en seegen van godt allemachtig o here mijn godt 
dit anfangen iar 17010 lat mij wederom u genade 
en gudertirenheit omringen lat mij wederom u gunst 
enn baremhertigheit verkrigen dat ick uwen lieven seegen 
in mijn berop mag verkrigen’ bewart mij vor ongelucken 
in al mijn don geft mij de gunst der mensen kinderen 
geft mij lust en kracht om dit swarwegtig ampt 
well te bekleden dar to gesontheit en sturt alle ongelucken 
mij vorbij enn gef t mij alles watt mij nit en u well behage 
ick ben nit u allen de Ehre godt vader son en heijlige gest 
amen dit wenst en bijdt u arme dinstmagt Cat: Cramers 

hebe gehad hondert 7 vrouwens dar me verdint 200-538 - 17 
À barbira gelt 100=5 gul 35 slu: rente 16 - - soma 500 58 
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het iar 17010 so het de heere belift 

17910 

den 5 ianuwarij iackop douwes roijule buijter sijn wiff 
iancke een soon je 

17010 den 7 dito een wiff int groniger treckschip seijde datze 
nae Aat nae har man wilde mar nae geseit wir een huereen son 
mmm „12 
17010 bij ian houwtmollenar sijn wiff duutie butten 
de hansporte van 2 soonen verlost waren beijde rechtver: 
en lagen in een mor en waater 2-0 

den 11 ianuwarij butten de hansporte bij binne molle 
macker sijn wiff gritie een soon 2-16 
nn nn en 

SN 

den 18 dito ben ick tot fouwdigom gehalt bij de school 
meijster wittse sijn wiff hillegontie durde een Etmal 
mar war gen arbeit war alles well een soon S- 

den 15 ben bij de weduw van iackop snip hilltie een soon 
gehalt sinde een hur kijnt (hur=hoer) 

17010 den 20 bij krussen annekes son lodewick een arbeider 
sijn wiff antie een dochter 1-10 

17010 den 25 ianuwarij' bij ian ockies roulle but sijn wiff 
ielltie een soon 1-8 

hea 44 
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zie 17010 den 25 ben bij Willem Coper Lapper sijn E 459 sijn wiff Ecke gehalt en bevont har met weijnie Arbeit het kijnt noen hog legende en de schede ser nae butten het ligam dar het well een hallef iar soo geseten hadde en war seer verbolgen so dat het most stouen mar willde nit helpen EE most sc het kijnt gelieck als dor een darem passeren Ke: kreg het noch Bijndelieck soo met grootte muijte en lit het ligam dor een ander keeren ú terwil iek het kijnt nae mij hallde sander dat most ä de geheele baarmoder en licht de darmen gevelgt hebben het kijnt war dags te voren met grootte ridinge enn kouwde over har leden gestor: nae de verlosinge hebbe har vort Achter ‘over geleit en terwille vort nae de verlosing terwill dar don ontslutinge war hebbe de baarmoder off scheede binnen gebrocht mar is met de derde dag schilick met nar verandert den 9 dag gestorven 

  

heere bewart mij doch verder ver suleke ontmoting 5-10 En 
zie den 5 feber: ben ick op de streek gehalt bij ian gortz hinke 460 van hantum waatze sijnde een grankoper een soon levede een hallef ur sijnde een wonder in de natur bevont [ dat de platz tussen de navel en de borst gehel open À en rondom met kanten geroijt de darmen met sijn BE ingewanden hadden har wasdom butten het ligam dar Sag men lever long hart als suver in sijn wasdom sonder verotinge men konde gehel onder de borst optasten -ene 

: 2-10 
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17010 op ouwden lichtmis sinde den 15 feberwarij tot od damwouwden bij dominug bruninek sijn vrouw 
El grittie een ionge soon 

T- 

den 15 dito bij mensse Rinckes wollkamrer sijn wiff geesken een dochter 
2- 

  

  

den 16 bij ian ter steeg rutter sijn wiff marij een soon == 
1-2 Et den 17 bij iackop fiteltie scholaper sin wift ibeltie een | E: dochter 
_= RE 

den 18 bij sechurt sijbes schute of toref varder sijn wiff antie iackop simons een doehter 1-8 

den 25 feberwari bij liwe douwes schomacker sijn wiff inke een dochter 
2-10 

den 20 bij ian iosma schiap wever en kopman sijn wiff KE een soon 
1-10 EE   
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17010 den 26 feberwarij bij domene Colomba 
tot Ackerwouwden sijn vrouw een dochter 9 

17010 den 1 mert bij ioecker piter Ernest harinxma Capitein sijn vrouw een deehter 28- 
ne 

55-10 
HEEE 210 TLBT0 

17010 den 7 mert bij lutin sidss te wouterswouwden sijn wiff sapke een dochter 
5-3 

den 15 dito bij stoffel pettebackersknecht sijn wiff ianke een dochter 
== 

den 14 mert bij heere bonteko Copman en borger hopman sijn wiff lisbit een soon 4-10 

17010 den 14 mert bij pitter de doodt grunlans varder sijn wiff marijken een soon 1-8 

17010 den 17 nae osterum bij een arbeiders Albertie een soon mar 6 wecken te vrog 2- 

den 20 butten de hansporte op de Auwde sill op neltie moij platz een bur gerit sijn wiff siwke een soon 3d 

17010 bij haije faber meijster smit en gemensman sijn wiff hinne een doehter den 18 mert 24 

17010 den 6 April bij sibran hijgt meijster Coper schlager sijn wift sackie een dochter 5- 

den 7 April bij Geele muijs gritie een soldaten vrouw een dochter 
1-8 

den 15 April butten de wouwtport gehalt bij frans blecker sijn wiff gertie een dochter mar war dags te voren een Emer voll waater of gelopen en war gehel waterig en ongesont 
j- 

ET 
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17010 den 18 April bij Hopman ian Eijsma brouwer sijn wiff sackie ijennema een soon 
op stillen vrijdag 6- 

den 18 dito bij de Gemensman enn Apotekeer fooij sijn wift Anna een soon 
5= 

den 21 2 paasdag bij pouweles slimm sijn wiff   
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17010 den 28 April bij bartel smit sijn wiff ijssken 
een dochter durde 5 dagen sonder arbeit 1-10 

den 9 meij bij iohanes lolkes tot sibrandahuijs sijn 
wiff gertie een soon mar war al besturt 1-13 

17010 den 7 meij bij Reijntie ijeneverbrander sijn 
wiff Antie een soon j- 

den 15 bij iepe smedema meijster smit sijn wiff diwke 
een scon Ze 
mn en 

17010 25 meij bij Christian brant meijster klermacker 
sijn wiff hincke 5-5 

den 27 meij bij Augustinus penin Apotekaris 
sijn wiff antie een soon 2-10 

17010 den 2 iunius te osterum Egele minnes 
sijn wif wep 2 dochters lagen Elek in sijn 
werck 2 naegeborten 2d. 

nn 16 
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17010 den 3 iunij butten de hansporte 
bij melle sug sijn wiff hittie == 

den 5 Lunij te wettzens bij de schoolmeijster sijn 
wiff diwke een soon 2-4 

den 7 Lunij Aacke pitters van een miskram —a- 

den 12 lunij tot drisum bij douwe lumes sijn wiff 
diwke een soon 5-5 

den 14 bij schelte schrinwercker sijn wiff seijcke 
een soon 2- 

17010 den 2 iullij bij derck Pitters hopman en gorttemacker 
sijn wiff ijtie een soon 4-8 

den 2 iullij bij vollkert sijn wiff Antie een soon tot 
sibrandahuijs 2-10 

den 6 iullij bij Domenus Elhartz sijn Vrouw 
marijken een soon en lag met sijn hanties Erst vor 
gqwam der nae weer recht mar lag geweldig in de rechter 
sijde ginck seer swar to 6-6 

den 15 bij van bockeren torfdrager sijn wiff 
mettie een dochter 1-8 
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17010 den 15 bij lickele Clas sijn wift titzken 
een soon Sj 
mm 

den 15 bij frans bergen veltscher sijn wiff titzken 
een soon 5-0 

mevrouw vorritzius een vlout 4-5 

17010 den 20 iullij bij Henderieck frerickx keeskoper 
sijn wiff ianke haijes een soon ginck swar to 6- 

    

den 25 iullij op sunt iackopsdag klas sibran meijster 
schoonmacker sijn wiff clasken een soon 3-3 

den 50 iullij een botzgesel heer ooms soon sin 
wiff trintie iellers een dochter 2- 

17010 den 6 Augustus bij Clas waagenmacker sin wiff 
schurtie qwam het kijnt met sin schouwder vor kerde het 
om halde het bij sin voties mar blef op de keel 
vast sitten most het met grott gewelt hallen mar dodt 

Ee 
den 10 Augustus bij schurt wibes brouwer sijn wiff wiskie 
een soon Se 

den 25 tot brantgum gehalt bij lolke aalefes 
nae datze een Etmal van te voren van een dochter 
bevallen war har des ander dages van een levendige 
son verlost hadde de vorige op de reijs ge ble: 2e eenen E58 
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17010 

den 27 Augustus bij Anske benedicktus meijster smit 
sijn wiff Affken een soon mar most het lest met 
prickes van dodt hallen mar ginek noeh well 5-5 

(me t prickes is bedoeld: perikels=gevaren) 

den 28 bij ijtie harman pomps dochter een wollen 
naïijster har man sien brurs bleckersknech een soon ?2- 

den 50 op de streek gehalt bij sibran schomacker 
wiff zitzken een dochter 1-15 

17010 den 5 september bij Chlas sibes metzelar sijn 
wiff rossine een soon 1-8 

den 4 dito harmanus nottebom een dochter 1-13 

17010 den 6 september tot ternart gehalt bij ian iansen 
koster sijn wiff trintie een soon nae dater de ternarder 
Vrotvrow al 2 dagen war bij gewest sat wat vast achter 
het ijsbeen ginck swar to doch ales godt loff well 2- 

  

  

 



  

zie 

461 
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17010 den 11 bij reijner schiper sijn wiff doijkie een soon 
2- 

den 25 dito bij tialinck Aates schomacker sijn wiff Chlasken een dochter 5-0 

den 17 dito bij daam brouwer sijn vrouw Altie een dochter 
5-5 

TEE 
20-0 
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den 20 september bij lolle Estrickbacker butten de hansport sijn wifr gesken een soon mar qwam met sijn oogen vor de gebaart en kerde het watt op de sijde mar de bovenlip war schrieckelick dick mar des anderen dags weer better och heere bewa: 2-10 

den 25 september bij willem henderickx metzelar sijn wiff marij een soon 
1-8 

den 27 dito bij Aate schoijeles brouwer sijn wiff en har dor des heeren seegen 2 dochters gehalt het Erste qwam sittende met sijn Ersin vor brack het waater van het ander vort presenterde hem met sijn rugge most nae de voote socken kreg dij met grotte muijte doch dor des heeren gutheit ginck noch well vor moder en kint 6-6 

den 28 ben bij Chlas ooge verschiter sijn wiff trintie hebbe har heel hastig van een dochter ver: == 

17010 den 30 ben ick te ij gehalt bij een soldaaten wifft Schouwk gehalt nae dat dar all 2 dagen een ander war gewest mar dar war gen arbeit 0-11 

den 51 september bij maijke bonteko de weduw Van wies s OR schiper een soon 
1-13 

17010 den 7 oektober op de streek bij schelte iohannes: sijn wiff een vlaster hebe har een soon en een dochter gehalt het Erst qwam well het leste meijsie qwam sitende met sijn Ersien mar ginek godt loff Ì 

  

well de Eene nae de andere 
2-16 
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17010 den 12 oektober bij Gela Vellinga staadsboode sijn wiff Catharin een soon 

D= 

den 12 dito bij zitzke boek sinde een Schipersknecht sijn wiff een soon 
1-10 

17010 den 15 bij Caspar schutmacker sijn wiff ijtie een doehter durde de gehele nacht 
1 
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den 16 bij de vrotzman en Apotekaris rumsadelar sijn 
wiff tiamke een soon gj 
a 

den 18 tot hantum gehalt bij pitter boockes nae dat 
sijn wigg 2 Ettmal in arbeit war gewest en war de 
hantumer Vroetvrouw bij en meijster nickolas hadde 
het cvergegeven ick bevont het aremken geboren met 
het neckie tegen de geborte de arem tot de schouwder to 
geboren brocht het aremken binnen socht de vooten 
halden het met grotte verse binnen eeú kartir urs 
mar het kint war al dodt er ick qwam mar war ales 
Vor moder en kijnt een soon godt bewar mij vortan 6-6 ? 

17010 den 21 tot fouwdum gehalt bij domene ijte 
Altinga sijn wiff dutie een soon 6-6 

17010 den 26 ocktober bij ioost temsger sin wiff Catarina 
een dochter 2= 

den 50 oekto: bij Ceele schutemacker meijster 
schipstimerman sijn wiff antie en qwam het kijnt 
met sijn angesicht na boven gincek swar to een dochter 
Tanz 

5-0 

"28-13 
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17010 den 1 november bij derck arbeijder 
sijn wiff aagie en dochter 1-8 

den 5 bij Antoni scholaper sijn wiff haremken 
een soon 1-18 

den 4 dito bij goose soldaat sijn wiff grittie 
waabes een soon 1-8 

den 9 dito bij de sibberecktor piter steenwick 
sijn vrouw barber harsma een dochter 3-5 

den 10 november op het verlaat butten Aalsemport iohanes 
sijriekx sijn wiff tijes een soon 1-15 7e 

den 15 bij den prorkrater(=procurator) henderick Ebbes 
sijn wiff lisbit een soon 5-2 

den 15 bij sijbe melkers dochter grittie wins man 
een varensgesell is een soon 1-2 

1700 10 den 13 novem: bij de schriver bergsma sijn 
wiff ninke weent een soon 9-9 

1700 10 den 135 november te raat bij gerben olvers 
sijn wiff sinde een schiper een soon mar war dar all, 6 

den 14 tot bonwert gehalt bij pitter iosten bur 
sijn wiff gritie mar war all besturt 1-6 

25-8 
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17010 den 16 november tot bonwert bij de ontfanger 
iellte duartz sijn wiff gritie een soon 5-6 

17010 den 17 novem: bij iohanes liwes kordewercker 
sijn wiff gritie een kijnt van vir manden war het waater 
met een grcte vlot al 2a 5 dagen weg gewest qwam 
don dor de natur Van sellefs in de pott — 

den 20 bij pitter pove Copman en winkelier sijn 
wijff sofiken een soon 2-15 

den 25 bij gosse wijlldraijer sijn wiff Antie har Van 
2 dochters verlost het Erste qwam well en levede het 
ander lag met sijn hofft tussen sijn benties souw het garne 
met sijn vootis geholpen hebben mar konde nit most 
het Erst ontwarren en schikken het met sijn hofft 
ter geborte mar het was al Van te voren dodt 
en de moder godt loff een gesonde Chram 1-6 

17010 den 17 november bij heere tomas wolkamer sijn wiff 
sritie een soon 1-8 

den 5 desember bij sibran douwes mester timmerman 
op vicktorij deg sijn wiff orseltie een soon S- 

den 4 desember bij peteres schutevarder sijn wiff 
trintie een dochter 2-10 

den 5 desember bij.bransma een varensgesel 
sijn wiff zitzke een soon 1= 
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17010 den 6 desember op sinter Chlas bij ouwter tijssen 
souwtbrander sijn wiff lisbit een dochter 4-10 

den 9 bij boote soldaat sijn wiff trintie een 
doehter 1-40 

den 7 desember te raat bij tijmen zitzes sijn wiff 
barber een dochter 2-8 

den 11 nae drissum bij ian ijssebrantz een soon 0-16 

17010 den 12 bij klas klutij burs trintie fedde ian 
witzes ianke soon een soon 1-10 

den 15 bij schouwke schutemacker sijn wiff 
antie een soon 2- 

den 15 bij frerick harlinger schiper sijn wiff 
mettie een soon 1-16
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den 16 desember bij 
sijn wiff hilltie e 

17010 den 16 desemb 
menkes iackops schu 
dij har twede ge bot 

den 18 bij gerit do 
wiff hilltie een do 
mn en en 

17010 den 20 desemb 
Adama sijn wiff Aal 

den 25 op kersnacht 
zitzken een dochter 

den 22 nae bonwert 
wiff antie een soon 

17010 den 26 twede 
iost krans Sijn wif 
den 13 bij liwe kum 
op de streek een so 

17010 den 3 desembe 
martie een soon 

den 50 dito bij ien 
verver sijn wiff ti 

den 30 dito ian mer 
tontie een dochter 

17010 den 31 op niw 
Simons sijn wiff ij 

17010 den 25 desemb 
tetzke een dochtor 

harmen iackops schiper 
en dochter 

j=3 

er butten de hansporte bij 
temacker sijn bruijt diwke 
t hadden een soon 1-8 

uwes buttie roullbut sijn 
echter 3e 

20-9 Pagina 220 
een 

er bij den Advokaat pitter 
tie een soon 

5-0 

bij Anna backer sijn wiff 

2-10 

gehalt bij tewes teijrtz sijn 

2-16 

kersdag bij de wragemester 
f rensken een soon D= elcker sijn wiff Antie 
on 

2-8 

r bij gosse waalles sijn wiff 

1-16 
iackops wollkammer en 

tzke een soon 
5-5 

tens wollkammer sijn wiff 

2-0 

iars avent tot beterwert bij gert 
tie een dochter 

S- 

er saakele torfmeter sijn wiff 

0-16 
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dit17011 sall ick in des heeren name wederom beginnen 
c heere heere wilt mij nu wederom bijstan met kracht 
uijt den hogen hemel sonder u kan ik nitz don uwen 
seegen mackt rick Ach seegent mij nu wederom met 
dit niwe iar gefft mij niwen seegen en dudt weldadigheit an uwe arme dinstmagt en wil mij doeh noijt 
in Enige saacken verlegen laten en het gene dat 
dor u alwijsse vorsinigheit nit sal well gelucken bewart 
mij dar vor anders stat an mijn reechterhant en lat 
ick in uwen name grotte daaden dun gelick als gij o heere dit vorleden iar soo menigfuldig an mij met uwen 
seegen begenadigt hebet ick ben nit mar u o heere 
komt van mij to alle loff pris Ehre en herlickheit 
bevart dan oek mijn ligam in gesontheit gefft lust dat iek het werck miner beropinge met vrögede 
en blitschap mag don en Altit gerne de ïlendige in hare roden te hulpe mag komen en dan u godelick 
hulpe en bijstant altit mag van u o hemelse vader ontfangen dit wenst hopt en bijdt u arme dinst 
magt om iesus Christus wille ammen ja amen 
bewar mij oek vor sonden en Vor schanden 
dat mijn vijandt hem over mij nit mag verbliden 

17011 den 6 ianu: 

Cat G S wed 

Cramers 
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17011 den 3 ianuwarij bij henderick scholaper 
sijn wiff antie een dochter 

2e 

den 5 bij iackop overhart meijster timmerman 
sijn wiff vrouwkie een soon 2-10 

17011 den 12 ianuwarij bij pitter willems backer | sijn wiff ianke een soon 
5-3 El 

17011 den 24 ianuwarij bij iohanes bootzgesel sijn wiff boontie ianke een soon 1-8 

den 25 ianu bij lackop dronrip sijn wiff 
Rimke 2 ionge dochters haldese sonder arbeit 
hastig op malkander en brack het waater haldese beijde met de vooten 

3-5 

den 50 ianuwarij bij saack Aalles sijn wiff pitie een dochter 
2-16 

den 2 feberwarij op lichtmis bij de gemensman Coumans boekverkoper sijn wiff derckie een doch: De 

den 6 feberwarij iohanes simkes glasemacker sijn wiff trintie durde lange het arbeit nae boven een dochter 
1-8 

TETE 
"21-80 
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17011 den 8 feberwarij bij harmen roijlle but sijn 
wiff hijlltie horenstra een soon nae datze 2 Etmaì het 
arbeit met schrickelicke pin in har endeldarem hadde 
most har klisteren ginek don godt lof noeh well 5-3 

den 10 feberwarij ben iek tot nijkerk gehalt bij waatze 
ijennema sijn wijf Aaltie iouwkes hebbe har verlost van 
een brave ionge dochter nae dat het in de derde dag gedurt hade en de vrootvrouw van morre gaf het over an doekter 
van den berg dij met har om suckelden mar de heere sij 
gelofft en gedanckt nae een uhre a 5 hebbe har dor 
des heeren seegen en godelicken bijstant well verlosk „0 

17011 den 12 feberwarij an de treckweg gehalt bij 
uije binnes sijn wiff Rensken har een dochter mar war all 
=eneen 

2-10 
17011 den 15 feberwarij bij ian volkers keeskoper 
sijn wiff ianke een dochtar D= 

den 25 feberwarij butten aalsem bij Togem Gertzen 
sijn wiff ijudit een doehter most het arbeit ales met 
handen macken doch ginck godt loff wel 2-6 

den 14 feberwarij bij ian tonisg houwtkoper sin 
wiff marijken een dochter 2-10 

den 135 feberwarij te vouwdum bij hessels sijn wiff 
een dochter 2- 

den 14 ianuwarij bij 1iwe piters kumelcker sijn wiff 
antie een scon . 1-10 
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17011 den 2 mart bij fope sipkes pompmacker sijn wiff 
gelske een soon 5-3 

dens bij philíipus gaabes sersier sijn wiff gritie een 
soon 

2- 

den 5 bij louwerens berkun wever sijn wiff titzken 
een soon met een dochter gehalt qwamen beijde verkert 
haldese met de vooeten en kerdese en ginek godt loff noch 
well vor moder en kijnder 2-0 

den 6 bij Egbert stensroa Eekxkutor sijn wiff maijken 
een dochter 5 

den 7 bij klas bockes borger hopman en brouwer 
sijn wiff hijncke een dochter D= 

den 8 bij piter pottebacker sijn wiff antie een 
dochter 

2-16 
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den 10 te raat gohalt bij menke sijn wiff sapke 
een dochter durde lange een heellen dag ginek swar to sn 2E 
17011 den 12 mert bij dockter lenardus went sijn wiff Reijnouw 
een suon gehalt 6-6 

17011 den 15 mort bij gerhadug schiringa sijn wiff 
sibbeltien een soon „3- 
oenen | 2925 Pagina 225 31-5 

17011 den 20 bij Cornelis ians garentwijnder sijn wif 
gehalt en durde 5 dagen hade dar vel me te don ock lag het 
kijnt recht mar sat vast dede ales wat de konst vermocht 
en ales mogt nit helpen hade een opstopinge vant water moet 
het waater met een Carteer aftappen hebbe har ock geklijst: 
en op het hoft gehat mar konde ales nit helpen ten lesten 
storf het kijnt sogt een arem los te krigen mar dat war 
nit gutt most don het aremken ofsetten met mijn wess 
en halde het vortz met schrickelicke muijte met mijn 
haaeck het achterste deel vant hoft en kreg het dun met 
grotte muijte de don stilletie het aremke in de mouw 
dat men het nit sijn konde en is de vrouw godt loff en danck 
gesont en onbeschadigt gebleven een soon 42-gul 

42 gul ontfang 

SEE 2 
den 22 op de keeg butten hansporte bij Auwke zitzes 
sijn wiff trintie Iogem fopkes een soon S- 

den 25 te Aalsem de hosspes kaarel pitters sijn witf 
reijnouw een dochter 1- 

den 24 te vouwdum bij de schiper sijn wiff 
alloijt sijnde grote tonis gels har doeh: een doch: 1-10 

den 25 tot wetzens bij gerben benedictus sijn 
wiff gritie een soon 1-8 

den 28 bij iackop douwes rouijle but sijn wiff 
ianke een dochter 5 
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1711 den 4 April bij lube wijbrandus halbersma 
rutter sijn wiff trintie ian tites een dochter 1- 

den 2 April bij wouwter wever sijn wiff alltie 
een soon 1-8 

den 7 April bij Iohanes saapes gortemacker 
sijn wiff antie een soon 1-10 
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| 

den 9 bij scheirp toref of schuijtevarder 
sijn wiff gritie een soon 2-8 

1711 den 9 bij Tan ijdes meijster timmerman sijn 
wiff ninke een dochter 2-16 

den 21 op de OsterClingel bij een Arbeijder sijn 
wiff maijcke 2 kijnders een soon qwam well mar 
het leste een dochter most het keeren halde 
het bij de vooeten ginek noeh redelick 5-0 

den 26 April bij gert (Tammen=gevlekt???) sijn wiff antie 
een dochter gehalt 1-15 

1711 den 9 meij bij nanke sijnde ian wevers dochter 
grite har man een bootzgesel een do: 1-10 

  
den 28 April bij baas waatze schutemacker sijn wiff maijke 
qwam het kijnt swarlick met de ruge qwam een grotte vlout 
schiekte het met sijn Ersie tot de geborte ginck swar to 
hade het bijna overgegeven mar kreg het noch dubelt 
en levet noch godt lof en danck 5- 

15-17 Pagina 227 

  

1711 den 16 meij bij Auwke Vinck sijn wiff 
torf of schutevarder sijn wiff Elske een doch: 2- 

1711 den 20 meij bij iohan hollinga silversmit 
sijn wiff feickien een soon henderick 6- 

den 28 meij donderdag bij dude Ietzes schiper en Coopman sijn wiff nin een dochter 4- 

den 7 Lunij bij tecke torf of schuetvarder sijn wiff 
een soon sijn wiff vrouwk Se | 

den 11 Tunij 
te wetzens bij klas arbeijder sijn wiff gehalt dar 
teijrtie moij dar gewest war har gevisentert bevont 
de mont van de baarmoder vor den uterus met 
den Endeldarem gevorsert en swart en ontsteeken 
hallde met mijn hant stucken van de naegeborte 
dar uijt sette met mijn hant de baarmoder op 
sijn platz en spoute met tintur van frase win en 
mire en aaluwe met een Cataplasma hadde sechrieckel 
pers tot bersten to so hast har geholpen blef de pin 
weg enn de Vrouw is gesont enn well herstelt 5- 

den 15 lunij bij piter iackops grotschip sijn wiff zitzke wouwters een soun 5- re nn GE 

21-0 
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oANER denr20: Hent: doeg mcr fles görtnorterdar op 01 SSP de ‘ouw zil sijn wiff sibrech een soon talende’ Tang-4- 

  

eee 

ien '25 lunij bij ien henderickx laacken keper 
sijn wiff Anke een dochter 5-15 

den 27 bij liwe iohanes kordeweraker sijn wiff grittie 
een miskraam van een hallef iar een meijssin 
mar de geborte slot hade dar vel me te dun 
kregse noch met grotte muijte „J-2 

den 28 nae drijssum bij schurt gaabes gortemacker 
sijn wiff vrouwk een soon 2=15 

den 29 bij sijb schutemacker sin wiff | lelltie een dochter 
2- 

den 6 Iulij bij ian dackops grotschiper sijn wiff Chlaskan een’ oon Ne REE idd u 

  
den 14 lullij bij Iohannes pootebacker 
sijn wiff trin treijsie een dochter 2- 

den 1/7 nae wouwterswouwden bij meijnte meijgders. 
mar war noch nit besturt gaf har wat in hade schrickelicke pin in de lenden verloste avens well mar storf het kint, 

nnn Ì - tn E Le st te OA AE Ee 2r 
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‘den. 20 bij wibran backer sijn wiff chlas 
Elkes Rensken een dochter "520 

den 21 bij geert linden wever sijn wiff aaltie 
een soon 

1-10 

den 25 bij mense Rinekx wollkammer sijn wiff 
gessken een dochter 

2-0 

den 24 bij lever en loong schipersknecht off 
bootzgeesel sijn wiff ianke een dochter 0-0 

den 50 lullij bij henderick frerickx backer sijn 
wij ITanke een soon 6-0 

den 1 augustua bij barttel scheltes torf of schuete 
varder sijn wiff aaltie een sóon 2 
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— 2350-a 

den r Augustus tot drissum bij geert pirs kleermacker 
sijn . gehalt en hade dar all een ander de heelen 
dag bij gewest vont hanties met de votiegs gelieck ín 
de geborte de navelstreng geboren het kint 
doodt sechof het hof t tersijden sogt nae de vootiesg 
en hallde het soo mar het hade een navelbrock 
in moderligam gekregen als een Enden Eij holp 
har dor den seegen godes in een kartir urs de 
moder godt loff well varende 1-15 

den 5 ian konders seijcke van een kleijn vrugij van 
een hallef iar verlost mar war an vergan == 

Pagina 230-a 

  

1709: mijn sint meij 

feick hol ling twifelars 

ninke jielerda 

berentie besaten 

maijke stensera 
seckertaris halbersma 
gesken robers 
harke wif sint meij 1709 
Clasken meijnouws nicht 
antie osterum 

ki 1 heck 
geno Po oken 2e x hubert leertouwer 
liskie ian alles 

beitgz ’ troij martin 
reijner renses 
trin gerbens doch: 
trin banga 

een scholaper op ve tz 
een scholaper bartie moij 

backer butten hans 
aalsemport 
gees moij Elske 
trin treijsin 
ian alles 
grotte saack 
besem mackers 
baije osterstrat 

teij alles mijn 
gesken robers 

sibe melker 

x teiïrt 

x ian pepers aff 

op hodemackerspl. 

altie meijns moij son 
klas Elkes son 

rens backer 

gritie gronewouwt 

gelef antie 

teij alles 

berber steenwick 

grote auwke reijners 
jantie 

hillit ian jackops 

petteres trintie 
trin banga 

trin rott 

poij overhart 

pipmackersge 

reijners auwk 

Clop sacht 

te wvouwdom 

op hodemackersplatz 
gerittie kupers 
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(op deze pagina zijn alle namen doorgestreept 
behalve die met een x ervoor) 
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1711 den 14vbij fecke rouijle but in de krimpe sijn wiff gertie een dochter 
2-6 

den 19 bij ian an de groniger dijck sijn wiff sibbel een dochter 
1-2 

den 19 bij gerrck suptapper te bonwerhuijssen sijn wiff hinke een soon 
2 

den 19 dito gerben teirtz suptaper te bonwerhuijsen 
sijn wiff trintie een dochter 2-0 

den 21 tot fouwdigum bij tipke in de Colck sijn 
wif sijnde gels har dochter sijnde een dochter 1-13 

1711 den 24 augustus bij frederickus schregardusgs sijn wiff antie een dochter 
5-3 

september den 2 rensmageestmart schelte kistemackers wiff een dochter 
2-8 

den 5 dito liwe douwes schomaker sijn wiff 
ijnke een dochter 

2-10 

den 6 schurt sijbes schutevarder sijn wiff antie een dochter 
1-8 

den 8 bij willem koperlaper sijn wijff bootie 
een soon 

2e 

den 9 septembor bij ijme schurtu gorrtemacker 
sijn wiff lippe een duchter 1-15 we ie 

mn 

Pagina 230 aans. is6 

  

1711 den 9 september bij piter floores portir sijn wiff schortie een soon 
2-10 

1711 den 11 september bij derch piters gortemacker sijn wiff ijtie een soon D= 

den 14 bij henderieck Ritzkes schomacker sijn wiff kinke een soon 
5-5 

den 15 september nae blij bij een bur gehalt 
welckers vrouw 2 dagen in arbeit geseten hadde bevont dat het well was mar boven het ijsbeen 
vast keerde het hoffin te ruge met grote muijte kreeg 
de voeties en halde heet met grot gewelt 
het kijnt war doodt de moder behouwden here 
beware mij doch vortan vor sulcke 6-0 
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den 16 septem: bij de Edele heer Capitein 
Aaijtsema sijn vrouw gehalt sijnde een ijvser(lof:rijnser?) 

Rekales een soon 9-16 

den 16 dito butten de alsemporte bij simon reijntie 
pannebacker een soon 5 

den 17 tot drijsum bij lackop sibes sijn wifi 

diwke een dochter 5-11 

1711 den 25 bij bauwke een arbeijder sijn 

wiff antie een soon sijnde Elk moijs son == 

1711 den geese moijs har dvuchter marij dij bij 

de huijsen gaat sijnde har man een soldaad 1- 

TEE 31 - 10- 1 = 14 
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1711 den 22 september bij mijnheer pinterman 
sijn Vrouw gehalt sijnde baacken meijster 

off tonneboijer een soon 15 

1711 den 24 sep: bij ian wessels kuper sijn wiff antie 

een soon ed 

den 20 bij ian bauwkes metzelar sijn wiff antie 

een soon : == 

den 27 sondag bij doektor Corneelis Eijssema 
sijn wiff tiamke een dochter 5-5 

den 27 dito bij pätter liwes allias poopschiper 
sijn wiff Aacke pitters een dochter 6- 

1711 den 28 tot sprins bij sicke popkes sitzke 
een soon mar war alles besturt 1-10 

den 29 september bij ian fuckardij stadtsboode sijn 
wiff anna marij een dochter 5-3 

1711 den 5 ocktober tot bonwert bij ian sijn wiff saapke 
een dochter 2-16 

den 8 ock: bij een ostindies varders wifft dijns man all 6 iar 
nae ijndien gewest war dit kijnt in hordom gewonen 
sinde matis polak sin dochter genamt Eva een dochter 

den 5 bij ian ter steeg rutter sijn wiff maijke 
hade al verlost van een verote stinke vrucht 

most de verote naegeborte met stucken ofhallen 

blef noch een stuck bij har is met een dranck 
ofgedreven 1-10 

TO poe 
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den 10 oektober bij iohanes Isebrantz schipers knecht sijn wiff alltie een dochter 1-10 

den 14 oektober bij aale Chlasen wortelkoper sijn wiff Antie tot ternart bevont dat het waater all lange weg war weijnig ontsluting lag op de sijde met de hanties wor hade der veel muijte me eer iek het eene vootie kreg sette har op het hoft kerde het met de vooties vor mar bleef op sijn schouwders sitten konde het met gewelt schir nit krijgen most het een band om sijn hals en hallen het me t gewelt de moder behouwden het kijnt doot de vrot vrouw detiemoij gaf het over heere bewar mi j doeh in tokomende vor sulcke Elende D= 

den 19 bij Ecke sickes Coopman iu kees en winkelir sijn wiff bauwkie een soon 5-5 

den 20 bij Ack tuijmes schipersknecht een dode verote dochter 
1-10 

den 23 oektober tot osterum bij sipe ians sijn wiff Antie een dochter 
4-10 

den 27 bij de weduw van heckler zitzes een dochter 2- 

1711 den 24 bij droost pannebaacker sijn wiff gertrut een soon 
- 

den 19 oekto: bij Auwke westerop hovenir enn winkelir een soon 
5-3 

OEE 
7720-15 
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den 1 november tot oostwouwde gehalt bij een man genamt vormer ians sijn wiff antie nae dat de vrootvrouw dar all een Etmal bij war gewest en hade de Streeng butten geholpen most don het kijnt sterven kreeg het noch met grote muijte most op het hofft sat achter het ijssbeen en op de sijde sat het vast een doode soon 
1-2 

den 2 bij de weduw van ian moij bootzgesel 
trintie een soon 

1-8 

den 2 bij berent bomers dochter sijnde een soldadt wiff een dochter 
1-38 

den 5 november op het tigelwerck bij lolle sijn wiff geesken een dochter 
2 

den 7 bij iackop sibelties souwtwaater haller sijn wiff ijtie een soon 
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den 50 november bij Reijner schiper sijn wiff 
doijkie bransma een soon 2- 

den 11 bij harmen sijbes sijn wiff Affken te bonwer 
huijsen bevont dat de scheede van de baarmoder 
ser gelacksert war hade dar vel me te bewaren 
een dochter 2-6 
-ee Pagina è TEK gina 254 134 

  

1711 
den 15 november bij hermen Iackops schiper 
sijn wiff hiltie een dochter 5-5 

den 12 bij henderick lindenwever en Coopman sijn 
wiff gebke krusse een dochter 2- 

den 6 bij upt Iellerda Apotekaris sijn wiff ninke 
een dochter 5-12 

den 18 bij pouweles ians schutemackersknecht sin 
wiff trin sibe melkers doch: een docht: == 

den 16 bij Tellte Aages brouwer sijn wiff 
ianke een soon ° D- 

1711 den 20 bij ian Caspers treckschiper sijn 
wiff mencke een soon 2 

den 28 ocktober bij melle suglober sijn wiff 
hitie een soon ’ == 

1711 den 28 november bij tiese rouijle but potie 
pantie sin wif kouwke durde een etmal war het 
waater alle weg een sware reijs dar ick vell 
me te don hadde doch geluckte het godt loff noca 
well en blef gesont een soon 2 

1711 den 6 desember bij tiesse waales bootzgesell 
sijn wiff gritie Annes een dochter 2- Saen 55 Pagina 235 

1711 den 8 desember bij gvose waales scholaper 
sijn wiff martie een dochter 1-10 

1711 den 10 desember bij Tackop houwtmollenar 
butten de hansport sijn wiff sibrech een docht: 2-16 

den 12 bij gerit butten de hansporte op neeltie 
moijs platea sijn wiff siwke een dochter Se 

den 2 desember bij ielert schiper sijn wiff 
maijken een soon 1-8 
en an 
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- 257 

den 19 butten de wouwtport bij frans bleeker 
sijn wiff Antie een soon 5 

den 21 bij geluf Revers sijn wiff antie een 
soon 

1-10 

1711 den 25 bij Chlas sibrans schomacker sijn 
wiff Clasken Canters een dochter S= 

den 24 bij pitter Iellerda silversmit sijn wiff 
ninke heijnius een soon 6- 

den 27 bij Chlas sickes timerman en Copman 
sijn wiff fraauw een soon n= 

den 28 bij ian lamers botzgesel sijn wiff aagt 
een soon mer ginek swar to 1-10 
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den 12 november bij henderick kopman en wever 
sijn wiff gebke een doehter 

den 15 nov: 

een dochter 

den 28 ocktober bij melle suglobber sijn wiff 
hitie een soon 

1711 den 

N 
bij hermen iackops schiper sijn wiff hilti 

(deze drie posten zijn doorgestreept) 

het vorgande iar hebbe gehat 
hondert 350 vrouw 

400 -— 40 dar me verdint 

500 - 25 meijst hondert 

vrou 16- 31-17 
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1712 den 1 ianuwarij bij de schilder hessman 
sijn wiff antie een dochter 5 

den 2 bij habbe mollenar sijn wiff wiskie 

den 5 bij ian wever sijn wiff Iosina een 

den 4 bij liwe ians kordewercker sijn wiff gritie 
een kijnt van 5 manden een scon == 
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259 5 240) Onbeschreven 

den 7 ianuwarij op de keeg bij martie 
moijs dochter een duchter 1-8 

den 8 lan: bij gert schurin meijster 
kleermacker sijn wiff Ecke een dochter j- 

den 15 bij gerben Gaatzes schomacker sijn wiff me.... 
mus een soon 

1.18 (met het afsnijden van het papier de naam onleesbaar) 

bij tonis sickes backer sijn wiff eritie en soon mar ter hallver der uijt mar het lest blef bij har 2- 

den 25 bij frans boijtzma sijn wiff teke schomacker een soon 
d- 

den 26 bij harmen bock grotschiper sijn 
baukin teipkes 

2-10 

Pagina 238 (niet opgeteld) 

  

1712 den 27 lanuwarij bij laeckop viteltie scholaper sijn wiff ibel een dochter 
_= 

den 1 feberwarij bij sijbran derckie sersier 
sijn wijf westermans tiamke 2 soonen dat een 
Etmal durde met het Erste en war het waater 
een LEtmal al weg war ginek srar to 5 

den 4 feberwarij bij domene bruninck predikant tot damwollde sijn wiff egritie een soon T- 

den 9 dito bij sibran willems schomacker 
sijn wiff hilltie een dochter 5-10 

den 15 feber: tot bonwerhussen bij lickele 
Chlases sijn wiff itzken een dochter 5-5 

den 14 bij (niet ingevuld)..schipersknecht sijn wiff sitzke boock een soon 
os 

16-13 
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dit angevengene 17012 hop ick dor des heeren sijnen 

seegen en godelicken bijstant te beginen en hope 
de heere mijn godt sal het mij dor sijn allemagtige 
kracht en sijn alvermogende bijstant ock laten volkbijnden 

o heere heere west dan nit verre van mij als ick u 

anrope in mijn noot al des mensen hulp is idelheit 

so gij heere uwen seegen tot so een grootten werck 

nit en geft lat ick dan noijt so ongeluckig nit wesen 
dat ick sulke mag antrffen dij het u o grotte godt 

mogte beliven nit te verlossen of te heerstellen in 

vorige gesontheit mar och laet iek doch dat middel 

in uwen hant sijn om mijn Evenmens te behouwden 

opdat gij heer van mij mogt verherlieckt en uwen 

grotten naam dar dor gepressen worden dar to gefft 

oek lust en kracht en wissheit an mij arrme schepsel 

en bewart mij dan vor ongelucken gefft mij ock 

gesontheit en lat uwen seegen en u godelick angesicht 

over mij lichten als in de dagen vorheen en 

vergef ft mij alle mijve sonden om de bludige oferande 

uwes lieven soons lesus Christus wille Aamen 

ait ales hopt wenst en bitt u arme dinstmaagt 

Catharina Cer: Schraders 

1712 den 1 lanuwar weduw Cramers 

(pagina 242 onbeschreven) 
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het iar 1712 den 15 feberwaríij hebe don in 

achtin iaren tit negentin hondert 57 kijnders 

gehalt tot dij tit to don ick dit schref was ick 

ouwt in mijn seven en viftigste iar mijnes ouwder 

dom dar in al den tit an gelt vor ontfangen 
virdusent drij hondert gulden ontfangen 

4000 — 500 

Catharina Gertruijt Cramers noch oek well dusent 

van meijster: 

het vorijge iar 17011 me verdint 500-42 gul 

hijr Vange ick dan weer an als het godt belift 

in den naeme des vaders des soons des heijligen geestes amen 

1712 den 1 Ianuwar bij de schilder gerit hessman 

sijn wiff Antie 5 

den 2 dito bij habbe mollenar sijn wiff wiskie 

een soon 5-0 
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den 5 dito bij ian wever en Copman sijn wifft 
losina een dochter 1-11 

den 4 ianuwarij bij Tohanes liwes kordewercker 
sijn wiff gritie een vrucht van 5 manden _e 

Pagina 244 

1/12 den 7 lanuwarij op de keeg bij meartie moijs 
dochter een dochter 1-8 

den 8 ditce bij gert schuringa kleermacker sijn wiff 
Ecke een dochter 5-35 

den 15 bij gerben gaatzes schomacker sijn wif: 
metie mus een soon 1-16 

den 18 bij tönis sickes backer sijn wiff grittie verlost 
van een frucht ter halver dracht de naegeborte blef 
bij har tot ...(niet ingevuld). 2-16 

den 25 bij frans boijtzma meijs: schomecker 
sijn wiff titzke een soon 4 

den 26 bij frerick boock grotschiper sijn wiff 
bauwkie teipkes een soon 2-10 

den 27 bij lackop fiteltie sijn wiff ibeltie 
een dochter gr 

den 4 feberwarijg tot damwouwden bij domene rengenerus 
bruning pastor in damwollde sijn wiff grittie een soon 
EEn 7- 
den 9 bij sibran willems mester schomacker 
sijn wiff hilltie een dochter 5-10 
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1712 den 1 feberwarij bij sibran derckx sresior 
sijn wiff westermans tiamke 2 soonon durde een 
Etmal het ouwste qwam well mar giek swar 
het leste qwam qwalick kerde het in hast halde 
het bij de vooten en was de moder redelick 5-3 

den 15 dito tot bonwerhuijsen bij lickele klasses sijn wiff 
zitzke boock een soon _- 

den 17 bij ..(oningevuld)..kuper sijn wiff gertie berens 
een soon = 

tot hijr to bennen se al bij de ander personen 
gereckent 
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den 19 tot betterwirt bij Clas Eebes hiltie 
een soon 5 

den 21 bij de Apoteckarus Augustinus penijn 
sijn wiff antie frerickx een soon 2-10 

1712 den 23 bij haije derckx glasemacker 
sijn wiff grittie een soon 2-4 

TEE Pagina 246 14=0 

1712 den 25 dij nacht dat onsen prijns frijsio begraven 
wirt op sunte mathis bij de waagemeijster 
krans sijn wiff rensken een soon D= 

den 1 mert bij pitter“de doodt bootzgesel sijn 
wiff marijken een dochter == 

1712 den 5 mert bij volkert waagenmacker sijn wiff 
ulkije sijnde diwke viss oplegers dochter een dochter 

TOETET 1; 14 
den 8 mert butten aalsem bij iohannes lolkes arbeijdor 
sijn wiff gertie een soon 1-2 

1712 den 10 tot osterum bij teirt geritz sijn wiff 
antie durde den heelen dag het kijnt lag achter 
over de schambennen most har het ligam met 
een doek latten opschortten en kreg het noch 
met grotte muijten een dochter 5 

den 11 ben ick op drijsemer tolhus bij berent 
kokoper sijn wiff locke nae dater all een 
ütmal trintie moij van westergeest bij gewest 
war en lag het kijnt met sijn hals tussen de 
benties en konde so onmogelick nit geboren worden 
most har op het hofft setten en redden 
het en hallen en keren het met de vooeten 
tot de geborte mar blef lang met het hofft 
vast sitten het kijnt war all dodt te 
voren een soon de vrouw vart well 6-10 
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den 11 bij nittert meijster backer sijn wiff ninke 
geritza een soon S= 

den 12 mert ben bij daam hertz meijster brouwer sijn 
wiff Altie daames ....of int leven blijft 
om dat seer vel blut uijt sijn navel hadde gelost 5-5 

den 8 mert bij henderick bontekoo grootschiper sijn 
wijf letgzke een soon 4 

den 15 bij zirt lijndraijer sijn wiff anntie 
een soon 1- 

17-6 
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den 20 mert pallem saterdag bij de schriver bergsma 

sijn vrouw Catharijn weent een dochter 10- 

den 21 mert bij de hopman en backer gerit tadema 

sijn wiff saar tipkes een soon 5-5 

den 25 mert bij fede ians scholaper sijn wiff trin 

klutie bur een soon 1-10 

den 4 mert bij gerit duse soldaat sijn wiff klas draijers 

rensken een soon 0-0 

den 1 mert tot osterum bij Tohannes Tackops 
sijn wiff een Arbeijder sijn wiff ittie twe 

kijnders een soon enn dochter het Erste 

qwam well het ander halde bij de vooten 
9 wecken te vrog leven 2 dagen 2-4 
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1712 den 6 April tot osterum bij schurt Ielles 
sijn wiff sìiwke enn een dochter gehalt . 5 

den 18 April bij Romke gerkes treckschiper sijn 
wiff grittie gronewouwt har een soon gehalt 2-10 

den 19 butten de Aalsem port op het verlaat bij lohanes 

sirkes sijn wiff hisske een dochter 2- 

1712 den 19 April bij Corneelis kijstemacker 
sijn wiff Tetsken een son gick seer swar to godt lof well 
zere en 3 

den 21 April butten de hansporte bij ijpe backer 

sijn wiff garstie een dochter 2- 

den 26 April in de poosthooren bij een Coomediantes 

vrouw gewest monsiur dum sijn vrouw marij een doch: 5-5 

1712 den 8 meij de weert an de Aalsempoort sijn wijf 

vockel een soon ginck swar to een nauwen uterus en 

vloot de streng om den hals gqwam het kijnt deodt 2-10 

den 11 meij of den Ersten ouden meij piter pohe sijn 

wijff soviecken een soon ginck swar J- 

den 28 April bij Corneelis souwtkruijer en stal 

knecht van wouwter tissen sijn wiff moij ninke een 

soon 1-8 

"0 22-1 
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1712 den 20 moij tot Ackerwouwden bij domene Colomba 
sijn vrouw lusgen een soon g- 

den 51 of den lesten meij tot Aalsem bij teijpe ians 
bur sijn wiff hilk een soon S= 

1712 den 2 Iunij bij korneeles bonteko sijn wiff 
lisbit een schiper sijnde een soon 2-4 

den 5 bij de Gemensman en Apoteker fooij 
sijn wiff anna een dochter 5 

den 12 Iun tot damwouwden de scholmeijster een soon 

den 14 lun bij Geluwe ijtie off hans vott itie soon 

2 

den 4 lullij gerrt temmen wever sijn wiff antie 
een seon 1- 

den 6 bij Corneelis garentwinder en kopman sijn 
wiff maijken een soon ginck swar to most op het 
hofft don de hanties achtor het hofft redden 
satt well 4 uren in de geborte 5- 

den 7 bij daniell leertouwer sijn wiff martie 
een soon 

—a= 

OO 
2-4 
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1712 den 11 Iullij ben iek bij de Brouwer Ilorgen geritz sijn wiff Itzken een dochter gehalt 5-5 

den 17 bij Rijnek rutter sijn wiff zitzken een dochs 0 

den 26 Iullij dutie de weduw van piter iansen 
verver een soon genamt piter hobe hem laten 
doopen hade veel veege teekens gestorven den 10 dag 
meme 

2-10 don 51 Iullíij op de leege weg bij Christian 
kordewercker sijn wiff titske oen soon == 

1712 den 2 Augustus bij menkes simons schuijte 
macker sijn wiff diwke een vlaster 2 

den 5 Aug: bij de Advokaet Adama sijn wiff 
alltie een séon 

5- 
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den 4 Augustus ben te kuikhaane bij een man simon genamt 

sijnde Iackop backer sijn suster bevont de vrouw met 

de doodt bevangen een grotte stinkende vlooet het 

kijnt doodt en verot lag met sijn buck vor sogt ick 

de vooten hetgen redelick luckte halde het in een 

hallef kartir urs mar de vrouw was 2 dagen te 

voren van een vrotvrouw en ock een mester 

seer vermartelt en leved. mar 2 ur darna 2-10 

iek nam har vor doodt an 

den 4 Aa: op de berrg op bergsma sijn platz bij 

ian berens sijn wiff antie een soon 2-12 

den 8 augustustus hottse wagemacker een dochter D- 

TEE 20-15 
Pagina 251 

1712 den 5 Augustus 
ben bij de sillversmit ian hollinga sijn wiff feickin 

schregardus en har een dochter gehalt 6-5 

den 13 bij de beesem macker in de nauwe straat sijn 
wiff een dochter 1-11 

den 14 bij sechurt doijtzes schomacker sijn wiff itie banga 

een soon 5-5 

den 14 tot foudum bij domene Alting sijn wiff 

dutie een dochter ’ 6-6 

den 15 bij of tot drijsum bij teijrt pirs schror sijn 
wiff most van een gude.geborte een qwade macken hallen 
het met de vootten het kijnt wellvarende een dochter 416 

den 22 bij gosse wijlldraijers antie een soon an alsemport 

„een 1-8 

den 24 tot Aeckerwouwden bij meijndert smerige 
Afke moijs soon sijn wiff hade 2 dagen gedurt en all 

2 ander vrotvrouwen bij gewest most het kijnt keer 
van een gude tot een qwaade geborte en setten har 

op het hoft kreg het met gewelt het kijnt war doot 6- 

den 24 rulof booek schiper sijn wiff fentie een 

dochter De 
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den 25 Augustus bij Robert migils sijn wiff gesken 

bevont het kijnt met het zene billtie kerde het met het 

Ersin. vor halde het doch swar 2- 

den 28 mandag bij ian mertens antie son ven schuijtemac: 

sijn wiff fopie meijkalef een soon 1-8 
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den 27 sondag bij pitter willemes backer sijn wiff 
ianke een soon har moder stont doodt boven ard 5 

den 1 september bij Lackop douwes roulle but 
sijn wiff ianke wouwters een soon S- 

den 27 augustus na drisum gehalt bij gerit iackops 

sijn wiff war al den heelen dag een gewest bevont 

de geborte vast gesloten en hade schrickelicke pin 
in de lenden geef har wat in tot verlichtinge mar 

ben dar nit weer gewest en storf de vrouw an den 

derden dag met het volle ligeam sonder verlosing 1-4 

1712 den 4 september bij mensse Rimckes wollkamer een 
soon sijn wiff geeske pomp war de naegeborte all verot 

den 4 dito Apelonia een schiper wif genamt 

EE make een dochter 1-18 

den 7 september tot drijssum bij een bur ubele sijn 
wijff diwke bevont dat het kijnt met sijn kijnn en angesigt 

vor qwam konde het nit recht krijgen hade har all 2 op het 

hofft hade dar schrickelick veel me te dun most Eijndelick 

de vootten met vell muijte sucken en kreg het noch doot 
mar war op de reijs gebleven o heere bewar mij 5-5 

OE 715-135 
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1712 den 14 september 

ben ick in de nauwe straat bij een bootzgeeseel sijn 
wiff sijnde sibe melker sijn dochter grittie een doch: 
mii .-16 
den 14 dáto bij sibran douwes meijster timerman sijn 
wiff orselìtie een dochter 3-5 

den 16 sep: bij ian looterins wiff lentie een lijndraijer 
een soon zes 

den 16 dito butten op de streeck bij liwe komelker 
en arbeijder sijn wiff antie een soon … 

den 24 ben ick bij iackop potebacker sijn wiff troij martins 

een jonge soon == 

den 25 september bij Lohanes simkes glasemacker 

sijn wiff trintie een dochter 1-4 

den 25 bij Aderis migils schlaechter sijn wiff willemke 

een dochter 1-10 

den 27 bij brun pannebacker sijn wiff 

hijke zitzke 1-8 

den 50 bij geele moijs grit een bootzsgesel een soon 
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1712 den 6 oektober bij ian een schipers 

knecht sijn wiff zitzke bransma een sóon 1- 

menen (doorgestreept) 
1712 den 5 oektober bij harmanus nooteboom knopmacker 

rogemeijster sijn wiff ninke een dochter 2- 
ee (knop=knoop) TT 
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1712 den 10 bij tialinck Aates schomacker sijn wiff 

klasken een dochter 5-10 

1712 den 11 bij ian teijrekx backer sijn wiff nin 

een dochter 2-10 

den 12 oektober bij zitze n:n: schutemacker 
sijn wiff lelltie besatten een dochter 2- 

den 15 bij heere bonteku schiapbrander sin 

wiff lis heeringa een soon 4-10 

den 16 te drijsum bij de schoolmester ijtie 
mar ginck dun nit vort hebber nit weer gewest een soon 
neee 1 

17/12 den 25 oek: bij Aacke tijumes een schipersknecht 

sijn wiff een dochter 1-15 

den 28 bij melle ubeles kuper sijn wiff kneeliske een 

soon : 2-16 

den 28 bij willem koperlaper sijn wiff bootie 

een dochter —e 

17/12 den 29 oektober bij de borgemeijster rumsadelar 

en Apoteecker sijn wiff tiamke sipma een soon 5-5 

den 50 bij de gemeensman haije faber smit sijn 

wijf hinne een soon 2d 
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den 5 november bij een wartener schipersknecht renske 

moijs antie een soon 2- 

den 5 november bij meijndert mollemacker sijn wiff 

antie een soon des ander dag an de kors gestor: == 

den 8 dito butten de hansporte iohanes kuper sijn 
wiff beijtzke bevont dat het qwaliek lag schiekte 

het met de vooties tot de geborte blef met sijn hof t 

vast sitten en most sterven in de geborte docht: 5 

den 14 november bij berent wever sijn wiff altie 
een dochter 1-8 

  

25-6 
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den 14 dito bij een hoodemackers knecht een doch: 1-8 

den 15 bij haarke woolkammer sijn wiff 

trintie een dochter e= 

den 18 tot bomwert bij de ontfanger Iellte 

durtz sijn wiff grittie cen dochter 5-5 

den 20 november bij Ilohannes pottebacker sijn 
wijf trijn treijsie 2 

OO Pagina 256 135-1001872) 

1712 den 5 desember bij gosse schuijtemacker 

sijn wiff Alltie een soon 1-4 

1712 den 15 desember bij geele Vellinga stadtzboode 

sijn vrouw katharina een soon 5e 

den 14 bij bontie ianke Iohannes gronverkoper 
sijn wiff een soon —e- 

den 16 ian ijdes tíimerman sijn wiff ninke een 
soon mar bevont dater een brock en har waater nit 
konde maacken 3-0 

den 19 bij een schuteburs wiff in een torfschute 

een donge soon gehalt en 
nn 

den 21 desember bij tamme lisbit een soon —e= 

den 18 bij vishilke har soon een soldaat sibe 

sijn wiff saara een soon 1- 

den 50 desember bij willem henderickx metselar 
sijn wif marij -- 

met het naste boven te sam...... 15-15 

(bedoeld is met de geldposten van pag. 257) 
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1712 den 2 desember bij stoffel pottebacker 

sijn wiff ianke cen soon —e= 

1715 den 15 Ianuwarij bij harmen iackops schiper 

sijn wiff hiltie een soon 5-0 

dit vorleden iar 1715 hebbe verdint twe hondert 
twe en viftig gulden 

(hier is natuurlijk bedoeld het jaar 1712!!) 
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(op deze pagina vermeldt de schrijfster enkele beval- 

lingen gedurende de tijd dat zij gehuwd was met 

burgemeester Higt van Ternaard. Nadat zij weer weduwe 

is geworden vestigt zij zich weer te Dokkum, waar zij 

vanaf 1722 haar vroegere werkzaamheden weer uitoefent) 

1714 in mijr getrouwden staat hebbe somtis 

in neot imant bij gestan 

tot ternart bij de sitter Auke Corneelis sijn 

dochter--—---- eee eene eenen 5- 

mijn Eijgen dochter Higt Een dochter------------ 0-0 

gebke henderickx------nnenenen eenen eeen 2-10 

het iar 1720 tot ternart bij saacke sin 
dochter op de niwe burêen-------n---eneen ene 1-10 

noch een arrbeijders vrouw op de niwe Dur:=-==-==-= 1-10 

mijn dochter Higt------nenennneenevenmeennneennen 0-0 

nae mijn mans doodt het iar 1/21 ian ijdes--------- De 

gebke henderickx-------ennne eeen eee 2-10 

teijrt douwes vrouw geesken----—--n--n-e-nTenn 5-0 

den tweden kersdag 1721 mijn dochter 

schrader tot ternart een SOON-------emnmnenn 0-0 

in 1721 den 26 september mevrouw pousma tot 
ostermeer de Rittmeijsters vrouw Een doeh: 

is mevrouw 6 wecken dar nae weeder verlost 
van een doden soon tot groete verwondering--—------ 57-10 

56-10 
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1722 

den 19 lanuwarij waatze Andering Backer sij vrouw 

Geesken verlost van een kint van 6 maanden 

doch levede een hallef ur qwam met de voeeten 
voor weijnig ontsluting 5-4 

den 5 feberwar ben iek bij frans fopes dochter Een 

gorrtmacker op de cingel dar pitie moij war En 

konde har dor de hantkonst nit helpen was seer 

schriekliek Een grot verot kint gen hofft hebbend 

boven monsteros scherp ant neckbeen most 
geschroeft worden dor frans bergen En so gehaelt 

de heer bewaere ons vor dirgelick 0-0-0 

den 22 feberwarij bij henderick frerickx ianke 

Haijes cp de Hoge poel Een dochter 6-0 

1722 den 2 April donderdag ian volkers Een soon met Een doch: 

gehalt qwam het Erste met sijn ruge vor 
kerrde het gqwam sittende het meijsie qwam 
met sijn schouwder kerde het ock meterhast 

qwam don met de vooten de naegeborte satt 
geer vast hade dar vel me te doen doch seer 

geluckig vor moeder en kinders 

ian vollkers kopman En sin wif ianko 5-0 
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1722 den 14 April 
morgens te 4 uyren bij de Boode fuckeda 
sijn wiff maríken Een soon gehalt 3-5 

1722 den 15 April bij de Âpoteekur penin sijn Vrouw 
gehalt morgens En avens Een dochter gehalt 5-0 

1722 den 21 bij ian bock Schiper sijn wiff ninke 
pir Ecke dochter een soon gehalt D= 

1722 den 1 meij bij de schoolmeijster Cornelis sijn wif 
pittie een ionge soon war het Erste all besturt 2-5 

den 22 meij bij martten ians sijn wif fopkije een dochter 
sijnde Ben visser in de koninckx straat 1-8 

saaterdag Aavent den 4 lullij 1722 bij frans pirs 
vrouw gritie Een soon pir genamt 2-10 

den 9 Tullij donderdags midags Bij Eijlert schomacker sijn 
wiff pittie Bockes Een dochter ginck seer swar doch 
beijde well vor moeder en kint 4-11 

den 11 lullij bij schurt wibes vrouw saaterdagenmorgen 
Een soon ginck seor swar de Hannden Een vootten 
om den Hals ginck seer Harrt doch moeder en 
kint behouwden 

5-6 
en 

Damn 

26-3 
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1722 den 30 Iullij donderdag morgens ten 6 uren 
vollkert wagemacker sijn wiff ullkie van 
Een ionge soon verlost 2-8-8 

den íÍ Augustus 1722 de Borgemeijster sijnia sijn 
vrouw van Ken vrucht van 20 wecken verlost 
nae datze een verendel iaars Ken gedurige 
vloet hadde gehad doch alles well 5-0 

1722 den 10 oektober nachtes ten Een uren gehalt 
butten de Alsemport bij zitze backer sinde wouwter 
hogackers dochter lisbit Een soon mar war besturt 2-10 

1722 den 29 oektober donderdaagmorgen bij heekters antie 
gehalt een ionge dochter torfboer 2-0 

1722 den 6 november ben ick gehalt bij Iögem 
isacks meijster schuttemacker sijn wiff trintie 
frijdags morgens ten 2 uren een soon 5-5 

1722 den 28 november ben gehalt bij Cornelig 
Baijens schoolmeijster sijn wiff trintie tonis 
har Een dochter satterdagsmorgen ten vir uron 
seer hart lag het kint achter het ijsben most 
het Redden met achter over te legen ginek don 
noch vor moder en kint geluckig ed 
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Jl den 5 ianuwarij 17025 op Rensma Geest gewest bij mijn 

Heer En mevrouw heert Capitein onder de 

| prins van Oranijen nae dat ick dar 5 wecken 

k gewost war har wellEdele dor des heeren 
4 seegen van Een donge soon verlost 25-00 

de Heer maijor mollenschott verErt- -— — — -— = 9-0 

17235 den 25 ianuwarij satterdags avens ten tin uren 

minne pirs Borger Hopman En brouwer En 

sin wif Rieckxstije Hen soon gehalt mos arbeit 

macken het kint swack noch alles well 5-5 
6 dagen ouwt gestorven 

1725 den 1 feberwarij maandag nae de midag bij 

Gebke Henderick bosman en Copman sin wiff gehalt En 
haar Een dochter gehalt spodig S= 

1725 den 15 feberwarìj maandags avens bij 
meelis fisafslager sijn wif knelijske 

Een dochter gehalt fris En alles well S= 

17235 den 17 mert hebbe mijn dochter schrader 

tot ternart dor des hoeren seegen van son verlost 

wonsdag avent tussen 6 a 7 uren genamt Ernest will 0-0 

=ne rimk 1-10 

den 25 mert bij ian sibes klas metselar sin 

Antie governorsge har nicht 

dit is vor Rimke gedan 0-5 

45-0 

   
Pagina 2653 

den 7 April dingesdag nae de midag ben ick bij domene 
Colombo tot Aalsem bij sijn vrouw vettie gehalt 

war het waater al weg qwam op de sijt met het 

Ersie most het dubelt in de borte schicken 

En soo gebooren worden holp hear spodig 9-0 

den 18 April sondag avens ten hallef twalef uren 

is mijn dochter Higt bevallen van een soon 
swar arbeit sat het kint achter het 

ijsben hadde dar veel me te doen most arbeit 

macken en de handen ant werck 

slan de natur kon haer sells nit helpen 0-0 

den 20 April dingesdag avent bij iackop ittses 

schiper sijn wiff tettie minne sibes dochter 
hadde negen wecken met een gekert kint 

gegan most ick weer als boven geseit de natur 

te hulp komen mackten arbeit brack het 

waater verloste van Hen ser grot kint 

hell swarlick 4-6 

OO "13-6 
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1725 

den 29 April donderdag midags hebbe ick tot ostermeer de 

Ritmester poutsma sijn vrouw Aurelia Harsma verlost 

van een soon nae datze 6 daagen van te voren 

Arbeit hadde En war Een watter gegroijt En 

ontslutinge doch ginek in een ur a 3 weer over 

2 dagen dar nae weer als voren ginck weer 

over weer 2 dagen dar nae het slupende waatter 

ginck doen des dags dar nae noch swar to satt 

met sijn Jor achter het ijsbeen doeh noch 

geluckig vor moder En kint 56- 

hijr van an Rimke 5 gullden gegeven 

Hir begint het weer van meij tot meij 800 

het de lleere Belift En ick het beleven mag En 

de Heere mij sulecke wederom laat to komen 

goo laat het weederom in sijn gunst en goetheit 

weesen En o heere wes mij dan weederom mijn 

helper in deze grotte nooden En geft mij wissheit 

En beqwamheit om alles tot Ehre van uwen 

grotten naam En tot behouwdenisse van mijn 

Evenmens En tot Ehro van u o heijlige Godt 

En Baremhertige vader om uwes soons 

wille Aamen ia Aamen dit Bidt En wenst 

uwe dinstmagt C GG S= 
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17253 

den 21 meij frijdag avent butten de Aalsemport 

bij Reijner hessels smit Een brave dochter gehalt 5- 

den 235 meij gehalt bij marten bouwkes dochter 

lisbit sinde har man een lertouwer genamt 

henderick En Een son gehalt sinde Ben Elendig 

schepsel met Een wonderlick gewas als Een fontanie 

En krollen boven op sin hoft heere bewar 

ons verder vor dirgelicke ontmotinge 2-0 

maandag den 24 meij in de Casthus straat bij 

derrek luckas dochter sinde har man een bonder 

macker van amsterdam genamt .…sset 

Een dochter 
_. 

1725 den 26 Iunij bij Reijtze iallkes schomacker sijn 

wijf Beits Een soon 2-10 

den 28 dito bij frerick boeck grootschiper aijn wiff 

Antie cen ionge dochter 4-4 

den 50 Iunij bij harmen Elijas metselaar sin wif maijke 

iosten een soon gehalt 2-10 

1723 den 8 donderdag avent gehalt bij 

ienever brander sijnde sijn vrouw vis op leijster 

ijtie Een dochter 5- 

nee Tú 
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1723 den 19 Iullij maandag avent de Borgemeijster 

penin sijn vrouw haar twede dochter gehalt D= 

den 24 Iullij saaterdag smorgens ben 
ick op Rensma Geest gehalt bij de seckretaris 

sijn vrouw veenema Een ioge dochter 
mar war al besturt En war dar Een ander 2-16 

1723 ben gehaalt bij de aalsemporrt wonsdags 

smorgens_bij de smit meijster „…....« sijn wif 

bettzke haar Een ..... gehalt En worde ick 

van ternar bij her gehalt j- 
(namen niet ingevuld) 

1723 den 12 september tot ternart sinde 

wirde gehalt bij de brouwer nuttert sijn 

vrouw ijmkie har verlost van een vrucht 

van 7 maanden was seer verott hadde dar 

veel me te doen douch Godt lof noch well 1-0 

Anno 1723 den 15 november bij ian volkers kopman 

sijn vrouw ianke jielles gehalt har op maandag 
avent een ionge soon dor de konst gehalt he 

1723 Pagina 267 

den 22 november mandag smorgens Gellius Boe tsma 

boeckverkoper sijn wif grijtie Een ouwde 

op har dagen swar verlost van een doch: A= 

Hijr Begint Het iaar 1724 

den 14 ianuwar gehalt bij ian ijdes meijster Timerman En 

Copman sijn wijf trintie frijdags morgens ten seven 

uhren een soon d- 

den 15 dito gehalt bij focke pompmacker En hospes 

sijn wijf Romelia Een soon saaterdag morgen 1-16 

den 20 Ianuwarij donderdag avens wattse andering 

backer sijn wif geske ijnia Een dochter gehalt 3-5 

1724 den 27 Ianuwar gehalt bij iackop isackx meijster 

koekebacker sijn wif ijpke har 2 soonen gehalt 

het Erste qwam well het leste qwam met handen Een 

voetten nae de geborte lag in een Ronde kloet most het 

ontwarren lag seer wonderliek doch dor des heeren 

bijstant geholpen alles well de Heere sij gedanckt 3-3 

12-2 

16-2 
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17124 den 2 feberwarij lichtmis ben ick tot wettsens Ei, 
gehalt bij Rincek Gosses sijn vrouw haar Een soon 5 

1724 den 4 feberwarij frijdag bij aderis dorrenma Di 

schoolmeijster sijn wijf titie een jonge soon 2-10 d 

1724 den 6 feberwarij sondags nachtmalsdag bij 

johannes auwkes Vant tiggellwerck butten de Hans ' 

port sijn wijf trintie Een ioge dochter gehalt was 

vertin dagen met arrbeit Een sware pin beladen 

ginck int Eijn seer hasstig vort Je 

1724 den 10 donderdags morgens ten 6 uren minne 

pir borger hopman En Brouwer sijn vrouw 

Rieckxie Een soon gehalt 3-5 

1724 den 12 feberwarij Ritke stenwick Wolikamer 

sijn wif titzke Een dochter diwke genamt 3- 

1724 den 24 feberwarij donderdag avens bij liwe 

mellgers sijn wif sibrans alltie haar Een soon gehalt, 

den 25 feberwarij bij de Borgemeijster sijnia sijn 

vrouw trintie gehalt En hastig Ben dochter gehalt 

nae dat het waater all vir dagen hadd weg gewest 6- 

Pagina 269 25-5 

1724 
te 

den 1 mart bij meijster Baijens schoolmeijster sin 

wijf trintie tonis Een soon wonsdag morgens 3-5 

1724 den 29 mert bij hinderickx iackopes peters dochter 

vroueckio Ben Roijle butt Een soon 2-18 

1724 den 16 April pasmorgen wijbe ians hovenir gijn 

wijf grittie Ben soon gehalt ginck swar to gen 

of weijnig ontsluting op Rensma Geest 

terwil iek bij mijn Heer ben gewest 1-8 

1724 den 18 April mijnHeer van Heert Capitein 

van de prins van vrislant sijn vrouw verlost 

van Een Ionge dochter seer geluckig 20-0 

1724 den 18 meij donderdag hijlbert dorenma pott 

sechiper sijn wif trintie Bauwkes Een soon 1-10 

den 30 meij 1724 gehalt bij willem douwes borger 

lutenant En Brouwer sin wif trintie pirs En 

haar Een soon gehalt seer swar 5-3 

den 31 dito bij ian Boock Groetschiper sin 

wif trintie pirs haar Een dochter gehaalt Â-
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1724 den 23 Iunij bij ian martens antie docht: 

sinde Een varensgesell sin wif trintie moij 

Een grotte sware soon gehalt 1-14 

Pagina 270 57-18 

1724 den 15 Iunij denderdags midags derck 

pirs amsterdameor boode schomacker En kopman 

sin wif Antie Een dochter gehalt 5-5 

1724 den 25 ep sunt Iactopsdag tot Aalsem 

gehalt bij liwe simons Antie haar 
hastig Een ionge dochter gehalt 2-10 

1724 den 8 Augustus gehalt bij Aadel dans wollkamer 

sijn wijf trintie Chlas Roijle but snachtes 
tussen Jon En 2 uren Een dochter seer-bestrengt 2 

1724 den 14 Augustus maandag morgens Rijtzke 
iallkes schemacker sijn wijf Beijtzke 

Een ionge dochter gehalt 2-10 

den 16 Augustus ben ick vor de twede mal te 

Ternar gehalt bij nuttert Brouwer sijn wijff imkie 

har verlost van een dodt verot kint van 

6 maanden gineck nu noch redelick En war dit haar 
7 of sevende maal 6-5 

den 12 ben bij de smit butten de hansporte 

gehalt genamt «…seseseearee 
ĳn heallde Een wint Eij == 

„mmm (naam niet ingevuld) TEE 
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1724 enn 

den 28 Augustus bij de Copman marten Cantes 

gehalt hebbe sijn vrouw lisin Henderick 
schurts geluckig maandag mor: Een docht: 4-15 

1724 den 30 Augustus des wonsdag avens ten twalef 

uhren ben bij Clas volkers schuijtmacker sijn wiff antie 

Casspers volkert backers son gen dochter geha: 1-10 

1724 wonsdag morgens den 20 september gehalt 

butten de hansport bij Tiesse slachter sijn wijff 

ijnske bevont dat het waater gebrocken war sonder 

Arbeit eh durde sonder arbeit tot savens ten acht 

uren En verloste haar van Hen soon 

mar de naegebort satt Rondom het geheele 
ligam over so vast gegroijt En most har dij 

met schrieklicke muijte ocfplucken well 

met vief en twintig of mer stuckken nam 

haar vor dodt an hade har hast overgegeven 
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doeh dor des heeren hulp En bijstant als tot grotte 

verwondering ten besten gekomen En was vort 

wellvarende en is sij vor desen ock so gewest datse 

dor Ben dockter van leuwarden is verlost 

de Heero beware mij verder vor sullcke ontmotting 

sij levft vrijs en gesont 5-35 

Pagina 272 10-6 
1724 
den 19 ocktober hebbe mijn doehter Anna magd: 

En mijn swager de predikant Tot Ternart van Een 

dochter helpen verlosen En nae mij Catharrina 

Gertruijt genomt de Heere geve datse har doop 

wel beleven mag 0- 

1724 den 13 november ben iek bij Alle sicke 

gortmacker sijn wif hijcke nae dat pittig moij 

dar seer me gemartelt hade En geseit dat 

het Een goede rechtverdig saack war En 

was don iek qwam het Eenne benntie geboren 

socht het ander seer beswarlick het war 

al doodt doen ick qwam is de moder behouwd 

En dor mij geredt 5-5 

1724 den 25 november ben bij Clas 

Henderickx brouwer op het supmarekt sijn 

wijf gritto haar Zen dochter gehalt 5-5 

1724 den 2 desember saterdag morgens ben bij 

Iogem Isackx schuijtmacker sijn wiff Trintie gehalt 

hebbe har van Ben soon verlost genamt ian 5-18 

nan 10-4 
Pagina 275 

  

1724 den 8 desember 

ben iek Pot Ternart gehalt bij Gerit Creemer 

sijn wijf Hilltie En hadde vertin dagen seer 

sterrck gevloijt gn lag in gedurige doodelicke 

flauwten hebbe het van Conseinsie wegen nit 

konnen laten en hien gereijst hebbe har motten 

ontslutinge macken En har verlost noch 

van Een levedige vrucht nae datter all 

3 dagen Een ander vroetvrouw war bij 

gewest En was de moeder met het kijnt des 

ander dags noch wellvarende tot grotte blitschap 

van haar En haar man En ons alle 

de Heere komt allen de whre van mij D= 

1724 de 2 kerrsdag morgens bij de borgemeijster 

penin sijn vrouw gehalt En haar spoedig van Ben 

soon verlost van Een kleijne soon ian gena: De 

den sellver dito de 2 kersdag avens bij sibe klasen 

metslar sijn wiff antie haar Een soon gehalt 2- 

TEEN TA 
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Hijr begint het iaar 1725 ITanuwari 

den 16 ianuwarij Ben bij de vroetzman derck 

van ijssel backer sijn wiff gebbke gehalt En 

te acht uren gehalt avens En ten hallef twalef 

uren har van Een dochter verlost d- 

den 17 nachtes gehalt bij Corneelis 

gaaren Twinder sijn wif dn har smorgens 

ten 5 uren van Een soon verlost J- 

sondages midags den 21 ben gehalt bij de 

serrsier sijn wiff zitskes gosseses boltie En hebbe 

har avens:ten acht uren verlost 

van Een ionge dochter 2e 

den 22 maandadgages gehalt bij logem En 

orseltie schuring satt het kint seer achter 

het ijsben dceh geholpen dor des heeren 

seegen en verlost van Eon dochter 1-8 

1725 den 27 ianuwar saaterdag smorgens 

schurt doijtses meijster schomacker sijn 

wiff burber en haar van een dochter ver: 2-10 

1725 den 8 feberwarij gehalt bij liwe louwerens alijas 

liwe b..ken sijn wij kunske har van Een 

mij kra... verlost : 2 

(bij...is het papier weggevreten) 
TETE 

3 ) 
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sondag den 18 grotte wvastelavent morgens bij Tecke 

seijlmacker En ijser Cramer sijn wif 

maijke hastig een ionge soon gehalt 6-6 

  

1725 den 25 feberwarij sondag avent de kloeck 

9 uren is mijn swager Hijgt sijn vrouw mijn doeh: 

gertrut ven har virde kint bevallen Een dochter gott 

sij geloft 

den 21 feberwarij ben ick bij ian Torfdrager 

allijas heckters antie En verlost van Een 

doot kint 
0-0 

1725 den 28 ben ick bij karsties wijf gehalt 

dor Rijmke sin aat berrtel scheltus suster 

bevont dat het met sijn mont vor de geborte 

satt vast op het ijsbeenen dor dijn sij manck 

ginek was dar wel 3 a 4 uren met donde 

mar vorderde nit most het overgeven 

an frans berrgen dij dar ock bijnae gen Raat 

met instrumenten tc sag doeh Bijndelick 

met seer grott gewelt OQ.   
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den 1 marrt ben ick bij Balling mollenar 

bij de Hansport sijn wijf sijnde Tis kalckman 

sijn doehter gehalt IJttie lag de naegebort 

ver den inganck En vast gegroijt hadde 

well vertin dagen Een sware vloet 

gehat most ontsluting macken En de 

naagebort well met 50 stucken 

ofnhaalen seer nauw het kijnt dodt halde 

het met de vooeten hadde het bijna 

overgegeven mar de Heere gaf noch 

uijtkomst En was Een seer Ssware geborte 

de Heere wijl mij vor sulcke weer bewaren 

sij is noch wellvarende 4-5 

1725 den 13 mart dingesdages avens ten hallef 

tin uren hebbe de Borgemeijster Eijsma sin vrouw 

sackie hastig van Een dochter verlost heel kleijn 

des ander dags gestorven 
5- 

1725 den 24 maart Dot Aalsem bij domene 

Colomba sijn vrouw vetie gewest En haar 

Een dochter gehaalt heel spoedig 9- 
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den 26 mart bij Casper Henderickx alijas 

Henderick noskes soon sijn wij Antie Een dochter 

gehalt seer swar was gen ontsluting ock 

gen waater most de ontsluting macken doch 

noch alles well vor moder en kint durde Ben Etmal 1-15 

den G mertt bij Tomas backer sijn wijff 

betzke gehalt datse seer vloijde 5e 

den 2 paasdag ben gehaalt bij heere heringa 

meijster kleermacker sijn wijff gertruijt nae 

dat pittie moij dar de heele nacht al bij gewest 

war En qwam het kint met sijn angesigt var 

de geborte hadde dar veel me te doen ginck 

seer swar to doch moeder en kint behouwden 

doch het kint was beseert om sijn angesigt 2-10 

den 2 April passen ben te osterum bij eijster 

ulbe sijn vrouw bauwkie har van Een 

doehter hastig verlost 2-14 

1725 den 10 April dingesdags morgens ben ben bij 

Harrmen Rimkes wittsenborg meijster 

backer sijn wijff lutzke har hastig Een doch: 5 

nn 

15 

„6 
-5 
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1725 den 12 April Tot wettsens bij 

Tenderick vrerrickx ianke Haijes gehalt 

haer gen dochter gehalt 6- 

1725 den 14 April ben butten de Hans 

pert bij gerit Hessels wif siwko Een dochter S- 

den 18 April meijster anderis dorenma sijn 
wif Titie har hastig Een soon gehalt S- 

1725 den 20 ben butten de Aalsemport 

bij Bijlert pellmolenar sijn wiff 

antie En haar Een soon gehalt 5- 

1725 den 28 April bij Henderick iackops 

Houlle butt sijn wiff vrouwkie peeteres 
Een soon hastig 2-8 

1725 den 50 April maandag bij iackop iettses 
grotschiper sijn wiff minne sibes tetie 

Een dochter 4-4 

ne Pagina 280 ‚25-12 

1725 den 12 meij saaterdag avens gehalt bij merrten 
ians viser sijn wijf iouwkie Een soon 1-8 

den 15 meij avens sondags bij maijke Isackx 

Gerit ians schiper op hamborg sij vrouw 

Een soon gehalt S- 

den 14 meij maandag avent iorgen Heckters 

sijnde Een Geelgitter Hen Coopman sijn wiff 

niske ian wijbes dochter Een soon Je 

1725 den 21 meij den tweden pingsterdag ben ick 

avens bij de Boode wassenaar sijn vrouw nisske 

Een dochter gehalt de Heere sij gedanckt 5- 

1725 den 5 Iunij sondags morgens gehalt 
bij Chlaske mus wijbert korrfmacker 

sijn vrouw har een dochter gehalt S= 

den 4 lunij maandags snachtes bij former 

piters wolkamer En Coopman sijn wijf 

schurtie mighils Een soon De 

1725 den 10 Tunij sondag avent ben gehalt bij harmen ians 

bijrdrager borke sijn wiff morke haar Een dochter 1-10 
eere 18-5 
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1725 den 

14 Iunij bij Cornelis kistemacker sin wif Ietzke gehalt 

haar Een soon donderdags avens hastig gehalt nae dat 
het waater all 12 dagen weg war gewest En 2 nachten 
Te voren dar all Een nacht bij gewest hade arrbeit En alle 
Teekens mar ginck weer over seijde noch 2 manden tit 
te hebben mar sal har misReckent hebben 5-10 

1725 den 18 Iunij bij de verver en wolkamer frans 
pirs sijn wijf grittie maandag morgens 

Een dochter gehalt 2-10 

1725 den 16 Iullij maandages smorgens Ten 4 

uren dockter En Borgemeijster lenardus went 

sijn vrouw Reijnouw Een soon gehalt nae dat 

het waater Een dag weg war sat het kint 

achter het ijsbeen Een sware verlosinge doch 
alles well de Heere sij gedanckt 7-10 

1725 den 18 Lullij wonsdag bij pitter ian Ielltus 

ijeneverbrander sijn wif trintie wibrans 

2 kinders Een soon met Een dochter gehalt laagen 
Beijde seer qwalick met de Rug vor de geborte 

het ander ock beijde geholpen En bij de vooten 
gehalt hadde voel muijte gott lof alles well 6 
zeen 19-10 

Pagina 282 
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1725 den 18 Iullij nachtes ten Ellef uren gehalt 

bij de Brouwer in de Crab frerick Ieltes sijn 
wijff affken En haar hastig Een dochter 

gehalt 4 

1725 den 22 Tullíij sondags morgens ten hallef 

twe uren bij de hopman en Brouwer minne 
pirs sijn wijff Riekxt Ben dochter 5-3 

1725 den 9 Augustus bij kurt zirkes schomacker 
sijn wiff Anna mijnHeer Een grotte soon 1-6 

1725 den 11 Augustus butten de Aalsemport gehalt 
bij zitz backer sijn wif lis hogacker frijdag 
avent hastig een soon gehalt 2-10 

1725 den 16 Augustus wonsdag nachtes ten 2 uren franses 
Rutter sijn wijf fenntie simkes Een dochter waar 

nit Een drop waater bij har 2-10 

1725 den 27 Augustus maandag nachtes twe 
uren bij de grottschiper ian boock sijn vrouw 

ninke pirs hastig Een dochter gehalt De 

1725 den 29 Augu: tot Aalsem gehalt bij 
klas sackes sijn vrouw Tetie Een soon 5-10 
zeen . 22-19 P2 
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1725 den 2 september gehalt bij Cornelis 

gorrt sijn wif ian alles dochter 
Hastig Een ionge gehalt 1-6 

1725 den 7 september nachtes van donderdag op 

den frijdag Ten 2 uren de vroetzsman minne 

mijnnema sin vrouw Betzk Aates verlost 

van Een dochter hadde veel met de naegeborte 

Te doen 10-5 

1725 den 11 september gehalt Bij de weduw van 

Geluf schutmacker sijn wiff antie har 

Een soon gehalt 3-5 

1725 den 15 september saaterdag avent bij frerick 

besem macker sijn wijf ninke ian kupers nin 
har doehter ben soon gehalt 2- 

1125 den 18 dingesdags morgens Ten 6 uren bij 
Harrke simons molenar sijn wiff doijke 
Een soon gehalt 2-10 

1725 den 19 wonsdag smorgens ten Twe uren 
bij pitter Hanses treckschiper lindraijer 

Een kopman sijn wijf ijsske Een soon 4- 

TEE " 23-5 
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1725 den 25 september savens Ten Elef uren 
sitze backer in de nauwe straat sijn wijf altie 

haar van Een soon verlost mar sat de nae 

geborte seer vast gegroijt J- 

1725 den 1 oektober bij Tasper treekschiper sijn 
wift wellmoet haar van Een dochter verlost 2-8 

1725 den 51 oecktober bij derek herrmans wijf grittie 

gehalt haar seer swar van Een dochter verlos: 1-8 

1725 den 8 november bij ian Batist gewesen 

kadet iuffer idinges son sijn wijf lutzke 1-10 

1725 den 10 november bij ian fuckeda sijn wiff 

maríijken sijnde Coopluden Tin Te zitze haar (Te=Thee ) 

Een soon saaterdagmorgen ginck seer swar 5-5 

1725 den 12 november bij geluf sprinsma 

sijn wijff antie gehalt Een seer swar 

kint ock een sware verlosinge 1-10 

17 november bij laas Torfmeter sijn wijf gebke 
vinek den 18 dito 2 soonen gehalt beijde recht 

doeh Een sware geborte 2-10 

1725 den novem: bij ian gosse boltie schlagter sijn 

wijf Elske har hastig van een dochter verlost 1-10 

mn ien 15-11 
hijr nast te sam   
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1725 
den 9 desember sondag gehalt bij waale derckx schute 
macker sijn wijf caatie Een soon 1-10 

1725 den 15 desember donderdag bij Arijen lertouwer sijnde 
ian stap of antie moijs son in de houwtwinkel sijn wif 
hijck har Een dochter gehalt qwam met de vooeten 2-10 

1725 den 50 desember bij «…..e« copman En schiper 
op strobos sijn wijf Trintie anderis Een soon 1-12 
„eee 22-11 

Parina 286 

Het ijaar 1726 Begint 

den 28 ijnuwarij mijnHeer van Heert 
To Eversbergen Capitein van sijn Hoogheit 
de prins van vrislant sijn vrouw 

iohana mollen schoet hastig maandages 
morgens Een grotte ionge doch: geh: 19-10 

1726 den 4 ianuwarij Ritzert sijn wij ackke 
nae dat ick dar 2 daagen swar arbeit me 

hadde qwam mot het angesigt nae boven 
sat vast 2 ur de geborte om sijn hals geslotten 
most het coen het doodt war met Een 

haack haalen op RensmaGeest Een ko 
melcker de vrouw vris En gesont De 

(de beide posten op deze pagina zijn doorgestreept) 

Pagina 287 

Het vorleden iaar 1725 van niwiar tot niwiar 

Hebbe geholpen neegenen vifftig vrouwens 

hebbe dar van ontfangen 157 gul: 

uijtgegeven 160 

Het iaar 1726 is weer angevangen op niwe iaar 
Ach heere gefft dat het men ijaar mag weesen van 
seegen vor mij nar de sijle En dat iek doch in 
Christus mogte gevonden worden En Als “ck dan 
ock van des Heeren vorsinigheit wederom mogt 
geropen worden om mijn Evenmens in haare 
nooden bij te stan so bijdde ick o Allemagtige 
Godt weest dan nit verre van mij En verhort 
mij als in mijn vorgande iaren dar ick dussent 
maalen uwe grotte livede En wonderwercken 
an mij Ende uwe Ellendige schepselen bewesen 
hebt int haare uijterste nooden alls dar schen 
gen hulp vor handen te weesen was uwe hulpe 
nae bij geft mij dan nu oek wederom uwen 
Godelicken seegen en laat mij doeh noijt sulcke 
ontmoten dar iek ongeluckig mede mogt worden 
Here gef t mij wisheit Chracht En sterrekte 
dit bijdt u arrme dinstmaagt u allen drij Enig Godt 
sij loff pris Ehre En danekbarheit amen



  
zie 

471 

pag. 288 (onbeschreven) 
- 289 
— 290 

— 291 ged. 

Het Iaar 1726 op Ianuwarij 

Pagina 289 

den 1 ianuwarij ben ick op Rensma Geest gehalt 
Bij de Edele Heer Capitein Robert van 
Heert sijn vrouw Tohanna mollen schott 

En hebbe har Edelen den 28 ianuwarij maandags 
morgens hastig Een brave vette dochter gehalt 19-10 

den 4 ianuwarij op de Geest sijnde bij Ritzert 
koemelcker sijn acke gehalt En hadde 2 daagen 
swar arbeit qwam met het angesigt nae 
boven sat vast met sijn hals geschloeten 
in de geborte most het met Een haack halen 
de vrouw de heere sij gedanckt vris- en gesont 
Ben soon o heere bewart mij vor dirgelick 
sware vorvallen 5e 

den 5 feberwarij ben ick met de sleede dinges 
nae Ternart vertrocken En ben wonsdag den 
6 dito bij piter Cutsir Tohana gehalt Een 
sware reijs kouwt arbeit hade het qwat 
met haar durde va n morgens tot avens 
doch alles wel vor moder en kint Een doch: 5-5 

OET Pagina 290 21-15 
1726 ij 
den 14 mart donderdags bij mijn dochter schrader 
Tot Ternart geropen vont het kint noch seer 
hoog legende qwam met sijn angesigt nae boven 
grott waater keerde het om halde het bij 
de vooeten en mackte ick van Een goede 
Een qwade geborte het ginck seer hastig 
En mende dat het doodt war mar begwam 
met veel moijte Een schone brave soon 0-0 

1726 den 25 mart mandegs aves frerick 
Boeck Coopman grottschiper sijn wif antie 
fopes Een soon gehalt ginck swar to D= 

1726 den 7 April bij lambert wijldraijer 
op de breestraet sijn wijff gritie verlost seer 
geluckig van Een soon hastig was 2 Etmal 
gesont en well kreg het nachtes int lif 
met Een sware kors storf met de 
sevende dag o heere uoedt mij doch sulcke 
nit weer ontmoetten 2-2 
iere 7-2 

Pagina 291 
1726 in April 
1726 frijdag sinde goede frijdag den 19 bij meelís Cuper 
zen visofschlager sijn wiff smorgens Een 
dochter gehalt S= 
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1726 frijdag gehalt bij iackops backker 
sijn wif baatie den 21 April paasdag 

achter middag har van hen soon vers 5- 

1726 den 23 April bij poope brouwer sin 
wijff Antie de derde paasdag haar van Een 

dochter verlost D- 

1726 den 25 April donderdag sunt markus bij 

ian henderickx schomacker sijn wif liwkie 

har gemacklickick van Een dochter verlost 

mar de naegeborte satt ser vast 3-3 

1726 sondag den 28 April bij iohanes Hollkes sin 
vrouw katelin lijdeman van Een doode verotte 

dochter verlost nae datse vertin dagen Te voren 
sware pin in har been gekregen hadde met 

grotte Termins Vlagen dúrde dij pin well Een dag 

a drij doch betterde weer dek hadde veel met 

har te doen most har stoven met Een kruijt 

batt was gen ontschlutinge most dij alles sellver 

macken doeh ginek don godt lof alles well 4-0 

TE Pagina 292 
Meij 1726 __ 

den 4 meij saterdag avent bij de backer En 

hopman Cornelis doijtsis sijn wijff Altie wendelaar 

Een dochter gehalt Een harde verlos: 5 

1726 den 8 meij bij .….«.«….-,sinde Een bootzgesel 
sijn wijf trintie Een dochter seer swar was een 

scheeve baarmoder lag de ontsluting stif sonder 

openinge in de schlincker sijde was Een harrde 

baarmoeder most dij met gewelt op sijn 

platz brengen en ontschluting macken doch noch alles 

wel vor moder en kint 2- 

1726 den 28 meij saaterdags morgen Ten 2 uren 

is mijn dochterhigt geluckig van Een soon 

verlost de Heere sij gedanckt En gepreesen 0- 

1726 den 19 meij sondags smorgens Ten 5 uren 

bij Gaale Teijreks sijn wijf baacke pirs nae 

datse Elef wecken getrouwt waren Een soon 5-5 

den 21 meij dingesdag bij ulbe ubeles molenaar sijn wijf 

dedtie Hen dochter snachtes Ten 11 uren 2- 

== 10-53



zie 

471 

  

- 294 
1726 den 253 donderdags bij derrck Hanije sijnde 
Een sersier sijn wijf antie born Een dochter 
was den uterus seer gevorseert in - —e- 

1726 den meij bij päns pitters sijn wij ijtie haar 
men soon gehalt sijnde mollenar op de hanspor:. … 4- 
meenen 

pag. 295 Pagina 293 

1726 den 7 Tunij frijdag nachte s tussen 
11 En 12 uren domene brugman predikant tot, 
hantum sijn wijf bitternelle wirsma haar Een 
soon gehalt sät achter het ijsben met Een 
scheve baarmoeder hadde dar vel muijte SET 
me doch ginck alles seer geluckig T- 

1726 den 20 donderdag goropen op sacramensdag 
bij schurt gerhardus schirina koekebacker sijn wijf 
bauwkie sibrans dûrde 2 dagen Te voren ‘möt Een 
sterzocke vloet onder de reijs noch 2 dagen met 
slurent waater weijnig arbeit mar het lest 
swear arbeit weijnig Rumte Lang swar haar het 
kins 5 mal de streng om sijn.hals de nageborte - 
ser wonderlick vast Een dochter alles. wel lof Eher:z 

doch den’ negenden dag gestorven > 7 
En was sìj 5 dagen well mar korssen En lop 

oenen 14- 
Pagina 294 

    

1726 cen 18 Iullij Butten ‘de Häneporte: bij 
Henderiock Arijans Tamson ‚backer sijn wijf : 
ves t.e Haijes Een soon E en Âe Nn De 1-16 

1726 den 2d Iullij bij dackop’ Teckes brouwers 
knecht van pir iackops sijn wijff DE 
sinon herkes vettie ‘Een soon 8 Ba "ze 

1126 den 1 Augustus Reitzke ians: stenwick.wollkam: 
sijn wijf Titzke lag ‘het met ‘den Afrmen om het hoft 
vant BE most dij Erst ontwaarën los: macken - 
ginck don ‚de verlosinge anstons. Bex soon ck Se 

1726 den 3: ‘Augustus butten de AL Eönport de Reij 
smit sijn wijff Antie haar 2 sooren gehalt het 
Erste dqwvam well het Twede konde het dicke waater 
vlijs schir nit vrecken so dick kred En: ‘sogt de 
voeten kerde met grotte) moïjte, de hackies mna - 
beven kreg het ret groe te: moijte noch levendig ser 
grotto swaze kinders met Een groët vloet'de' 
nae go bos °t vast mar alles noch, wel vor de moeder 5-11 

1726 den 3 Augustus gaater avent bij Ässmes Läckops 
sijn wijf Erintie Rouijle'' but” Een son gehalt DT 2d 

1726 den 5 Augustus maandag avent ian Iettzes: hämborg En 
schijer En Coopman gijn wiff barber Reijners Een 
soon 

4-5 wan Ie hee | T-A 
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1726 den 25 Augustus ben. gehalt bij Clas vrijsie sijnde 

Een schipsTimerman sijn wijf,Catie Tallfende 

lange sijnde bruijt En. Brudágom.: ‚Eeon:doehter 3-5 

ne en september Kan 

1726 den 2 september bij Bauwke danijels leer en 

Touwers ‘knecht EE wijf: ‘hastig Een dochter ' "2-8 

1726 den 5 septe! zitzke gosse’ boltie doch: 

Een soon qwam met sijn Rugie vor de geborte 

keerde het qwam dubelt haästig 2 

1726 den 9. september bij ‘Hartmen ‘herems’ 

Roijle: ‘but: sijn wijf hilltie horenstra hästig, En: 

Een dochter" gehalt Een 5-10 

1726 den 14 saterdag nächtes Ten 2 uren de backer 

Tomas iackeps sijn wijf bettzke het waater 

al Een dag weg gewest Een harde baarmoeder 

sattsachter het ijsben noch alles geluckig 3-5 

en : | 44 Pagina 296 

1726 den 16 september 
bij de Hopman En Brouwor müinne pirs 

sijn wijf Riekx Een dochtor En war de nae 

geborte vreesgelick vast En angegroijt 

hebbe het roijt so beleft hadde het haët overgeg: 

mar de Heere sij gedanckt alles noch well 

vor moeder En kint met stucken En broeken 

of gehalt o heere wast gedanckt : 4-5 

1726 den 20 september bij iackop mollemacker 

En Coopman sijn wijff dutie mirnnes 

Een soon / J- 

1726 den 26 september wijtze sibrans schipersknecht 

sin wijff lisbit Een dochter 2 

1726 den 29 september sondagen morgen op 

sunt migil gehalt bij wijbert barrtels wolikam: 

En verver sijn wij alltie Een dochter 2510 

1126 den 3 a 4 oektober bij derck operman 

sijn wijf grotte beitz Een soon 1-10 

1726 den 6 oektober bij ian bert schipors- 

gesel sijn wijf” mencke ijsebrantz Een dochter 2-10



pag. 297 
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ocktober 1726 

1726 den 8 ocktober maandags sohnas bij 
iackop ijsackx kockebacker sijn wijf ijpke 
hastig Een dochter gehalt 2-16 

1726 den 8 ocktober bij Iogem ians Roge 
meeter sijn wijf orseltie Een dochter 1 

1726 den 11 oektober bij ian ijpes varensgesel 
sijn wijff Trintie Henderickx stoekie Een soon 
seer sware Reijs 2-10 

1726 den 11 oektober bij Tecke varensgesell 
sijn wijf ijetzke neeke docher menist Een soon 2- 

1726 den 14 oektobor bij Henderick Ernest 
wevers soon sijn wijff marijke ian Teijrtz docht: 
Een soon seer geluckig 2e 

1726 den 15 ocktober bij minne bange sijn 
wijf anttie benediektus backor Hen dochter S= 

1726 den 17 cektober Tot Ternar bij de Brouwer 
nuttert sijn wijf imke har van Een vrucht : 
van / maanden verlost Tweleck haar acht 
maal van dirgelicke is gewest 1-1 
=mene 20-7 

Pagina 298 
Oektober en 
den 50 ocktober wonsdag des nachtes ten 1 uren 
gehalt bij ian Hubers leertouwer sijn 
wijf Reijnouwken geluf iohanes doch: hastig Een soon 
Ek | A- 

November 

1726 den 1 november bij de Rutter fransis 
sijn wij fentie Een soon hastig 2-10 

den 5 november 1726 sondagavent bij pitter iackops 
sijn wijf bauwkie Een schiper En ka pman 
Een dochter het Tallemde het arbeit all na boven 4- 

1726 den 11 november sunte martens dag 
morgens zitze iackop boeckor sijn wif 
Alltie Een dochter F- 

1726 den 18 november bij Evert daniels 
visser sijn wij aale kurtz 2- 

1726 den 22 november bij sibe schutemacker sijn wif 
Telltie berent besattens dochter Een soon fee gu 2- 

(me t feege waarschijnlijk bedoeld:'vege tekens" 
de notitie in de marge hoort waarschijnlijk hierbij) 

(Verticaal langs de rand:) 
NB het hoft vant kint de boven bentis heel bol en los 
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1726 den 29 november tot 

Aalsem bij liwe simons wijf antie het kint was 
dar al Een grotte soon de naegeborte was 

noeh bij har holp hear hastig darvan 2-10 

TOE Pagina 299 SE 

desember 

1726 den 10 desember bij lutien zirkes kuper 

sijn wijf siwke Den soon 2-10 

1726 den 135 desember nij Reijtze iallckes meijster 
schoemacker sijn wijf beijts Den dochter sij kreg 

met de derde dag sechriekliecke pin int lif onder 
in de lisge hebbe har gesmert gestoft 

En haver(of: hauer) 2-10 

den 26 desem: saaterdags nachtes bij íjorgen 

Rudiger geelgitter En Copman sijn wijf 

nissken ian wijbes hastig Een dochter 5 

1726 den 26 desember donderdag den tweden kers 
dag bij Eijlart pelmolenar sijn wijff antie Een 

soon butten de aalsemport nae dat twe Etmal 

te vooren het waater al weg war 5-12 

1726 den 28 desem: bij lolkes schutemacker sijn 
wiff ielltie doijtses Een dochter qwam met sijn 

angesigt nae boven Ben sware geborte 5 

den selven 28 nachtes bij Ede mollenar sijn wiff antie 

Een dochter sat de nagebort vaat gegroijt 2-10 

-eee 19-53 P 
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Het Iaar 1726 

hebbe gehat 5{ vrouwen dar me verdint 

148 gul. 8 stvers Resteren noch 9 onbetalt 

  

Hir Begint in den naame des Heeren 

wederom het iaar van 1727 

O heere is het dat ick dan wederom van u hijr 

Toe geschickt ben dor u Godelicke vorsinigheit 

om mijn Evenmens te hulpe te komen so gef t 

mij dan wederom met dit niwe jaar niwe kracht 

En sterckte nae den ligam in mijn hoogen 

ouwderdoi En so het heere nit in uwe Gunst En 

Raat mogte bestan so sennt middelen om te 

ontkomen gij heere hebt doch alles over den 

mens besloeten wat hem wedervaren sall vor 

of Tegenspoden mijn oogen sijn op u o heere 

helpt mij dan wederom als angest En nooden 

mijn Hvenmens getroffen staat dan an mijn 
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Rechterhant als ick tot u mijn tovlucht nem 
verhort mij dan hast als in de daagen van 

ouwdes En dat ick dan uwen grotten naam 
mag verherlicken En segen nit ons o heere 
mar uwen naam komt hijr van alle loff 

pris Ehere En herlickheit tot in alle Ewigheit 
bewart mij dat ick sulcke nit kom an te treffen dij het 
u believede ongeluckig te mack: geft dan so het u 
so behaag: wissheit verstant sterrckt dit bidt u dinstmaagt 

Aamen het sij so 

Pagina 301 

Het iaar 1727 op Tanuwarij 

17/27 den 1 lanuwarij bij Henderick 
ijeneverstocker sijn wiff Barber kempes En 
dochter gehalt 2- 

1727 den 5 frijdagavent bij volkert Bouwes 
sijn wiff ijnske Hubert leertouwers docht: bevont 
dat het waater weg waar sonder mer als Een 
beesem stuertie ontsluting most dat alles met. 
mijn hant en vinger verwiden doch willde beswarl: 
Een harrde baarmoeder wirde Bijndelick met grotte 
muijte de vooetes magtig dat nit boven Een duckat 
ontsluijting halde het Evenwell met forrse 
nae mij En indin godt nit allemachtig war 
konde het noijt geschit of geboren konen 
worden alseo het kint Een monsteros hofft En 
liff hadde van waatersugt En gen nos of mont 
hadde En kan ick mij nit genogsam verwonderen 
over Godes wonderwerrcken în dezen geschiet 
En vart de vrouwe well o heere beware mij 
in Tokomen vor sulcke ontmoetinge 

Pagina 3502 

lanuwarij 

1727 den 10 Ianuwarij bij lambert de vos treck 
schiper verver sijn wijf Rickel Basun Een soon 
frijdag middag 2- 

1727 den 10 ianuwarij bij iohannes x. sijnden 
serrsier sijn wijf........ «hastig Een soon == 

(bij …… niets ingevuld) 

1727 den 16 ITanuwarij donderdags morgen ten 
5 uren bij sicke Hubers leertouwer sijn wijf 
saapke Een dochter 2-10 

1727 den 19 ianuwar sondagenmcergen ben 
gehalt bij Chlas duse metselar sijn wijf Ecke 
Aarens Een dochter doot 2- 
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1727 den 22 dito bij .«..s:-.metselars knecht sijn wif 

antie Hlijas (..niet ingevuld) „16 

1727 den 26 Ianuwarij «……eeeesreneeeee eenn 
sijn wif Tetzke anna Rus dochter Een goon 1-10 

1727 den 50 ianuwarij donderdag avent meijster anderis 
scholmeijster sijn wiff Titie Een soon 2-10 

nee 11-6 
Pagina 505 

feberwarij De 

1727 den 14 feberwarij frijdag avent bij de Brouwer 

En Hoopman willem douwes sijn.wijf ninke pirs 

Een dochter seer swar En sat de naegeborte ock 
seer vast gegroijt doch alles well 5-5 

1727 wonsdag den 19 feberwarij 

bij de Coopman in gebrande waateren piter 
ian ielltes sijn wiff Trintie wibrgns 

soon ; 4 

1727 den 25 feberwarij op sunte matis 

bij pitter bootzgesel sijn wijf Trintie ians Tallemde 
lang lag het kijnt als in Een sack over de scham 

benderen En de navelstreng streng voruijt seer 
gevarlick vor het kint doeh de Heere sij gedanckt 
de Heere gaf noch leven vor het kint 2- 

1727 den 25 feberwar dingesdag bij Asmes iackop Roule 

buijt: sijn wif poij petteres Een dochter 2-2 

Dn 11-5 

Pagina 504 

1727 den 5 mert bij simon waasenar statz 

Boode sijn wijf aiske har twede kint har van 

Een dochter verlost 35 

1727 den 4 mert bij iackop zirx kuper sijn wijf 

antie sinde van Haarlinge hijr gekomen har 

verlost van Een vrugin van 16 wecken 

hadde vorof Een sware vloet het hoft bleef 

achter doch kreg het gauw met het leste 2-10 

1727 den 6 mert donderdags avens ten 8 uren 
haarmen wittzenborg backer sijn wijf lutzke 

haar Een soon gehalt was seer bestrengt 

hadde veele veege Teekens 3-6 

1727 den 9 saaterdagen nacht gehalt bij derck 

wever sijn wif hiltie nast het weeshus sat hett 
kint achter het ijsben Een scheve baarmoder 

hade dar veel me te doen Een brave soon 1-8 
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1727 sondagenmorgen den 25 mart bij de 

venderick vuritzus saar ijnie Een dochter gehalt 

nae datse Een hallef iar getrouwt war Â- 

1727 den 28 merrt bij douwe seijlmacker sijn 
wijf Tetzke Heijnsius hastig Een dochter 2-16 

Pagina 505 

1127 April —_———_ 

1727 den 4 April gehalt bij willem woll 

kammer sijn wif ditie volkert backers dochter 

En haar seer swar Een dochter gehalt Een harde 
Barmoeder Ben scheef legent kint doch well 1-16 

1727 den 5 April saaterdagen nacht ben bij ian 

iouwkes Birdrager sijn wiff Trintie wittses 
Een soon geluckùg gehalt 2 

1727 den 7 April maandags avens gehalt bij Gerit 
wibes kuper En Coopman in Tee sijn wif derckie 

lolleke walles sijn dochter Een soon seer sware Reijs 
ze . 3e 

den 15 dito paasdag bij karrl komelcker sin 
wif zitzke mintz Een ionge dochter qwam het 

kint met sijn Rugie vor most het keeren En bij 

de voeten haalen seer swar hadde het hst overg: 

doeh noch geluckig vor moeder En kint 2-10 

den 14 den 2 paasdag gehalt butten de hallve 
maansport bíij allert weert Coopman in graan 
koijen schaapen sijn wif ....... Een doche: 2-10 

1727 den 19 April bij karel ijel har sons wif 
sitze iogem Torfdragers dochter het kint qwam 
met de schouwderen vor was doodt kerde het halde 

het met veol muijte met de voeten seer swar 

de vrouw is well 0-0 

=mmne 11-16 

Pagina 506 
1727 

1727 den 28 April bij Clas feijkes Tigel 
bas te wins sijn wif alltie minne backers 

dochter Terwil haar vader hijr tot dockum 

dodt boven arrden stont Een dochter 5 

TO 1727 

1727 satterdag den 5 meij bij de Borgemeijster sijnij 
sijn wijf Trintie bevont dat het waater al weg 

was En het kint op de sijde de navelstreng lang 

uijt het ligam most noetsackelick het kint sticken 

om dat het nit als met gewelt most gehalt worden 

dar ick seer groete moijte me hadde de Heere beware 
mij doch verder vor sulcke gevallen de moder is 

wellvarende Den dochter 6-  
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1727 den 4 meij nachtmalsdag sondag ten 12 uren 

de groetschiper ian bock sijn wif trintie pirs 

Een dochter gehalt sat de naegeborte ser vast h- 

1727 wonsdag nachtes bij ian 

henderickx schomacker sijn wijf liwkie haar 

Een Brave soon gehalt 

Pagina 507 

1727 meij DN 

1727 bij kornelis den 12 dito gort sijn wijf ian 

alles Hicke hastig Een soon gehalt 1-6 
=ee -Een par mullen- 

1727 den 16 meij frijdag bij de Borgemeijster 
houwteres alijas Elke annes houwtkoper 

sijn wijf ijtie Een scon gehalt 5 

1727 den 16 meij bij pitter Annes Brouwer 
bij sijn wijf grittie sinde ian Henderickx dochter 

Een soon gehalt ginck ser swar to Een soon 5 

1727 den 15 bij Aadel ians wollkammer sijn 

wif Trintie Classes Een dochter gehalt 2-2 

1127 bij kijsers nin har dochter ijtze har man 

is marijke moijs soon Een varensgesel Een docht: 1-8 

„meme 14-18 

Pagina 508 

lunij ns 

1727 den 5 Iunij donderdagennacht bij Lohanes 

lambers sijnde Een Botzgesel En visser sijn 

wijff agt Een soon gehalt satt seer in de sijde 

vast achter het ijsbon Een sware harde Reijs 

En Een seer grott kint Een soon 2- 

Í 1727 den 16 maandag des nachtes bij Cueseee« 

| Gaaren Twinder sijn wijf diwke Een mijskram 

qwam van selfs was in Een vlies noch uijt 

Eevonmeent (....niet ingevuld) En 

1727 den 17 maandag avent bij daniel leerlouwer 

O=eu sijn dochter gritie Auwke spolman Hen soon kt 

1727 den 19 Iunij donderdag bij Clas iackops backer 

sijn wijff Rimke sibbels dochter Een soon Een 

sware geborte Een scheeve baarmoder S= 10 

1727 den 20 Iuniu frijdag bij filander de Ecekxkutor 

sijn wif Een soon gehalt 5 

sondagen nacht den 22 Iunij 1727 bij sibes Ben botzgesel 

sijn wijff antie Ben vlaster Een dochter 1-11   
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Ee 510 

1727 den 26 Tunij donderdag bij ian iackops van 
ijssel backer sijn wiff lisbit daniel vissers dochter 
hasstig Een dochter 2- mene ia 

15-53 
Pagina 309 

Tunij 1727 den 29 aito 
bij Teijrt ijpes herbergir En pagter sijn wijf 
sipkie Hen soon Hen harde baarmoder 
hadde in 9 iaar nit gekrar alles well 5-3 

1727 den Iullij de schutemacker op de klei jne 
helling kop sijn wijf klaske Een soon qwam 
met de vooeten verloste haar hastig 5-10 

1727 den 10 Iullij bij freriek beesem macker 
sijn wijf Trintie kupers nin haar doch: Een soon 2-3 

1727 den 15 Iullij bij berent bomers son sijn 
wijf Antie ian bouwes dochter Een dochter _= 

1727 den 20 Iullij sondag bij willem liwes Timmerman 
sijn wijf wibregie Een soon hastig 2-18 

1727 Iullij den 25 sunt iackop bij pitter luding 
Trmpetter En herbergir sijn wijf feickie 
Len dochter nae dat het waater 2 dagen war 
weg gewest ginok dar nae hastig 2- 

den 29 lullij Een varensgesel En Rogeme ter 
sijn wiff gesske Reijner Aaijckes dochter 
Een soon seer swar 2 
wi 

15-12 
Tulij Pagina 3510 

1727 den 50 lulij bij Hubert ians leertouwer 
sijn wijff sittske Een ston seer sware geborte 
het laar te voren is dar Een mester met Rimke 
bij gewest ginck noch well vor moder en kint A= 

1727 den 30 Iullij bij klas frijsije sijnde Hen 
schips Timmerman aij wif Catie Een doeh: 5-6 

Augustus 

1727 den 4 Augustus op maandag bij de viskal suderban 
sijn wijf Ielltie Bottes Een dochter Een 
sware verlosing het arrbeit na boven 
pin int lif doch de Heere sij danck well De 

1727 den 7 Augustus bij Assmes iackops sijn wijf 
gritie hastig Een soon gehalt 2-4 

ju-gorgepeP 
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1727 den 18 Augustus bij Cornelis jans Gaaren 

Pwinder sijn wijf Renske gosses hastig Een 

doehter 

4-10 

Pagina 511 

September 172 

1727 den 8 september maandag ben gehalt bij 

gerit dans grotschiper sijn wijf maijke 

Tsakx En haar 3 kinders gehalt het Erste 

gwam met sijn rugie vor kerde het hastig 

halde het bij de vooeten het twede qwam 

Recht qwam Een karrtirs ur nae het Erste 

het derrdo qwam wer gwaliek kerde 

het anstons was all ant rotten En 

was Een meijsie het twede ben iongetie 

En levede het Erste was ock 

ant Rotten de, orsack sal wesen om 

dat de moeder Een weck & 3 sware 

koorsen hadde gehat Een doodelicke 

penauwtheden hadde uijtgestan mar 

Ben geluckige verlosinge En vortz 

men gesonde Cram o heere uwen naam 

sij dar vor lof en danck geseit 
Â- 

1727 den 16 september dingesdag ben tot 

Hantum gehalt bij domene brugman sijn 

vrouw pittie En haar Len soon gehalt 

geer Teder de moeder seer an de korrs 

mar Een goede verlosinge 
-_ 

(laatste post 
4- 

dóorgestreept) 

Pagina 315 

ee 

1727 september 

1727 aen 15 dinges na de midag ben ick Tot 

Hantum bij domene Brugman sijn vrouw 

pitternelletie gehalt En haar Een soon 

gehalt binnen 2 uren was vorhen seer korrsig 

des anderen dags qwam de kors wer 
1-4 

1727 den 19 september ben gehalt auwke smit sijn wif 

gertie En har Een soon gehalt seer an de korns 2-Á 

maandag den 22 september ben gehalt bij 

pouweles slim sijn wif Trintie ben gronlans 

varder haar Een dochter gehalt 
1-9 

1727 den 23 bij sijmen sersier sijn wijf trintie 

naar Een soon gehalt seer s war 
1-14 

1727 den 28 september sondagen morgen 

bij Teijrt meijnders meijndert dudes SOON 

sijn wif maijke Hen soon 
2-10



  

       
   

   

    

    

    

   

  

    

    

    

   

   

  

   

        

    

    

pag. 3515 vervolg 
5 514 _ 315) Onbeschreven 

- 516 
a 517 ged. 

den 29 maandag bij de Convoijmeijster harmanus voritzijus sijn wijf Claske suderban ginck seer swar Fen scheve barmoder Een dochter Een bedagde 
4-10 Pagina 316 P 2? 

  

1727 dingesdagen nacht bij Balling molenar sijn wif haar Een soon gehalt Tallmemde lang het arbeit nae boven 
4 

Oektober 

1727 den Tweden ocktober bij marten scholaper sijn dochter gertie Een schutemackers wif 
henderieck qwam van selfs 3 maanden 

1727 den 17 bij frans pirs verver En wol Camer sijn wijf grittie En har hastig Een dochter gehalt qwam met sijn angesiet boven doch ginck neeh reedelick seer bestrengt 2-8 

1727 den 19 oektober bij Louw pompes soon gelluf men varensgesell sijn wijf anntie Ren dochter Tallmede lang Een scheeve baarmod: j- 

1727 den 20 maandag bij Auwke vinck Torf — bor sijn wiff Elske haden het al in haar beat dor Eon harrde korrs alles well Een soon 9-8 

Pagina 317 
Ocktober ns 

den 22 ocktober gehalt wonsdag morgens bij de Hopman En Brouwer pope anderis brouwer sijn wijf antie hastig Een dochter 5- 

den 25 oektober bij de schiper wittze sijnde Een nortzvarder sijn wiff Trint de bole Een soon Tallemde wat alles well 4-5 

1727 den 1 november allerheijligen gehalt bij gerit simons dochter de naegelatene weduw van wijbe horrenstra in sijn leven meijster glasemacker en dochter nae dat har man vor vertin da: gestoven a 

je sondag den 16 november bij de Borgemeijster penin sijn vrouw Ken soon gehalt doch Tallmde wat alles well 
5- 

1727 den 20 november bij zitze backer sijn wijf alltie hastig Een soon   



  

  

paa.317 vervolg 

-_ 518 
- 519, 320, 321, 322 zijn onbeschreven 

-- 525 ged. 

1727 den 26 november bij liuwe mellger 

sijn wijf alltie sibrans Een son gehalt 2-10 

1727 op kerrsdag mijn swager En dochter 

schraders Tos Ternart Een soon …— 

Pagina 518 

  

1727 den lesten vant jaar 

niwe iaars avent bij Greta har 

soon Een pannebacker sijn wijf 

gtintie anne Rus har dochter Een doeht: 1-8 

dit iaar is vollEnt 

dit vorleden iaar 1727 hebbe gehat 

75 vrouwen dar me verdint 188 

gul: 12 stuers 

tonder desoS--------nnn 8- 

ons domone intros-------- 6- 

ian Haijes---------eeenrn 52 
  

somma dit vorleden iaar 

1727 ontfangen 255 gulden 12 stuer 

uijtgegeven — -— —= 220--10 

1722 Pagina 525 

den 9 April ben iek tot tialling Aates gehalt bij sijn 

vrouw van Collum dij 10 wecken an Een Aecksident in 

de lissge ant lif hadde uijt de Cram gehouwden bevont d 

Een dickte met in flamasie hebbe har verbonden met 

Cataplasma smorgens- — -— =D 0-3- 

den 10 dito avens en morgens verbant- — --- Oe6- 

den 11:12:15:14:avens en morgens ver: - 0-1 

gen 15:16:17:18zavens en morgens verbant — ee O-14 

den 18 een flessien met tintura Elecksir 

  

Crotsie spirtus materikeeles- — === O4 

den 19 avens en morgens verbant een groete 

pleijster van ong: millote — — e= 0-8 

den 20 avens en morgens verbant =— — == 0-6 

den 21 avens en morgens verbant- === TTT 0-6 

den 22:25:24 avens en morgens verbant- — =O 1E 

den 25:26:27]: ditto avens een mor -— === TT O1 

Een grotte pleij millote sallve ongentw: hij 

megegeven met wieken === TTT O4 

soma 6-2 

betalt met 6-4stu



  
    

pag. 323 vervolg 
— 324(onbeschreven) 

- 525 
— 326 

den 15 september 1726 gaara ijnia getrouwt 
den 22 dito Reijner aijkes geeske getrouwt 
ock jan steffens dochter 
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1722 
den Ersten April vor ian pottebacker 
4 rorgasien met een temper poder gemackt om 
het Bloet te suveren vor har grotte dochter 0-18 

1722 den 8 Avgustus nae peesens gesonden vor iackop 
kortrick sijn suster dij seer qwaliek in har 
ligam gestelt war bij velderhande doekters 
En mesters gemedisinert hadde En gen baat gevon: 
hebbe har Een grotte pleijster op het lif 
gesonden — — — eee ee ee eee 0-8 
Ben pott met dordringende ollijen En sallven -— — —10 vijr puijers suderosirum Tee ee 0-18 kruijden om in ijenever te doen vor open lif — … 6 

2-4 
  

1724 den 3 Iunij is wijtze Tammes dochter van 
nijkerek bij mij gekomen datse 8 weeken ouwt in de 
Cram war En sedert dij tit ser Ellendig in haar 
ligam datse nit alls met pin konde waateren En ock 
Een dickte in haar lisge met gedurige pin om dat de mor nit op sijn platz war gebracht 
har gerisentert verbonden met aen stovinge op har lif 0-4 Een poijer ingegeven avens- == 05 — eed den 4 dito weer Een Reijs En verbant ĳ— — — = …e -0-5 ock Een puijer ingegeven — -— DTe ee eed oek Een pott sallve == ee — ee =0-6 ock Een pergasie — — -— eee eee - -=0-6 

Pagina 326 

den 5 Iunij Reijs En verbonden ĳ— == ee ee „0-5 den 6 dito Reijs en verbant ĳ-— -— - 0-3 vor avens Een puer gelaaten ĳ— — - — eeee „0-6 den 7 dit Een Cataplasma van molenstof 
Comin anis krusemunt Comillen- — == ee ee -O4 Een puijer om in 5 mal in te nemen -— == == =0-10 den 7:8:9:10 Reijs En visita verbonden- — === =0-8 den 15 Een niwe Cataplasma gemackt Reijs En visita- — -8 den 15 Reijs En visita -— -— -— Eee -0-5 den 16 weer Een Reijs En visita -— — == ec -0-2 Een pott met Basilikum - — -— ee ee en „0-5 

  

de Heere heft dese dit is betalt 
pasijent dor mijn Hant met 5 guld: 
wonderlieck sijn seegen 

gegeven 

 



pag. 527, 528, 529 
- 550 
- 551 

1728 den 2 April 

mevrouw Een 

kallver boncke 

gesonden Hen 6 de 
hallef 

den 10 Iunij me 

vrouw gescnden 

Hen virender 

schaapen vlees 

17 En Een halef 

pont het pont 

derdo halve stu 

Een schif van 

vir pont Een kalver 
schif------ 0-10 

som 2-15 

zijn onbeschreven 
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in desember mevrouw 
Aijluwa Een verendel schapvlees 

gescnden Een kallver kop 

6 stuers 
Een kallver schif komt de ijode 

5 stuers sege 6 En Een ortie 
pasavent an mevrouw gesonden 

6 pont kallver Harst derde hallef 
pont frickedil het - — 1 - 2 

2m 5 
  

17350 den 16 meij vor mevrouw 

Aijluwa Ben hallef verendel 

Te buij gesonden — - 0 =- 11 

pulveres librans 

om arbeit te verwecken 

Pagina 551 

(het dagbcek van de schrijfster werd geschreven op losse 

schrijfboekjes. Later zijn deze schrijfboekjes bijeen 

gebonden tot eon boekwerk. Op deze pagina begint weer 

zo’n nisuw schrijfbcekje. Dat is ook het geval op de 

bladzijden 379, 429 en 437.) 

dit Boek Heb Iek AnGeleit 

1728 den 2 ianuwarij 

o here Gij Allemgtige schepper ick dancke u 

dor uwen lieven goone Tesum Christum dat Gij mij 

dit angevangene niwe jaar wederom hebt laaten beleven 

dar ick Tot an de porrten dos doodes genadert was hebt 

gij mij wederom so verre herstelt dat iek in Redelicke 

gesontheit Ftot hijr To gekomen ben Belift het u dan 

wederom ach Heer dat ick wederom in mijn vorige 

Berop sal volharden willt dan de vlogelen van u 

Baremhartigheit En Vaderlicke Goetheit wederom over 

u arrme schepsel uijtbreijden als in de daagen van 

outz sijt mij an in mijnen hoogen ouwderdom Terwil 

de Chrachten vergan so west gij mij Een kragtigen 

Hellper in Tit van benauwtheit En Redt mij dan En 

verhort mij als ick Tot u rope west mij dan Een 

helper En verhort mij hastig wijlt ock sulcke 

Tot mij nit laaten komen dij het u believen mogte 

dat ongeluckig souwden worden of dor de dodt van 

hijr motten gan o heere se;gent het werck mijner 

handen geft mij wissheit Chragt En sterrckte dit Bidt 

u arrme dinstmagt in hoope En Verwagting amen het sí j 

so ia aamen CG G Schraders weduw 

Higt



     

      

zie 

475 

  

332(onbeschreven) 

- 555 
- 554 Pagina 555 

1728 den 5 Tanuwarij gehalt bij Bauwke daniels 

sijn wiff Titie En har Ben dochter, gehalt 3 

1728 den 14 Ianuwaríj gehalt bij laas Tcrfmeeter 

sijn wijf gebke haar seer swar Een soon gehalt 

nae dat ick een ur a 5 bij haar gewest war En seer 

swar arrbeit hadde En vorderde nit was Een Teijck: (teken) 

datter wat an scheelde brocht mijn hant nae binnen 

En ontwaarde het kint lag Rond vor de geborte 
most van Een goede geborte Een gqwaade mack: 
keerde het kijnt En hallde het onbeschadigt met 

met de vooties nae onderen En hadde nit dorven 

dencken dat het souw geleft hebben En was het kint 
met de moeder frijs En gesont En schen mij als 

Een mijrackel te sijn o here sijn hijr vor uwe 
grotte wonderwercken gedanckt 

1728 den ITanuwar sondag gehalt bij 
derek Harmes werrckende op het Tigelwerck 

sijn wijf grittie Een dochter ginck swar to 

doch alles well 

1728 den 20 Ianuwarij bij Tiesse gortmacker 

sijn wijf brant douwes alltie Een kintie van 

T maanden al wat dodt gewest bij haar 

het was dar all alles well Een dóchter 

Pagina 554 

Tanuwarij 

1728 den 24 ianuwarij satterdag Harman borke sijn 

wiff morke Een dochter gehalt ” 

satterdag den 51 ianuwar bij bauwke ians 

metselar sijn wiff gertruijt sickel doecht: Een 

dochter Een sware Reijs satt de nae gebortte seer 

vast het kint blef ock seer vast met de schouwder 

sitten hadde dar vel arbeit me 

1728 den 5 feberwarij bij Tomas Backer 
sijn wijf betzke Hen soon Talmede lang 

1728 den 8 feberwarij bij kurt zirkes kuper sijn 

wijf anna mijnHeer schomecker Een dochter 

1728 den 9 feberwarij bij luuttien zirkx kuper 

sijn wijf siwke Een dochter 

1728 den 12 feberwarij bij Harrman witzen 

borg meijster backer sijn wiff lutzke Een soon 
Hastig het kintie Teer En sijek



  

pag. 555 
— 356 Pagina 555 

  

n 551 ged. 

1728 den 15 feberwarij sondag bij walle 

schuijtmaecker sijn wijf kneliskes Catie 

Een dochter 
1-10 

1728 den 22 feberwarij sondag ian Benijamins 

antie Een soon ginek noch Redelick 1-8 

1728 23 feberwar bij de Hopman Heara 

Heringa meijster Cleermacker sijn vrouw 

gertruijt nae datse van selfs verloste 

van Een dochter van 8 maanden vil 

vort in Een voehemekte Corrs de selleve 

dag gestorven nae dattse te voren 9 wecken Een 

sware kranckheit hadde gelegen sonder itz 

te nuttigen schir En overlet din selven 

dag seer verstandig tot het leste ogenblick 5 - 

1728 den 26 feberwarij bij marrten jans visser 

sijn wijf ijouwkie hastig den doehter 1-8 

1728 mart bij alltona Harmen Bontios panebacker 

sijn wif diwke swarte metties dochtar 

Een brave dochter 
2- 

Pagina556 

1728 den 14 mart sondags morgens bij marten binne 

sin wiff Titske ian bror iettzke har nicht op 

de ouwde sijl Een soon gehalt 8- 

1728 den 18 merrt bij kinske har son 

sijnde Een schutemacker sijn wiff antie clas profesor 

sijn dochter geluckig von Een soon verlost 1-5 

1728 den 21 mert pallemsondag bij Arijan 

Copman in seuvmleer sijn wijff hijcke hubers 

Een dochter 
51 

1728 den 350 mert in de 5 liwen gehalt bij Een 

schipers wijf van gronigen willende nar Harlinge 

gqwam har het arbeit an onderweg hadde Een 

sware Reijs Een soon har mans naam vas 

Henderick ians 
5 

1728 den 5 april sondag bij brun pannbacker 

sijn wijf Titzke hastig Een soon 1-16 

1728 den 11 April bij ian fuckes gaarenkloper sijn wiff 

diwke vlaster Ben dochter 
- 

Pagina 551 Ene ens Menen 

  

den 20 Tunij sondag de Hopman minve pirs brouwer 

sin wijf Rickxsie hastig Een soon gehalt nae 

datse 7 wecken met slupende waater hadde gegan 

Een Teeder kintie 
3-3 

  

 



  

pag. 551 vervolg 

En 558 

1728 den 2 ijulij bij de schiper En Cnpman 
ian iettses sijn wif barber Reijners Hen dochter 3-3 

1728 den 19 Augustus tot hantumhusen 
gehalt Een kleijne boer genamt douwe x sijn 
wijf ijttie bror lolles dettie moij har doehter 
Een soon 2-10 

1728 den 21 Augustus tot holvert bij de seckretaris 
hullsius sijn vrouw mende dat het Cramen was 
bevont Een waaterig Terring ligam verseeckerdé har 
dat het gen Sramen war ho wel sij nit anders 
wisten storf des anderen dags 5-5 

1728 den 25 ben bij Clas frijaie schips Timmerman 
knecht sijn wijf Catie bevont dat het met sijn Ersie 
vor qwam halde het bij de vooeten gineck de Heero 
sij gedanckt noch well vor moeder en kint. 3-4 
eneen 15-35 

Pagina 3558 

1728 den 50 september bij boote Isebrantz sijn 
wijff vrouwek, Een son sat well 8 uren ín de ge borte 
sonder arbeit qwam int lest schir sonder arbeijt heel 
schiliek hij vart met Een Torfsechuijt 2-10 

1728 den 3 oektober bij vollkert ian bouwes. soon Een 
Coopmanschapes winckel sijn wijf ijnske Een soon 2-16 
en ee 

1728 den 4 ocktober bij dan ijpes wijf trintie sijnde 
Henderick met stockie sijn dochter Een Bootsgesel Een 
dochter swar arbeit doch was: alles wel 2- 

1728 den 11locktober pitter verver allijas pruck sijn wiff Trintie Een dochter 5- 

1728 den 29 ocktober butten de Alsemportt bij de 
pellmollenar sijn vrouw antie Ren soon gehallt 
durde 5 Etmal het waater war weg ginek soo 
of En an doch int lest war alles well T- 

1728 den 5 november bij Chlas kuper En slagter 
sijn wijf duttie minnes Een dochter 3-0 

1728 den 10 november bij dinges maijke isackx 
gerit grotschiper Een dochter antie genamt S- 

  

  

  
 



pag. 545 vervolg 

- 544 
= 545 ged. 

1729 den 25 ianuwarij dingesdag bij Teirck ians 
Backer sijn wiff Catharina Een soon met Een 

dochter beijde onrechtverdig kerdéese beijde 
hastig En haldeso Fn alles wel 4- 

1729 den 25 ianuwarij dingesdag gehalt bij ducke 

schuijtmacker meijster baas sijn wijf diwke 

mijnisn Een soon 2- 

den sellven dito grhalt bij de kuper op de 

leege weg sijn wijf antie Een sware loet met 
grutte pin 2-11 

es 15-5 
Pagina 544 

1723 mes 

den 5 feberwarij saaterdag alle sickes sijn 

wijf Hijecke gortmacker Een groete sware soon 3-3 

1729 den 9 feberwar bij frans x. sijn wijff fuckie 
Een hoedemacker 2 bravve dochtars hastig 
gehalt beijde recht het leste met de hanties vor 2-10 

donderdag den 10 feberwarij de uijtdrager willem flipus 

sijn wijf tiamke hastig Een soon 1-15 

1729 den 11 feberwarij frijdagnachtos ten ellef uren 

meijster barent nickolas meijster sechomaeker sijn wif antie 

Een dochter gehalt 2- 

1729 den 15 sondagavent bij pitter x. hellep 

backer sijn wijf mencke op de osterCingel Een 

dochter Een scheve baarmoeder 1-10 

1729 dingesdag den 16 avens tot Aalsem bij de schadt 
meijster sijn wijf pitiie har Een dochter gehalt 

satt seer vast met de schouwders hade ick dar veli 

werck me lefde mar Een kartir urs de 

wm 14-16 
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1729 den 18 feberwarij frijdag bij Reijtze iallkes 

schomacker sijn wif beijtz hastig Een soon 2-10 

1729 den 21 feberwarij maandag bij teirt meijnders 

sijn wif maijke gehalt hastig Een dochter 2-8 

1729 den 21 maandag bij pitter anness brouwer 

sijn wif grittie henderiekx Een soon 5-35 

1729 den 26 feberwarij saatersdag morgen te vir uren 

bij Clas iackops backer sijn wif Rimke Een 

dochter nae datse well 5 wecken met arrbeit 

gegan hade doch int lest in 2 uren luckte 3-10



  

h
e
 

  

pag. 545 vervolg 

- 346 
- 547 

feberwarij sondag den 27 vastelavens avent bij seckle 

alles gortmacker sijn wijncke En har den geheelen 

dag bijgestan verloste swar van Een dochter 

qwam met sijn angesigt in de geborte was noch schir 

nit int angosigt beschadigt de Heere sij gedanckt 4-8 

nnn 15-19 
Pagina 346 

Mart pe 

1729 den 5 mart frijdags bij Romke willems boij 

Torfdrager sijn wif aacke durde van avens ten 5 

uren tot smorgens ten 4 uren hadde het seer swar 

Een harrde geborte verhinderde kreg op het lest 

schrickliek arbeit En de heere verloste har 

Eijndeliek van Een dochter de Heere beware mij doch 

vor sulcke ontmoeting verder moder En kint behou: 1-10 

1729 den 6 mart sondag vastelavent berent 

Elties slagter sijn wijf siwke Een dochter 

Een sware Reijs durde lange noch alles well 2 

1729 den 10 merrt ..s.aesee eee ee sijn wijf anna 

gertz har Een dochter gehalt hade het swar 2-10 

1729 den 10 mert donderdag ielltie doijtses har man 
gosse.....s..mijster schipmacker Een dochter 5-3 

zeeen 9-5 
Pagina 547 

Mart mn 

1729 den 11 mart frijdagen nacht Tot Aalsem 

bij domene Colomba sijn vrouw vettie ijnia 

har hastig Een soon gehalt : 9 

1729 den 13 mart sondag bij Iellte kistemackersknecht 
ian van der Rijps Iloh: har dochter Trintie Een SOON,_40 

1729 den 14 mert gehalt des nachtes tot hantum 
bij domene Brugmans vrouw pitternelletie bevont 

dat het waatter al weg war int bett tallemde noch 

tot nae de midags ten twe uren ginck int lest noch 

heel swar Een grot swar kint Een soon alles well 7-10 

1729 den 26 morrt op het verlaat butten aalsem 
port bij gerit Hessels sijn wijf siwke haar Hen dochter 

gehalt qwam met síjn sijde vor most het keeren En 

haalen hot swar met de vooten doch de Heere sij 

gedanckt alles well vor moeder En kint —e- 

1729 den 28 mert bij lutien zirkxs kuper 

sijn wijf siwke alls well doch Tallemde lange 

het arbeijt nae boven alles wel Een soon 2-11 

menen 20 11 

  
 



ot
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pag. 548 
n 549 ged. Pagina 548 

mart 

1729 den 29 dingesdag avent bij de viskaal ian 

suderban sijn wif Ielltie Een dochter D- 

1729 den 50 mert morgens ten 2 uren gehalt bij 

gesske ielle dromers dochter har man sijnde Een schiper 

genamt „...ee... En dochter 1-10 

1729 den 3 Aprill sondag nae de midag bij Caspar Hendrickx 

nosken metselar sijn wiff Antie Een soon 1-14 

1729 den 7 April donderdag bij de vrotzman snip silversmit 

sijn wijf antie iohanes Rolefs Een soon 5-3 

1729 den 8 April derek operman sijn wif grotte Beitzke 
frijdags nachtes of morgens Een soon 1-10 

1729 den 11 April sondag int ouwt raathus gehalt bij 

de wolkammer En verver wibert scheltes sijn wif 

alltie Een dochter 2-16 

1729 den 24 April sondags smorgens gehalt bij ian iackops 

allijas ian stuijt sijn wiff lisbit sat lange in de geborte 

Tallemde lange doch ginck heel wel Een dochter 5 

den selven dito bij gerit wijbes Een koffij Tee koper 
sijn wijf derckie heel hastig het kint was dar al het 

lest was de geborte bijnae gesloten Een grotte soon 

in EE 

Pagina 549 2t-14 
meij 1729 mn 

den 1 meij sondag bij Allart hespes En schlagter sijn 
wijf hastig Een soon gehalt 2-10 

1729 den 22 meij bij Lan iackops wolkammer sijn wif 

dudtie Een soon sij hadde het nit van de beste 2-10 

1729 den 2 iunij bij balling mollenar sin wif ijttie 

hastig Een brave snon 3-18 

1729 den 9 iunij bij de maijor marrt aijtes sijn wijf 

poijke Een seer Teedere soon gehalt En hastig 

hadde vrouwkie Een seer qwaat prieckolös been 5-5 

(prickol5s van perikel=gevaar) 

1729 den 20 Iunij gehalt bij Assmes iackops 

Roijle but sijn wiff Trintie Een dochter most ick 

de geborte ontsluijten Een harde En scheve baarmoeder 

het arbeijt nae Boven 5 a vir mall de streng om 

den hals qwam op de sij mar de Heere sij geloft nog 

alles well vor moder En kint 2-4 
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pag. 549 vervolg 

- 550 
- 551 

1729 den 25 Iunij saaterdag de Convoijmeijster 

Harmanus voritzijus sijn vrouw Claske suderbaan 

haar Een dochter gehalt 4-10 

„eee 18-15 
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Junij 

1729 den 28 Iullij bij pitter iaeckops schiper 

En Coopman sijn wijf bauwkie Een dochter 4-Á 

1729 den 51 Tullij sondags nachtes bij antie 

Elijas metselarsknecht Ben brave soon gehalt 2- 

1729 den 24 bij lodewieck sijn Torfdrag lodewieck sijn 

wif ijelltie Een dochter ee 

1129 den 21 Augustus bij Harrmans witzenborg 
meijster Backer sijn wif lutzke Een soon hastig 

nae datze de geheele dag al pinelick war 3-6 

wonsdag op sunte barrtelmewis frerick beesem 

macker sijn wif kuper nin har dochter nin Een soon 2-6 

1729 den 16 Augustus dingesdag avent is mijn 
dochter gertrut Elisabet Higt bevallen van Een 
doehter genemt Catharina gertruijt Een sware 

Reijs avent ten 7 uren met slupent waater O- 
nn 11-16 
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Augustus es 

1729 den 26 Augustus ben gehalt bij de Hoopman En Brouwer 

minne pirs bevont Een grot waater gqwam gen 

verandering brack doen hett waater halde En 

kerde het kint bij sijn vooties heel swar En was 

bijnae doodet mar de naegebort most ick har met 

kleijne stuckies ofplucken doch alles noch well 

Een soon hade dar vel me te doen De 

1729 den 26 Augustus gehalt bij unne Ramsnos (O=eu) 
in de wandeling sijn wijf trintie nae dat har moder 

sijnde de vrootvrouw van de Geest Een dag 

a 2 met haar getallemd hadde gaf se het over 

Een bedorven werck gemack qwam met het Ersie 
vor kreg ick Eijndelick de vooten haalde het 

swar het kint levede noch mar storf vort 

Een soon 1-10 

1729 den 9 september bij pitter voncek sijnde voorman 
sijn wijf han Een kint van 18 wecken gehalt 

levede mar nit Jan Een meijsie hastig 1-12 

Gps 6-12 
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= 554 ged. september 

1729 den 10 september saterdag gehalt op de wauwt 

potster bleeck bij ian keipes sijn wijf marrtie 

Clas ons ouwde meijt Talmde lang war het kint 

seer bestrengt het arrbeit nae boven Een soon 2-6 

1729 den 28 september bij markus ....-.« meijster 

kleermacker sijn wijf Een soon 2 

1729 den 8 oektober op de streek bij altena 

bij Chlas vrijsie schutemacker sijn wijf 

Catie En haar Een dochter gehalt het kint 

presenterde sijn Rugie kerde het hastig kreg 

het met de voeten alles wel vor moder En kint S-Á 

1729 den 7 oektober bij Clas iallkes voorman 

sijn wijf antie Een soon gehalt 2-10 

1129 den 8 oektober liwe mellgers schiper 

En Coopman sijn wijff allt sibrans Een docht: 2-10 

oektober Pagina 555 

1729 den 16 oecktober sondag avent bij Henderick 
sijn wijf barber kempes ollijslagersknecht 

bij Lackop Isebrant Een dochter 2-10 

1729 den 24 oektober sondagen nacht op de 
Hogte gehalt bij Ilettze logems Torfdrager sijn 

wijf trintie viswijf derek sijn doehter qwam van 

selfs hastig Ben kintie van 7 mannden heel 

Teer de vrouw hade sware korsen ginck wel Een 
dochter mar den 6 dag gestorven 1-8 

1729 den 27 donderdages snachtes bij de seckertaris 

klerek Christofel Bransma sijn wif Hisskie sirckx 

gincek swar to hadde het arbeit in beijde dick van de 

beenen iamerde geer doch ginek int lest noch alles 

well Een doehter 4-10 

1729 den 28 ocktober bij «eeen sijn wijff 

lisbit Eelke iohanes dochter Een soon 2-10 

op allerhijligen 1729 douwe lolle popkes harpenir sijn 

wijf Antie Timmes Een ondertrouwde vrijster ginck 

hart to Een soon overtoleg 

nme ms Pagina 554 10-18 
november men 

Allerhijligen Bij lolle popkes sijn ondertrouwde 

Bruijt En genamt anttie Een soon ginck swar 1-16 
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1729 den 6 november bij ijde frerickx Timermans knecht 

En schlagter sijn wif zitzke war het waater al weg En 

war ick bij har van saaterdags tot sondagavent. ginck 

seer swar satt well 2 uren in de geborte qwam seer. 
swar de voeten met de schouwders gelick Een soon 

satt de naegebort ock angegroijt o heere bewar mij 

doch weer vor sulecke ongeluckige doch alles noch 

wel vor moder En kint Een vlaster Fe 

1729 den 11 november bij Ellke lertouwer sijn wijf lijbke 
geeltie moijs dochter hastig Een ionge soon 2- 

1729 den 17 november bij ....es«.:. Corfmacker sijn wif 

Antie tijalings Een soon 2-15 

den 6 november bij douwe: pitters seijl. macker… 

sijn wijf -Tttské Hingíius Een: sòon hastig 2-0 

: : eN ES WL Ü B renh aCs Fb 

1729 den 22 dewsibel mebdone Ean B bnde Bt de groot 
schiper wijtse smpäitters ‘sijn ui jf Tmintie: de “Bul Ben soon 

ME LE AAE 5-4 
1729 iden 26 Höwember bij Tis WouwteLs vrotenan En 
ienever stocker sijn wijf pittie bevont datse grotte pin 

hadde groijde ben waater het brack vont noch gen kint 

bevont do dat het geheel achter over het ijsben lag met 

sijn Rug sogt het te keeren En sogt nae de voeten kreg 

met grotte muijt En konde het ander nit krigen most haar nog 

op het hooft setten kreg het met schricklicke moijte sat doen 

nog vast met het hooft Een dochter storf vort 4-4 

TOE Pagina 3555 We 
november 

den 27 bij berent Elties slagter sijn wif siwke 
na datse 6 wecker an Een vloet gegan hade 
En de kors verloste van Een vruücht 

van 20 wecken Een soon 1-10 

den 27 weer sondag gehalt op de Helling bij 

henderick isackx schipmacker sijn wif maijke 

na datse 5 a 6 wecken seer flauw En dodelicke 

korsen hadde verloste ock van een vrucht van 20 wecken 
mime 1-5 
1729 den 28 november bij ian de pon Brouwer 

sijn wif grittie Basun durde van smorgens ten vir uren 

tot savons ten 6 uren swar arbeit Tallmende. lange 

doeh alles noch well vor moder En En Ben soon 2-10 

1729 den 4 desémber endet avent B BEE 
bure arbeijder in de wandeling kan al sijn wijf 

lisbit Een soon ì : 0 

1729 den 5 sinter klas avent gehalt bij Eijlart 

meijster schomacker Eön loijer sijn wijf Renske Een dochter 
EEE 7-0 

1729 den 6 op sinter klas morgen bij lambert 
de vos harliger treckschiper sijn wif 

Rigel Basun Een dochter 2- 
wen 14-5
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1750 den 19 feberwarij sijnde sondeag vastelavent gehalt 
bij wouwter x. temsger En Coopman sijn wif Titzken 
Berenhardus Zen dochter het kint veege Teekens Se 

1750 den 26 feberwarij op grotte vastelavent gehalt bij 
ionas Rutter sijn wif lisbit Een seer sware Reijs Tallemde 
lange seer nauwbandig Een brave son En alles 
godt loff wel vor moeder En kint 2- 

1750 den 5 mart sondag bij Herick 
gorrtemacker butten de wouwtport sijn wiff 
pittie volkefrt vormers dochter Een dochter 
het was dar al Eer ick qwam 2- 

1750 den 16 mert bij Clas Estrickbacker aerijantije 
gron wifs soon. butten de aalsem port op iohanes 
harems werck sijn wijf iancke Een geslotton baarmod: 
hadde dar veel me te doen doch alles noch wel 
vor moeder En kint Een soon 1-17 

17350 den 18 mart frijdag butten de aalsem port bij 
schurt kornelis gaarenlwinder pannebacker sibeltie 
iohanes harmens dochter swar arbeit alles nae 
boven gewerekt ginek op het lest vor moder 
Em kint nog well Ben dochter 6- 
zeeen 14-17 

Pagina 36.1 

Pagina 560 
  

mart 

1/50 den 19 sondag bij pitter nannius sijn wijf 
zfa Tallemde lange Een dicke grotte soon 
ginek op het lest noch well derck winantz 
dochter doch het is har de fifde dag in de memorij geslagen 

1750 den 28 bij pir eanderis trechschiper 
sijn wijf angenit Een Grotte brave soon S- 

1750 den 2 April pallemsondagen nacht gehalt bij de vrotz 
man alte sijn wif wipkie sinde pitter doma sijn 
dochter Een soon Tallemde lang doch alles 

well vor moder En kint A= 

17350 pallemsondag bij ian alderieckx schomacker 
sijn wijf iank wollen naijster nadat ze 8 wecken 
getrouwt waren Een dochter 2-10 

1750 den 14 April frijdag bij schurt waagemacker 
sijn wiff schurtie Timens Hen brave soon 1-12 

1750 den 21 April frijdag bij de hospes an de 
wouwtporte sijn wijf liwkie Een doehter was 
Erst weijnig arbeit doch alles wael 2-11 

1750 den 28 April frijdag butten Clas wittses panebacker 
sijn wijf Romke fopes Een soon 2- 
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1750 den 21 April sondag nachtes bij Teirt scholaper 
ock arbeijder op het perk sijn wiff anna bolken 
Een soon 1-10 

1750 den 2 mij dingesdag ..….neren en „sijn wif 
albertie ijelltie dochter hadde de uitsinckinge van de 
Baarmoder haar seer geinkomandert hadde sehrieckelick 
sware baarensnoot souw het hast overgegeven 
doch do Heere gaf uijtkomst Een grotte soon 2- 

den tweden meij bij zitze torfdrager sijn 
Tetzke anne Rus haar dochter Ben soon 1-10 

1750 den 4 meij bij Gelluf schips Tirmerman doch nu 
nae gronlant sijn wijf antie Een soon 2; .16 

1750 den 9 meij dingesdag morgens bij waalle 
schuijtmacker sijn wijf Cattie pantekras Een 
dochter 5-10 
meenen som — 116 

Pagina 563 
meij 1750 ies 

1750 den 10 April wonsdag Bij Henderick Tackop 
Roijle But sijn wijf lisbit Zen soon durde van 
nachtes ten Een uren tot andersdag ten Hen uren 
midags seer swar mar alles wel 2-8 

1750 den 14 meij sondag bij derck ians pottebacker 
sijn wijf altie overhart dochter Een soon 2- 

1750 den 16 dingesdag bij aadel ians wolkammer 
sijn wijf ninke nae datse vor of Een sware vloet 
gehat hadde averns morgens bevil’se van Een doode 
soon dij in de vloet verstickt war 2= 

1750 dingesdag den 16 morgens gehalt bij de Brouwer 
pitter annas sijn wijf grittie Een dochter Â- 

1750 den 27 saaterdag pingester avent bij Cornelís 
schoolmeijster tot Aalsem sijn wijf pittie nae 
dat ick dar te voren 5 a A wecken geleden al 
2 mal Hen etmaal gewest war Hen soon 5-10 

175ö den 50 meij bij luttien kuper sijn vrouw siwke gehalt 
bevont datse Hen scheve baarmoder hadd most alle ontslut: 
macken durde van morgens ten vir uren tot middags blef 
onbeweglick sitten denckende dar moet wat an schelen onder 
sogt het bevont dat het met arrmen En beenen achter het ijsben 
lag En met het angesigt nae boven seer gevarlick most haar 
op het hooft setten tot twe mal En kerde het onderste boven 

PP 

15-18 
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Iunij 

En haalde het met de vooeten van achteren settede haar 
don weer op haar platz halde het met grot gewelt 
iek hadde het bijnae overgegeven mar de Heere gaf 

mij grotte Chragt En sterckte mar hade nit gedocht 

dat het kint int leven gebleven konde hebben of ock 
an sijn leeden verminkt moste worden mar de 

heere sij gedanekt dij mij uijt dusenden prickelen 

geholpen heft En nu wederom mijn sugtem En gebeden 
verhort heft En mij met overwinning verblit heft 

so dat moeder En kint fris sijn behovwden Een welvarende 

dochter 5-1 
„neee (perikel=gevaar) 
1750 den 351 meij wonsdag avent butten de Hans 

porte gehalt bij derckie har man 

Jen arbeijder op het Tigelwerck 2-16 

1750 den 2 Iunij frijdags morgens gehalt tot 

Hanttum bij Reijner wijbes En sijn wif lisbit Een 

dochter mar het was al besturt 8-8 

1750 den 5 Iunij sondag gehalt bij Evert daniels 
sijn wijf altie kurtz durde den heelen het arbeit 

was al nae boven het avenserde nit op het 

lest kreg sij dordringend arbeit Een soon 2 

meene 16-5 
Pagina 765 

1750 den 11 Iunij gehalt bij de Backer Teirck ians 
sijn wijf Catarina durde van saaterdags avens de 

heele nacht tot sondags avens ten 7 uren het 

arrbeit was geheel nae boven het ginck sondags 

well een ur a 6 weer heel over het waater 

war al weg het kint in de geborte mar het 

ginck alles over nede midags gìincek het weer 

an En most Eijndelick stande verlossen Een 

dochter qwam Recht bevont datter noch Leene 
mar lag seer verwarrt Tussen de naegebort 

in Een seer sterrck waatervlijs het kint 

gwam met de Rugge sogt het met egrotte muijte 

te keeren haalde het met sijn voeties seer 

swar Een soon mar storven beijde 5 a 6 

uren dar nae de moeder vart well 4- 

1750 maandag den 12 Iuníij bij de deckenwever 

Isack martinus sijn wijf aaltije Een dochter 
allting van ian Bauwkes 

1750 den 15 dinges dages avens gehalt bij harmen 

potter Roijle But En gemensman sijn wif Hilltie 
horenstra Een soon met Een dochter gehalt 

heel hastig beijde Rechtverdige geborte   
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1750 donderdag den 15 gehalt bij Een gronlansvarder in de 
wandelinge duckele swanhals sijn wif gertie Den soon 
wm De 
1750 den 18 sondags gehalt bij ian mus meijster Timerman 
sijn wijf diwke Een soon a 

17350 den 26 Iunij sondagen nacht bij fucke kuper En Collumer 
schiper sijn wif marijken Een soon 2- 

1750 den 28 Iunij tot wettsens gehalt bij Henderieck frerickx 
grott borr sijn wijf ianke Eijsma Een dochter 6-0 

1750 maandag den 3 Ilullij bij Tialing lijbes arrbeijder sijn 
wijf diwke kurtz Een dochter Tallemde lang 2- 

1750 den 18 Iullij bij iackop bijrdrager En winckelir 
sijn wiff Aalettie Een dochter 2-10 

1750 op sunt iackopsdag den 25 lullij op de ouwe 
sijl bij gerrt derckx Talhouwtkoper sijn wijf gehalt 
mar het kleijntie war dar al En satt de naegeborte 
vast hadde dar veel me te doen haldese met stucken 
off de vrouw hade al lange kranck gewest En 
hade hot ploris doodt Cranck 5-0 
ze Oe 

Pagina 567 

1750 den 50 Iullij sondag gehalt op de kleijne helling 
bij kop x. schutemacker sijn wif Clasken En 
Tallemde tot snachtes Een dochter alles well 2-10 

1750 den 5 Augustus saaterda: bij derck hermens 
Tigelwercker sijn wijf grijttie swar arbeit Een 
grotte sware soon 1-8 

1750 den 14 Augustus maandag dor Godes seegen 
hebbe ick verlost de wellEdele Heer Hessel douwe 
van Aijluwa gritman van ostdongerdeel sijn 
vrouw Bouwina van Bormanij van Een brave 
soon sij hadde Een sware verlossin Een scheve 
Baarmoeder doch alles noch wel vor moder 
en kint o heere sijt gepresen En geloft 50 

den 12 Augustus ben iek gehalt saaterdag avent bij 
Elske gerit vormans ucke har doehter in 
onEecht Een soon geteett van lodewickx soon 
dor trouw beloften bedrogen 2 
„eneen 55-10 
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= 579 ged. 

1730 saterdag den 8 desember buijten de hansport op de 

kallekovens bij Henderick kalckman sijn wijf 

affken gehalt Een soontie van 7 maanden lag met 

sijn Ersie vor sonder ontsluting hade dar veel me 

te doen doch Redde het noch alles well geluckig 1-16 

1730 den 14 desem: bij Clas iackop vitelties soon sijn wif 

Hogackers lisbit hastig Een soon 2- 

den 15 desember bij Een arbeijder sijn wif 

lisbit volkert backers dochter Een soon 2- 

1730 desember 22 bij Harmen Borke sijn 

wiff merke Een sware grotte dochter 1-10 

TEEN Pagina 375 7-19 
mi 

van míjn beâininge Het vorleden iaar 1750 ontfangen 

van 74 vrouwen 200 En 32 gul - 2 

Het iaar 1750 uijtgegeven 
  

vant lant —- — 8 

van de stadt- 10 - 10 SAT ST 8 
pilipus intres — 16 — 
mijn hushur —- 16 -— 

Pagina 577 

Eet iar 1752 

ontfangen Hushur van ian sickes - 4 

landes obijligasie — == — == 8 - 9 

hushur van de Camer -— == —- 5 

Pagina 5/8 

1735 in sijnde in mijn 78 jaar mijnes ouwderdoms 

hebe uijt mijn Boeken angeteekent En ontfangen 

van mijn Bedininge 8000 - 500 gullden sege 

achtdusent En vifhondert gullden -=-= 

En ock in dij Tit met dockteren En meijsteren 

Ellef hondert guldens En in dit alles is des Heeren 

seegen over mij gewest sijnen-naam sij daervan 

Ewigheit Tot Ewigheijt geloft gedanckt En gepresen 

Amen ia Amen Ct Gertrut Schraders genamt 

Higt 

Pagina 579 

Memorij Boeck Van de Vrouwens 

In den naame des Enigen En drie Enigen Godt 

vader soen En Heijlige Geest vange ick dit niwe 

iaar van 1731 wederom an ach Hoere ick ben nu 

so ouwt En Hog van iaaren in mijn 76 iaar het 

believe u dan mij Chragten sterrckte wijsheit En 

vorsigtigheit tot dit Hoognodig En gewiegtig werrck 
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— 360(onbeschreven) 

- 381, 382 ged. 

te verlenen En mij met uwen Godeliecken seegen 

overstromen gelick als in de vorleeden iaaren 

om mij nu het u so behaagt dat ick mijn Evenmens 
in Haare nooden gal bijstaan o heere stadt gij doch 

alltíit an mijn Rechterhant als ick in mijn sugten 

En mijn gebett vor u in mijn binnenste vor 
u uijt storrte verhort mij in den dag der 

bebauwtheijt En sturt doch alle ongeluckige 

vor bij En so ick har helpen mot heer 
Helpt mij dan opdat ick dan segen kan nit ons 

nit ons o heere mar uwen naame sij gepren Hellpe 

mij dan Heere so worde ick gehollpen dit Hoopt 

En bijdt u dinstmagt verlent mij gesontheit 

alles om uwes lieven soons Lesu Christi wille 

aamen dit alles bijd u arrme dinstmagt in gelove 
En hoope 

41731 Pagina 581 

den 10 lanuwar Tot Ternart gewest bij mijn schon 

soon domene schrader sijn vrouw mijn dochter Een 

soon gehalt wonsdag snachtes ten 2 uren nae Een 

sware Reijs mar durde mar 5 uren En geluckug 

verlost En genamt lodewick nae mijnHeer plettenborg 

1751 den 8 feberwar bij pitter nanning scherder En Haar 
snider sijn wijf Eva derek wijnans Een soon 1-10 

1751 den 5 feberwariíij donderdag snachtes gehalt 
op de osterCingel sijnde Een schutemacker Arrijantie 

gronwif har soon derek sijn wiff lisbit 
Een dochter 1-8 

den 16 frijdags feberwarij morgens ten 5 uren 
bij de seijlmacker En ijsserCramer Tecke Hende: 

sijn wijf maijke Een dochter mar qwam dubelt 
kerde het En ginek hastig noen wel 6 

1751 wonsdag den 21 feberwarij bij sicke Hubers 

leertouwer sijn wijf saapke Een doehtor 1-5 

1 Or
 

17351 den 22 feberwar bij derek meijster schomac: 

En Coopman sijn wijf wittzke anderijs Len 

dochter 5 

TEEEEE Pagina 582 12-11 stuer 

1751 den 24 feberwarij saaterdag sijnd sunte mattis bij ian 
over hart stadtz Tambor sijn wijf Bei jzke 

gerhardus Een soon 5-6 

1751 den 24 feberwarij saatterdag bij de Tigsel 
baas En Coopman ian Iettzes sijn wijf baarber 

Reijners Een soon 4-11    
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17351 den 25 feberwarij sondag ian alles sons 

wijf lollkie gortmackers knecht van síicke 

alles nae datse Een weck getrouwt waren 

hebbe har van Een doodt kint van 7 mande 
verlost Een dochter 1-10 

1751 den 27 dingedag gehalt bij iackop 

Clason mollemacker schlagter En winkelir 

sijn wif duttie minnes Hastig Een soon S- 

1751 den 27 dito bij kurt sirekx meijster 

schomacker sijn wiff Anna Een soon gehalt 

seer swai Een seer scheve baarmoeder hade 

dar seer veel me te deen En most het alles dor 

de konst helpen En haar met sterrckte 

En grot gewelt ofhallen seer swar doch dor 

  

des Heeren geegen alles well Ben soon 2- 

Pagina 583 14-71 

1751 den 5 marrt maandag bij Gerit ians groet 

schiper sijn wijf maijke isackx nae dater Een 

vloet vor afgegan war En het kint seer 
swar bestrengt war ginck noch wel Een soon 5- 

1751 den 7 mert wonsdag morgens Ten 5 uren bij Egele 

n: ns grottschiper sijn wijf Anna doijtses Hastig 

Eon soon 5 

17351 den 12 tussen den 12 En dertinden nachtes 

de viskaal suderban sijn wijf ielltie verlost van 

Een brave soon mar was Een scheeve Baarmoder 

hadde dar veel me te doen Ber ick het Redde 5-0 

1731 den 15 mart donderdag bij binne marrtens op 

de ouwe sijl gehalt bij sijn wijf Titzke Een dochter 

mn 6- 

1731 den 17 mart saaterdag avent bij davit zirx 

sehuetmacker sijn wiff Ielltie sibrans Een dochter 

swar gehalt En satt de nageborte seer angewassen 

hade dar veel me te doen 1-10 

1751 den 18 pallemsondag bij den Hospes an 

de Aalsemport Clas ians sijn vrouw Everdine 

durde lange van te voren most ick de ontsluting 

macken hadde het seer swar Een grott swar 

kint Eon soon doeh alles noch wel vor moder 

En kint o heerc u sij gedanckt 5 

TEEEEEE Pagina 384 TE21-10 

1751 den 25 mart frijdags bij Een vissger barber de 

Beer of barber garnaat Een soon gehalt 1-10  
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1751 twede paasdag bij volkert ian Bouwes soon 

Een pottebacker sijn wijf ijnske Hubers Een dochter, 5 

1751 den 27 dingesdaag bij de Brouwer Haije Eijsma 

sijn wiff angeniti snip Een dochter ginck Reedelick, ‚9 

1751 den 29 nachtes frijdags bij Haije pirs porrtir En 

sSchoomacker sijn wijf Cobatie Een soon 2- 

1751 den 7 April saaterdag bij gosse lolkes meijster 

schutemacker sijn Ielltie Een soon 5-6 

1751 den 11 April wonsdaes bij Cornelis doijtses Hopman 

En Baacker sijn wijf attie wendelar Een soon 

mar waar de streng butten most don sticken 2-10 

1751 den 12 April gehalt bij Clas volertz pomp 

maeckersknecht sijn wif antie Casspers Een dochter 1-10 

TETE Pagina 385 18-14 

1751 frijdag den 15 April nachtes bij isebrant iackops sijn 
wif lisbit bij keereweer Een soon Hastie 2- 

1751 den 14 tussen satterdag En sondag nachtes bij 

de Chijrurgin frans berrgen Een soon gehalt 5- 

1751 den 19 donderdag butten de hansporte bij ocke sijn 

wijf Acke schror sijnde gerrt simons dochter sijnde Een 

wollennaijsters Een dochter 2-8 

1751 den 19 sinde donderdag bij ian mouweritz sijn 

Een scholaper En spolman sijn wijf grittie Een dochter 
eeen 3 2 

1751 den 21 saterdag bij Caspar Henderickx metselar 

sijn wijf antie Een dochter 1-10 

1751 den 22 April sondag bij de weeshus kleermacker sijn 

wijf Trintie Een dochter gehalt 1-10 

1751 den 25 April maandag butten de wouwt 

porte bij de blecker ian kempes sijn wijf marrtie 

Een soon 2-15 

1751 den 25 wonsdag butten de Aalsempoort bij Chlas 
Arijantie gronwifs soon Een pannebackers knecht 

sijn wif jancke hastig Een dochter 1-10 

Pagina386 16-13 

1751 den 27 April vrijdag des nachtes bij Clas oackops 

backer sijn wif Rimke gerhardus nae dat het veele dagen 

gesuckelt hadde geluckte Eijndelick doch swar qwam 

met sijn angesigt nae boven En seer bestrengt Een soon 
en 5-3 
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1751 den 29 April sondag bij allert koijekoper En slagter 
butten de halvemaansport sijn wif beijtzke Een Soon, 

4751 saaterdag den 5 meij bij de weduw van hilbert 
doorenma Trintie Een roijlebuters Een dochter en 

17 11 meij avent bij liewe Reijners pannebackers 
knecht sijn wif geeltie Een dochter 1-8 

1751 den 15 pingesteren dag bij de Baacker 

bij de aalsemport sijn gerrtie sicke alles doch: 

Een dochter hadde Een sware vloet 2-10 

17351 den 16 wonsdags smorgens bij Teijrck ians 

backer sijn wif Catarina Een dochter Tallemde seer 
was het arbeit nae boven doch alles well 3-53 

17351 den 16 meij bij Arijan Teírtz pagter En herbergir 

sijn wif Trintie Een grotte dochter qwam dubbelt 
met het Ersie seer swar 4-3 

OEE Pagina 587 TA6-6 

1751 den 24 April Bauwk Tans metselar sijnde wonsdags 

sijn wif gertruijt seckeles Een harde verlosinge Een 
seer swar hoft En grott kint Een soon 1-14 

1751 den 26 meij saaterdag button de hansporte 
op de streek bij sibran schomacker sijn 
wijf siwke En haar Een .. gehalt 2- 

1751 den 29 meij op de leege weg gehalt bij Arien 

sibes schuetmacker sijn wijf grotte Anna of stalmans 
antie Een sware Reijs qwam met sijn angesiet 

nae Boven Een soon == 

1751 den 50 meij wonsdag bij Clas Teirta seijlmackers 

knecht sijn wijf bauwkie Een soon ginck swar 2- 

1751 den 1 Iuníij Êfrijdag morgen bij gerit Becker 

sersier En schomacker sijn wijf saar ians Een 

Hastige verlosinge Een soon 2- 

17351 den 6 Iunij frijdag bij Haijke honde geselar 
sijn geske Reijners sijn wijf hastig Een soon 2- 

1751 den 6 Iunij frijdag bij ien Iackops backer 
op het vleijsmart sijn wijf lisbit Een soon geha: 5 

Pagina 588 Ta 

17351 den 8 Iuníij bij ian gosses schipsTimerman sijn 

wiff Elske hastig Een ionge soun 1-10 
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1751 den 7 Iuníij gehalt bij Clas ians meijster 
schomacker sijn wijff ijetteke Tidin Een soon mar war 
gen arrbeit most har antassten dongwam dar Een weijnig 

ontsluting most het alls macken durde van nae de midags 

Ten 2 uren tot des nachses Ten 2 uren met flauw arbeit 

Een swar bracken sij hadde het seer swar doch 

int lest alles well vor moder En kint 2 

1751 den 9 Iunij Harrmen grottschiper sijn wif anna 

Tonties dochter Een dochter 2-10 

1751 den 11 Iunij bij anna bouwt kuper sijn wif ianke 
foij Een sware verlosinge Een soon 5 

1751 den 16 Iunij frijdag bij de vrotzman En Convoijmeester 

voritsius sijn vrouw Chlaske suderBaan Een dochter 4-10 

1751 den 50 Iunij saaterdag bij op iackop simons helling 
buten de Hansport bij gerit Ileronimus sijn wiff 

alltie Tallemde van morgens van vir uren tot 

Ellef uren Een grotte soon seer bestrengt 1-16 

Pagina 389 15-6 

1751 maandag den 2 ITullij gehalt bij de vrotzman En 

sillver smit douwe snip sijn vrouw anna Een 
soon genamt johannes 5-5 

1751 den 8 Iullij sondag bij ian allderick meijster 

schomacker sijn wif ianke Een soon hastig 5-3 

1751 den 15 wonsdag bij douwe sibrans meijster Timmerman 
sijn wiff Rimke Een deehter Een sware vloet 4-1 

1731 den 16 Iullij des nachtes bij liuwe ians Coopman 
in de Volle Hant sijn wif Hastig Een soon F- 

1751 den 23 Iullíij dingesdag avent gehalt bij schurt 

Cornelis alijas koster sijn wijf sibbeltie Iohanes En haar 

Een ionge dochter gehaalt gouwt duckaat 5- 
(duckaat= gouden S5-gulden stuk) 

17351 den 25 Iullij bij ian Henderickx schomacker En 

leerCoper sijn wiff liwkie En haar Een sware 

grotte soon nae lang Tallmen gehalt Se 

1751 den 1 Augustus dingesdag bij iackop Iettes stocker 

sijn knecht ian ... sijn wijf Ietzke hade in 20 iar bij 

haar man gen kinders gehat ginek Een virendel iars 

over haar Reckeninge konde sonder de Hantkonst nit 

verlost worden En sat vast met sijn hooft hadde dar 

veel me te doen het hooft plat gedruckt Een soon 
de moeder Ent kint varen well 2-15 

(stoeker= drankstoker) 

 



  

zie 
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1751 den 8 Augustus fehaalt bij zitse ITackops backer 

sijn wif alltie Een dochter 5- 

1751 den 8 augustus gehaalt bij Berent Ellties sijn 

wiff siwke slagter verloste swar Een scheeve barmod: 

Een swaar kint Een soon konde het met alle gewelt 
schir nit magetig worden bleef de schouwders vast sitten 
arrbeijde mij schir te schande doch geluckte Eijndelick 

de Heer sij gedanekt moeder En kint varen wel 

o heere bewart mij in Tokomende vor sulcke 2- 

1751 den 12 bij Isack pickhoren deckenwever sijn wijf dudtie 
ian bouwkes dochter Een dochter e= 

1751 den 15 Augustus maandag bij Assmes iackops 

schiper op schirmoninckoog sijn wijf Trintie 

haar Een soon gehalt 2-4 

1751 den 21 Augustus dingesdeag ian Clasen gaaren 

Twinder sijn wif lisbit Henderickx Een soon 5-5 

1151 den 5 september des nachtes sondag avent geesten 

mareckt bij gerrt Reijners de beer graankoper butten de hans 
port sijn wif stintie Een soon allen gekregen 2-10 
mm (allen=alleen) 
1751 derden september dingesdag bij Clas knelis arbeijder 
op het pir sijn wif anna bollken Een seer grott kint Een doch: 

TETE 1-10 
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1751 den 7 september saterdag bijten de hansport 

bij Clas vrissie schutemacker sin wif Catie 
Een soon ) 5 

1751 den 8 september dingesdag bij ian swolsman 

Rogemeeter visiager sijn wiff martie viswif 

sijnde onse barbers dochter Een soon hastig 1-10 

1751 den 11 september bij Teirt 

meijnders wiff maijke ubeles Een dochter 2; 10 

1731 den 16 september sondag bij ian lodewickes pane 

backer sijn wif schouwkie Een soon gehalt 

Een sware Reijs 1-10 

1751 den 17 september bij gerit wijbes 

kuper En TPreckschiper sijn wijf derckie Een doch: 5- 

1751 den 17 september maandag bij frans pirs ferver 

En wollkamer sijn wijf grittie Een scon 2-10 

1751 den 18 september dingesdag bij lubes arrbeijder 

sijn wijf diwke bonteko Een grotte soon durde lang 2- 

1751 den 19 september bij ian spantie bill(=spant je bil) 
vulnisman sijn wig grotte Aat scheltes haar 
dochter grite Een dochter Een sware Reijs 1-10 

TETE TA7-0
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1751 den 20 september donderdag butten de hans 
port bij Lohannes Auwkes Tigelar sijn wif Trintie 

Een soon hastig ==. 

1751 den 22 september saaterdag bij Cornelis pantekras stats 
| Trompetter sijn wijf Trintie Een soon En Een dochter 

| qwamen beijde Rechtverdig het leste Hastiheg 2- 

1751 den 22 of deselve dito saterdags nachtes bij klas 
sinde Een arrbeijder sijn wijf diwke Een kopster 

Een grotte dochter gehalt 2- 

1751 den 50 september bij marrten ians of marrten bast 

visser sijn wif grittie Een dochter 1-8 

1751 den 50 september bij Abel gronlansvarder 
sijn wijf Trintie Een soon 2- 

1751 den 2 oektober dingesdags bij lendert 

peve ieneverstocker sijn wijf Acke Een docht: 

durde de heele nacht slupent waater Een 

sware Reijs alles wel godt sij gedanckt A 

17351 den 4 ocktober donderdag gehalt bij de weeshus 

binnen vader ian Borgerinck sijn vrouw Rieckstie 

Een dochter ginck Reedelick well 3-10 

OEE Â1-14 
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1751 den 12 oektober frijdags nachtes bij Iellte durtz 

soon gronlansvarder sijn wijf hijcke sijnde de 

houwtmollenars dochter Een soon js 

zie 1751 den 15 frijdag aven ben ick gehalt bij ian Lambers 
477 schuijtevarder sijn Bauwkie En hebbe met har doende 

tot maandags morgens gewest En alle midelen angewent 

mar was nit te Helpen En durde 5 Etmal most Bijndelick 
met de haack dor frans berrgen gehalt worden 

dij dar seer veel werck me hadde konde het schir nit 

magtig worden sat vast met de Wllebog achter het 

ijsben most de arrem brecken En het hooft openen En 

soo grotte vorse doen om het magtíg te worden Een 

grootte doode dochter de vrouw vart well o heer bewar 

mij doch in Tokomende vor sulcke ontmoetinge 6- 

1751 den 16 oektober bij gerrben Berrtels korrfmacker 

sijn wijf goijcke Een vlaster Een brave soon 2-10 

zie 1751 den 18 oecktober bij pitter derckx Een varens 

476 gesel sijn wif Riekxt Heeringa sijn nicht 
bevont dat de baarmoder seer vast geloeten 

En men Een sware Reijs stont te verwachten 

most ick met mijn vingers al gedurig soecken de 4-40 

baarmoder te openen En hadde dar schrieckliek 

veel me te doen so dat al metertit Een weijnig 15-0 

avenserde doch ginck seer swar to tot het leste 

durde Een Etmal Een schone dochter moder En 

kint varen beijde wel o here uwen naam sij gepresen     
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1751 den 20 ocktober avens ten Ellef uren frijdag gehalt 
bij de Hoopman En Brouwer pitter van Werrven sijn 

vrouw saara En heastig Een soon gehalt 5- 

1751 den 22 ocktober bij domene brugmans gehalt 
des nachtes dingesdags Tussen twalf 

En Een ur midags verlost van Een brave soon Tallemde 

lang het waater war al gebrocken Er ick qwam En 

was het kint vir mal om sijn hals bestrenget En 

ock het arremken an sijn hals bestrengt noch de 

Heere sij gedanckt noch alles wel vor moder En kint 

dit is tot Hanttum bij domene brugmans sijn vrouw 

Titie wijrsma T- 

1751 den 25 oektober frijdag nachtes gehalt bij Ietze 
fopes Torfdrager sijn wijf Hicke Sen vlaster hade 

Een seer sware Reijs ven harrde Baarmoeder hadde 

schriekliek arbeit Een seer sware verlosinge 

doeh noeh alles wel vor moeder En kint Een soon 2 

17351 den 28 ocktober saaterdags nachtes gehalt bij 
de pompmacker ian Boock sijn wijf Hilltie bevont 

zen harrde scheefe Baarmoeder durde tot sondags midaes 

ginck seer swar En hart doch alles wel vor moeder En 

kint de Heere beware mij vor sulecke ontmoeting Een son 

eenn Len dukaat 

1751 den 28 oektober gehalt bij eeens 5 
sijn wijf ijpe antie Hastig Len dochter 1-8 
=e 20-8 
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1751 den 2 november donderdag avent gehalt bij 

Eelke Henderickx slof leerbereijder sijn wijf 
libkíie Een soon 2310 

1751 den 14 november wonsdag bij Coop schutemacker 

op de kleijne Heling sijn wif Chlaske Een kintie 

van 7 maanden durde 2 Etmal was weijnig arrbeit 

Tallemde al an doeh alles wel noch Een soon 2-10 

den 14 dito oek wonsdag bij de vrotzman Ties 

wouwters vrootzman En lenever brander sijn 

wiff ianke aates Een soon 5-5 

1751 den 11 november bij de Coopman pitter pire sijn 
vrouw Antie ian Tonis Een dochter 4 

1751 den 25 november frijdag bij Henderick Isackx 

meijster schuetmacker sijn wijf maijke Een 

soon 5-5 

1751 den 27 november bij derck Berrens meijster 

wever sijn wijf hilltie Tallemde lange Een seer 

esrott kint doch alles wel Een soon 2-10 

1751 den 28 november butten de hansport 

bij sijbe Harrems meijster Timmerman sijn 2-10 

wiff mencke Tallemde lang Een dochter 166 
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1751 den 13 desember hebe ick de Edele Heer 
Hessel douwe Er: van Aijluwa Gritman sijn vrouw 
Bouwijne van Bormania geluckig van Een soon verlost 
genamt frans Ernst alles wull o heere sij danck 5Ô= 

Tot sloet vant iar 1731 hebe gehat ait iaar 99 vrou: 
hebbe dit iaar met de vrouwens verdint 
200 En 60 gulden Resten nog Eenigen 

  

van den uijtgaaf 100-577 -— 2 
nog an inkomsten dit iar van husen Rent 91-15 

nog van de vrouwens 

Resten =-—---- 5-8 

nog „mm 1-5 

ontfangen Hoe Teveren zb 
NOg „een 2-10 

NOg —=emene 1-8 
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dit vorleden iaar 17351 is in seegeninge Ter 
Eijnde gebracht En uwen naame sij lof En danck o her 
nu sullen wij so met dit niwe iaar Van 1752 in des 
Heeren naam weederom beginnen o Heere uwen 
Grotten naame sij geloft En gedancekt vor alle 
uwe geegeninge En welldaden dij ick van u vaderlick 
baremhertighoit ontfangen hebbe in dit vorleden iaar 
Ach Heere Heere wilt mij nu oek met dit niwe 
iaar wederom kronen met niwe seegen En 
vaderlicke lievede En Baremhertigheden in desen 
mijnen Hoogen ouwder in den naame des drij 
Enigen Godes vader son En Heijligen Gestes Bidde 
iek u willt mij Chrachten En sterrckte verleenen 
in mijn hoogen ouwderdom En geven mij wissheit 
En vorsigtigheit in dit Hoogwietig werrck En 
wilt mij met uwen Godelicken seegen overstromen 
En mij En de Hlendigen verhooren in de 
ure der benauwtheit als wij tot u ropen 
straft mij doeh nit om hare sonnde noch haar 
om mijne sonnden wille dit Bidt u arrme 
dinstmaagt wilt mij dit doeh geven o Barem: 
Godt En vader om uwen lieven soons 
Jesu Christi wille aamen dat sij so in 
hoope En gelove 

  
Catharin Ger: Schraders 

1752 in mijn 77 iaar 

Het iaar 1732 Pagina 598 

1752 den 1 ITanuwarij bij Henderick iackops 
Roijle but sijn wif lisbit gehalt En hadde 
Ben seer sware geborte hadde dar seer veele 
me te doen doch de Heere sij gedanekt noch 
alles ten Bessten o heere u sij danck geseit 
tot in der Ewigheit Een dochter 2-10     
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1752 den 2 lanuwarij gehalt bij de Timerman 
ian mus sijn wijf dijwke Een dochter F- 

1752 den 5 ITanuwarij saaterdag bij Ionas Rutter 
sijn wif gehalt lisbit bevont dat het met sijn sijde 
met het kene bill qwam kreg de vooeten kerde het met 
het angesigte nae onderen Blef evenwel met sijn hoof t 
besloeten in de baarmoeder most ick sehriekelick arbeijd: 
Eer ick het magtig wijr En most so sijn. leven 
laaten Een dochter © heere bewar mij doeh vor sulck 

1752 den 7 kopere dingesdag gehalt bij de Timmerman 
ian frauw sijn wiff maijke Een vlaster Een docht: 2- 

1752 den 15 sondages nachtes gehalt bij marrkus 
meijster Cleermacker sijn vrouw Romkeij Een 
soon gehalt 2 

EEEN Pagina 599 11-10 

1752 ben ick den 18 Ianuwarìij gehalt bij ian 
filipes pantekras schutemackers knecht sijn 
anntie haar Een soon gehalt swaar 1310 

1752 den 20 Ianuwarij gehalt bij henderick of 
iohanns uijle sijn wif lisbit Een arbeijder Een soon 
nnie: 1-8 
den 22 dito dingesdag des nachtes Rolef lijndraij: 
bij locke beeckmen haar soon sijn wif 
stroo ijties dochter Een dochter 1-10 

1752 den 27 ianuwarij sondag bij willem pilipus 
uijtdrager sijn wif Tiamke hastig Ben soon 1-15 

1752 den 5 feberwarij sondag bij Antoni Berrghover 
kopman in vlas En koussen En woll sijn vrouw 
margaritie Brant Een dochter 4-10 

1752 den 7 feberwarij bij Harmen meijster wever 
sijn wif antie aates donderdag avent Een dochter =e 

1752 saaterdag den 9 feberwarij bij ian pitters 
Treeckschiper op strobas sijn wif Trintie 
anderis Een dochter Tallemde lang most haar 
antasten En ginck doen Reedelick Een doch: 1-4 

Pagina 400 

1752 den 10 feberwarij sondag avent bij lohanes 
Hollkes sijnde waagemacker En vrotzman sijn 
vrouw Catelentie Lindeman Een dochter 4-4 

 



  

zie 
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1752 den 19 feberwarij sondag avent bij Tohanes 

Hollkes sijnde waagemacker En vrottzman sijn 
Vrouw Catelentie lindeman Een dochter 4-4 

1752 den 19 feberwarij des nachtes gehalt bij boote 

Isebrants Torfschiper sijn wif hilltie fopes bevont 

Een scheeve Baarmoder was al hoog op haar iaaren 

Een sware verlosinge Een groet kint hadde dar veel 

me te doen kreeg doen Een schrickelicke vloet lag 
sender kennisse 2- 

1752 den 25 feberwarij saaterdag gehalt bij sibran Torf 
drager sijn wijf Tetzke Rus Een soon 1-10 

1752 den 1 mart saaterdag gehalt bij Iouwe 
sittzes Treckschiper sijn wif gerrtie geritas bottije 

Een soon genamt gerit 2-10 

17352 den 6 mert dondag bij Corelis ians stovenkoper 

schutemacker sijn grittie minnes minne sibes dochter 

bevont dat het waater al weg was Ent kint met sijn Ersie 

op de sijde schickte het tot de geborte mar sijn Sackie satt 

lange in de geborte hade dar vell muijte me qwam 

noch Reedeliek well Een soon het twede brrack ick 

het waater En qwam het twede hastig En Recht tot 
de gebort 2 brave ionges 4-4 
memmen Pagina 401 “14-8 

1752 den 7 mert gehalt bij frerick Beesem macker sijn 
wiff Trintie haar Een grotte soon gehalt 2-2 

1752 den 8 mert bij Aadel ians wolkammer En packh: 
sijn wijf ninke Een dochter Tallemde de heele nacht 

doeh ginek Eijndelieck noch well Een dochter 2- 

1752 den 8 mert des nachtes de kleermacker sicke 

Rooda sijn wijf saara Een soon gehaalt 2-10 

1752 den 11 mert dingesdaag femme koopman 

sijn wif lisbit Cornelias dochter Een soon Tallemde 
heel lange doch ginck int lest noch well 5- 

1752 den 12 mert bij antie Benediecktus wijbe Classaen wif 
Roijle But Een soon 5- 

1752 den 15 mert donderdag nachtes gehalt tot Hanttum 

bij Reijner wijbes bur lissbit Een goon gehalt 9-8 

1752 nachtes den 13 bij douwe stocker sijn wiff 

Een soon hastig 2- 

1752 den 1/ maandag gehalt bij Anna Iohanes 
kordewerrker sijn wijf lisbit haar Een soon geha: 1-18 

25-18 
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1752 den 19 mart gehalt bij pitter nannes Hondeslager 
En velltscher sijn wijf Eva wijnantz Een soon 1-10 

1752 den 22 mart bij derek Corrnelis meijster schomac: 
En winkelir saaterdag sijn wiff wittzke hastig Een soon mik 

3 
1752 den 25 merrt dingesdag bij de vroetzman Backer 
ock meijster backer sijn vrouw Jisbijt Reijners sijnija 
Een soon ginck de Heere sij gedanckt well 4e 

1752 den Tweden April wonsdag gehalt Harman 
witzenborg meijster Backer sijn wijf lutzke 
Ben dochter spodig 3-6 

1752 den 2 April goijke Beesemmacker sijn 
wiff Beijtzke wijtse Tames dochter Een mijs seet 1-10 

1752 den 12 April pasavent frijderdag avens gehalt bij 
bij ducke ians schuijtemacker sijn wijf trintie 
bevont datter Een sware Reijs vorhanden war Een 
scheve barmoder En het kint met het angesigt nae 
boven durde tot des ander dags avens Een vervarlick 
schricklicke verlosinge het vil ons beijde seer 
swar doch was noch alles well vor moder En kint 5;10 

Pagina 403 16-16 

  

1752 frijdag den 18 April bij danijel meijster knopmacker sijn wijf ant: Een sware Reijs Een scheeve Baarmoder 
durde de gehecle nacht Een dochter alles well 1-8 =-ee (knop= knoop) 
1752 den 25 April wonsdag bij zirrieck ijdes gronlans 
varder sijn wif Antie Een dochter gehalt 1-10 

1752 sondag den 27 April bij Romke meijster 
Timerman sijn wif antie Boock Een dochter 2- 

1752 den 28 maandag bij walle louwes schutemackers 
knecht sijn wijf Catie pantekras hasstig 
ken soon 

1-10 

1752 den 28 April maandag bij wijtse grott 
schiper Trintie de Bol Een soon durde lang 
war seer bestrengt het arbeit nae boven 5-17 

1752 den 50 April wonsdag bij marrten sijn wijf 
Riekxt soetekauw 2 dochters hastig gehalt qwamen 
beij verkert En hebbe har beijd bij de voeten 
gehallt ginck hastig 2 grotte kinders 5 

1752 den 26 April bij Harmen borke bijrdrager 
sijn wijf morke Een dochter saaterdags heel hastig 1-10 

15-5   
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1752 den 2 meij frijdags nachtes bij duckele swanhals 

schuijtemackers knecht sijn wijf gertie gehalt En haar 

hastig Hen ionge dochter gehalt 2e 

1752 den 5 meij des nachtes Tussen saaterdag En sondag 

nacht bij schurt doijtses meijster schomacker sijn wijf 

auwkie hastig Een soon gehalt 5-4 

1752 den 16 meij gehalt bij de Callckmans vrouw 
butten de hansport datse Hen mijskram hade acht 

daagen dar na verlostese weer van Den meijsie 

har wat ingegeven om de naegeborten of te driven 
noch Ens wat gestuurt 2-2 

1732 den 21 meij wonsdag avent bij marrten Alíjas 

Laijor sijn vrouw Gertruijt sibelijus Een soon gehalt 

genamt Tecke hemelvartzdag smorgens Een ur d- 

1752 den 26 meij maandags nachtes ben ick gehalt bij 

lickele x., werrckende an het Tigelwerck butten de 

Hansporrte sijn vrouw derckie Een dochter 2-10 

1752 maandag avent ben butten de Hansporte gehalt 

bij woopke melles Een schuijtemacker sijn wif Coij bevont het 

met sijn Rugie scheef met het Eene bill vor de geborte 

qwam brocht het met de vooeten vor hadde ick En sij het swar 
will het hoft swar volgde doch alles wel Een soon 5-2 

Pagina 405 172 

van Antie Een westvalse schinck 

1752 den 27 meij dingesdag bij Ean Benijamins wever sijn 
wijf antie 2 soons gehalt het Erste qwam wel mar 

Tallemde lang was gen arbeit het leste qwam met 

sijn Rug vor sogt de vooten kerde het gijnck 

hastig alles wel vor moder En kint grotte kinde: 1-10 

1752 den 28 meij donderdag avent bij Harrmen 

grottschiper sijn wijf antie merrtens of de 

bijnaam anne klop Een dochter 2-10 

1752 den 4 Iunij bij Clas volkers pompmacker sijn 

wif wonsdag avent Een dochter 1-10 

1752 den 14 Iunij bij ian brock wolkamer sijn 
wijf duttie hastig Een soon gehalt 2-8 

1752 den 17 Iunij dingesdag morgens butten de 
Hansport op de streek bij anderis Clas vrijsie 
soon slagter sijn wijf Catarina Tallemde 

lange Een soon ginck swar 2-15 

  
1752 saterdag den 27 morgens bij geeske Reijners 
weduw van goijkie Rogemeeter Een dochter Een 

sware scheijding satt met sijn schouwders seer vast   
 



zie 

479 

  

pag. 405 vervolg 

— 406 

Ed 407 ged. 

1752 den 27 Iunij saaterdag avent bij merrten 

Reijners wollkammer sijn wijf gerrtie Tallemde 

de heele nacht Een swar kint Eon dochter 1-8 
En 12 

Pagina 406 

1752 den 1 Iullij maandag gehalt bij Arrijan 

fijtelie meijster kleermacker sijn wiff Barber 

Brander Een ionge soon S- 

1752 den 2 lullij gehalt wonsdag bij Evert 

danijels fisser sijn wijf alltie kurtz bevont het 

waatter al weg was En lag het kint met sijn Rug 
seer geperst kreg het beswarlick met de voeten 

Tot de geborte ick arbeijde boven mijn Cragten 

Een dode dochter de vrouw wel doch hadde het ock swar 

o heere beware mij int Tokomende 2- 

17352 den 3 Iullij donderdag avent bij lelle scheltes 
kistemackers knecht sijn wijf Trin van der Rijp 

hasstig Een ionge dochter gehalt 1-8 

1732 den 13 Iullij bij de Chijrurgin frans berrgen 

sondag sijn wijf hiìijm verlost van En soon Je 

1732 wonsdag avent den 23 lullij bij lambert de 

vos Collumer Treckschiper sijn wijf Rigel Een do: 2- 

den 22 Iullij bij sijbe staverinus oparman sijn 

wijf Hilltie beeckman Een soon 2- 

1752 den 25 op sunt iackop bij Harmen derckx wollkamer 

sijn wijf grittie Een soon seer grott ginck Reedelick 

En was 2 mal met Rimke En frans bergen verlost 1-10 
=menen 15-18 ? 

Pagina 407 

17352 den 28 Iullíij gehalt bij pouweles scheltes 

Een arrbeijder sijn wijf maijke hadde weijnig ontsluting 

Een weijnig arrbeijt most het alles dor de konst 

helpen durde van maandags avens tot dingesdags midags 

het war Een sware muijelicke verlosing satt vast 

most het dor de konst En grotte muijte helpen hadde 

het hast overgegeven mar dor des Heeren hulp kreg het 

Eijndelick Een kleijn kint doch Rechtverdig bevont datter 

noch Een war qwam met beijde handen vor En het hoft 

kerde het kreg het met de vooeten doch war al doodt 

beijde soons o heere bewar mij vor de sulcke in 

Tokomende de vrouw vart well 1-2 

1732 den 3 augustus sondags ben gehalt bij butten 
de hansporrte op de streek blj de pellmolenar lellmer 

stenhus sijn wijf bauwkie Een dichter gehalt S= 

 



  

pag. 407 vervolg 
— 408 

— 409 ged. 

1752 maandag den 11 augustus gehalt bij Reijner 
fuckes gaarenCloper sijn wijf diwke Een vlaster Een 
ionge soon gehalt 5 

1752 den 12 augustus bij sittze iackops backer sijn 
wif alltie En har Een dochter gehalt 5- 

1752 den 18 augustus bij hanne ubelesg hospes an de 
wouwtport in den hollansen Tun sijn wijf liwkie 
Een muijelicke Reijs Tallemde lang dor dijn het 
arrbeijt nee boven was Ent kint seer woellde 
doeh Eijndelieck geluckte Een dochter 2-10 

na 17E Pagina 408 

1752 den 19 augustus gehalt bij berent nickolas 
schomacker sijn wijf antie Een docht: 3 

17352 den 24 augustus sondag op Barrtelmeusdag bij 
ian Brogman ostijndij varder sijn wijf ijtzke douwes 
Een ionge dochter Tallemde lang Een swar kint 1-10 

1752 den 26 augustus maandag bij anna Gerrtz 
wijnsman Een varensgesel is genamt .….......... - 
len sware Reijs qwam met handen En voeten met 
het hofft als Een kloet gelick in de geborte 
Een seer sware Reijs En most so geboren worden 
Een dochter 3-6 

1752 den 26 augustus nachtes gehalt bij Gaale sijn vrouw 
bauwkie pirs meijster backer Een dochter 2-10 

1752 den 27 augustus wonsdag bij Iohanes Rinckx 
Treekschiper sijn wijf geeske dijters Een 
sware Reijs Tallemde lang Een soon 2-12 
1752 den 29 augustus frijdag bij iohanes Taadema 
Chirugin En vrotzman sijn wijf gerrtia Een 
dochter Hastig 4-0 

TEE “16-18 Pagina 409 

1752 saaterdag den 50 augustus gehalt bij ...…. gretz 
har soon sijnde Ben pannebacker En Een spolman sijn 
wijf neeltie anderis Een soon Een sware Reijs qwam 
het kint met sijn voeties nevens sijn hofije Tallemde 
lang Een sware Reijs sij was seer veet 1-8 

1752 den 2 september dingesdag nachtes gehalt bij 
Barrtel ijdes schutemackers knecht sijn wiff hilltie 
arrijans Een dochter 1-8 

1752 den 5 september frijdags nachtes gehalt bij Alle 
sickes gorrtmacker sijn wijf hijcke Een dochter In 
satt de naegeborte seer vast most het met stucken 
En Brocken of haalen seer swar alles wel 5-5 

 



  

     

    

   

    

    
     

   
   

  

    
    
   

    
   
    

  

   
   

   
       
   

    
    

   
    

   
     
   
   

Pag. 409 vervolg 
— 410 

= 411 ged. 

1752 den 6 september hebbe Een Torfschipers 
vrou verlost van Een dochter sullende van gronigen nae amsterdam nae har man qwam haar het arbeit int groniger schip an mosten tot doeckum Bliven 1-8 

  

1752 den 7 september sondag bij eritie wisses mai j Ter steeg har suster sijnde Ben arrbeijders har man genamt .............. Een soon ze in 
7=9 

Pagina 410 

1752 donderdag den 11 september gehalt bij Tiesse gorrtmacker sijn vrouw Trintie Claases Een dochter 3- 

1752 den 14 september gehalt bij Anne Bouwt kuper sijn vrouw ianke voij Een soon sware Reijs 2310 

zie 1752 den 16 september bij keesie iackop fijtelties 479 soon Scholaper sijn wif lisbit Hoogacker Een dochter Bn hade het kint Een Swar acksident op sijn Rug met Een sirrkel vankelt bewassen als Ben duckaton met Ren waater vlijs dar over de Ruge groet bloet seer iamerlick 1-10 

1752 den 18 bij Hessel Classes hodemackers knecht sijn wif Trintie Een dochter 2- 

1752 den 20 september sondags nachtes gehalt bij Teirck ians backer sijn wijf Catharina Tallemde lange Hen brave soon 
S- 

17352 den 21 sondag nachtes gehalt bij Ede mollenar sijn wijf antie Een dochter S= 

1752 maandag den 28 september bij ian Aarens korrfmacker sijn wijf Rimke Blauw Âgt har dochter Tallemde lange Ben soon 2-6 eeen 
17-6 

Pagina 411 

  

1752 den 29 september dingesdags naohtes gehalt bij ian Gosses schute mackers knecht sijn wijf Elske hastig Den dochter 
1-10 

1752 den 6 oektober maandag smorgens gehalt bij klas iansens meijster schomacker sijn wif Iette Een Soon, 8 

1752 den 19 oektober Sondag morgen bij ian Iettses Copman En Tigelbaas sijn vrouw barber Reijners Een dochter 
duckaat —---- 5 

1752 den 19 oektober sondag smorgens bij ian Alles Helpbacker sijn wif lollickie Een soon 2     



  

  

pag. 411 vervolg 

- 412 
= 4135 ged. 

1752 den 17 Êrijdags nachtes bij eenarbeijders 

wijf ian kroijt willemken Tallemde lange Een soon —…- 

1752 den 17 oektobers frijdages morgens bij Harrmen 
bontie Estrickbacker Een dochter 1-8 

1752 den 18 oecktober gehalt bij ian Chlas gaaren 

Twijnder En menisten preker sijn lisbit Henderickx 

Een soon S- 

1752 den 22 ocktober butten de hansporrte bij Ellke 
arriìijans Tamson steenhouwer sijn wijf sugloobers 

dochter auwkie Een soon van YJ maand 

haade Een sware vloet vorof drij daagen 5-0 

TEE Pagina 412 P? 

1752 den 4 november dingesdag bij ian Tambur 

statz Tromslager sijn wijf Beijtske hastig Een dochter 

nae datse 2 dagen van te voren Een vloet gehat 

hatt En 6 wecken Er har Reckening uijt Een kleijn 

kijnt doch alles well 5-5 

1752 den 5 november maandag bij Tialling lubes 

sijn wijf diwke kurtz Een dochter 1-14 

1752 den 12 november dingesdag ben gehalt bij 
ian Clasen wolkamer sijn wijf Titzke sware 

Reijs was Een gesloeten scheeve baarmoder 

nauwbandig het arrbeijt nae boven met braac: 

durde den geheelen daag doch alles nog wel Een is) 

1732 den 16 november des nachtes gehalt bij Harmen 
ijtzes gortmacker sijn vrouw En haar van Een soon verlost 
rlr î 5 

1732 den 26 november dingesdag avens gehalt bij 
Cornelis visser ontfanger En Rentenir sijn vrouw 

Bauwkie verlost wonsdags smorgens van Een 

Brave soon mar hade Een sware Reijs naubandig 

alles Tegen de wintt doch alles well 

=-een duckaat 10- 

1752 den 2 desember bij Hinne fabers weduw 

har dochter Vettie 2 

OO 24-14 Pagina 4153 

1755 lanuwarij IT 

o Baremhertige goedt genadige Hemelse vader ick 

daneke u dor uwen lieven sone Iesus Christus 

vor alle uwe seegening En welldaden dij ontallieck 

veele sijn gewest En Bidde u vergeft mìj mine 

ontdanckbarheit En mijne naelatigheit vor al uwe 

menigfulldige seegeninge dij ick int vorleeden iaar 

En alle vörijge daagen ontfangen hebbe Ach Heere heere 
sal iek hijr noen langer leven En sal ick noch vortgan 

in dit werek mijner beroping o heere achtervolg 
uwe vorgande Trouwe En lievede an mij gef 

mij doeh gesontheit En verniwt mijn Crachten En gef 

  
 



  

  

pag. 413 vervolg 

- 414 
- A15 ged. 

dat mijn swackheit dor uwe Cracht mag verfult 

worden En sturt mij desuleke vor bij dij u believen 
souw dor de doodt van hijr Te nemen of andersins 

ongeluckig souwden weese straff mij nit om hare 

sonden noch straf har nit om mijne sonden o heere 
staadt mij bij wanner de angesten grott sijn o staat 

gij dan an mijn Rechterhant En gef doch hastig 

En uijtkomst als ick mijn sugten En mijn gebet 

vor u inwendig Tot u op dat ick uwen naam ver 

uwe verlosinge mag danckbar wees En ick sege 

nit mijn is de Ehre mar van u wilt mij dan alle 

begwamheit geven nae sijll En ligam dat hijr To van 

noden is bewar mijn goeden naam bewar mij vor 

sonnden En vor schanden gef mij de gunst der 

menssenkinderen o heere ick gef mij in 

alles aan u over in leven En in sterrven dit alles 

bijdt u arrme dinstmaagt om Iesus Christus wille 

aamen in de ouwderdom van 78 iaar Cat: Higt 

Pagina 414 

Hebbe het vorledene iaar 17352 gehat 95 vrouwens 

dar me verdint 200 - 11 -— 6 Resten nog 

uijtgaaf vant iaar 1752 hondert En 70 gulden 

  

nog ontfangen= =— — 1-8 

nog onf =D 1-8 

nog ontf =D 1-8 

nog ont: 1-8 

Pagina 415 
Tanuwarij 1735 ee 

17535 den 20 Ianuwarij dingesdags smorgens Ten 7 

uren is mevrouw Bouwina Bormania Husvrouw 

van de wellEdele Her Hessel douwe Ernest van Aijluw 

gritman van Een dochter genaamt willemijna Everdina 50- 

1755 den 50 ianuwar gehalt bij Goijetzen bessem macker 

sijn Beijtzke men soon durde den geheelen dag 

seer swar arbeijt doch alles well 2- 

173535 den 51 ianuwarij gehalt ..…......-... spandouw 

Correckter vant Jatinse schol sijn vrouw Renske 

Adema hade Hen seer sware Reijs noch alles wel 
nae den Tit Een Brave soon duckat —-- 5- 

1755 den 1 feberwarij nachtes gehalt bij danijel 
leertouwers soon sijn wijf Titie Een dochter 2 

1755 den 2 feberwarij luttien kupers siwkie gehalt 

verloote heastig van Een schone soon 2-10 

den selven dito snachtes gehalt bij douwe stocker 
sijn wijf haar verlost van Een soon 2- 

 



pag. 415 vervolg 

& 416 

= 417 ged. 

1155 den feberwarij ben gehalt bij de Boode 
Haije Eijsma sijn wijf Angenitie mar ick was seer sijek 
an Een sijeckte dar schir alle mennsen 
an waren En En frijeckij lag oek sijek lit mij besweren 
En leijden mij dar heen in Een ur a 5 Een brave 
son o Here uwen naame sij van mij ged: 2-10 

LE 
64 gul 

Pagina 416 

1755 den 25 feberwarij hebe ick Chlas Teijrtz seijlmacker 
En portier van de wouwtport sijn vrou 
verlost van Een brave soon 2-10 

1755 den 5 mert douwe sibrantz meijster 
| Timmerman sijn wijf Rimke nae datse Een_ 

virendel iaars seer an Een seere kankerose 
mont gesuckelt hadde ön seer vol melakel5se 
gedachten waar dat al har leeden uijtmalkander 
waren En vol fantasijen is Eijndelick van 
en wellgeschaapen dochter verlost 4-11 

1755 maandag den 9 meert gehalt bij kasper Henderickx 
operman sijn wijf antie hastig Een soon 1-8 

1755 den 15 merrt gehalt butten de wouwt 
porrt bij gerrben houwtkoper En Time rman 
sijn wif grittie Een soon 4-0 

1755 den 25 mart gehalt bij pitter Tomas vonck 

waagenar sijn wijf auwkije hastig Een dochter 2-10 

1755 den 28 meert pallemsaaterdag bij Hopman van 
werrven sijn vrouw saara hastig Een dochter geh: 5-0 

1755 den 29 pallemsondag schurt fullensman sijn wijf 
grotte Beijtz Een dochter 1-10 

1755 den 50 mert ian Bock pompmacker sijn wif 
hilltie Een dochter Tallemde lang Een doehter 5 
s=Eses duckat 

Pagina 417 25-19 

1755 den 5 April gehalt bij de Aalsemport bij Auwke 
uijtdrager sijn wijf Trintie Een soon 2-10 

1755 den tweden paasdag Reijtze iallkes schomacker En 
kerrkedinar sijn wijf Beijtzke Een soon 2-11 

1155 den 9 April bij derck Cornelis meijster schomacker sijn 
wijf wijtzke Anderis Een dochter 5 

1755 den 11 April bij henderick iorgens gorrtemacker butten 
de wouwtport sijn wijf pittie formers Een soon 5e     
 



pag. 417 vervolg 

- 418 

— 419 ged. 

17535 den 14 wonsdag bij kurt sijrckx meijster schomacker 

sijn wijf Anna kurtz Een sware Reijs Een soon 2= 

1755 den 17 April frijdag isebrant iackops arbeijder help 
brouwer sijn wijf lisbit hastig Een soon gehalt 2- 

1755 den 25 April derck Harmens werckende op het 

Tigelwerck sijn wif grittie Hen dochter 1-8 

17353 den 26 April sondags nachtes gehalt bij Tackop 
mollemacker En schlagter sijn wijf duttie minnes 

Een soon hastig 5-0 

1753 den 25 April donderdag bij marten ians visser allijas 

Bast sijn wijf bauwkie van Een soon verlost 1-8 

(gevlekt)19-9 r? 
Pagina 418 

1755 op meíj avent Bij Elke Henderickx allijas slof 

sijn wijf lijpke Een soon Tallemde lange En werrckte all 

nae Boven met benauwtheit was vir mal bestrengt 2= 

1755 maandages avens den 4 meij bij Assmes 
iackops Eijlant schirmoninckooges varder Een 

dochter sijn wijf Trintie 2-15 

1755 den 11 meij avent bij de Backer En vrotzman 
ian mines sijn wijf lisbit sijnij Een doehter 

gehalt Fen lange muijeliecke verlossinge 4 

17335 den 12 meij bij pitter Barrtels arbeijder sijn 
wiff sitzke haar Een soon gehalt ginck seer 

swar To met Bracken het arbeijt nae Boven 2 

1755 den 18 April dingesdag bij Auwke vinck Torf 

schiper sijn vrouw hastig Een ionge dochter 0- 

1755 den 24 pingesterdag bij Aadel ians wollkamer 

sijn wijf Trintie Classen Een dochter 5 

1755 den 27 wonsdag bij femme ...... Copman sijn 
wijf lisbit Een soon hastig En was sij sijek voroff 
a-eeee Fe 
1755 frijdag den 5 Iunij bij Rolof beckman Een arbeijder 
sijn wijf Trintie Een stro ijties dochter Een soon 

1-8 
zein 18-3 

Pagina 419 

17535 dingesdag den 9 Iunij gehalt bij Louwe 

zitses Treckschiper sijn wijf gertie Een doch: 2-10 

17353 den 10 Iunij dingesdag bij sijbouwt schutemacker sijn 
wif An Ipes Een soon 1-13 

beijde 5 dagen dar nae gestorven



ES 

pag. 419 vervolg 

— 420 

— A21 ged. 

1755 den 20 Iunij saaterdag des nachtes gehalt bij 
marrten Henderickx sooetekauw sijn wiff Rickst 
har Een soon met Een dochter gehalt qwam het Erste 
Rechtverdig het iongetie verwaart socht de vooceten 
En kerde het Hastig alles wel o heere lof 5-5 

1755 den 19 ITullij sondag gehalt bij davet sirckx schutemacker 
knecht sijn wijf Ielltie sibrans Een dochter 1-10 

1755 den 20 Iullij maandag op de streek bij wopke 
schutemacker En Timerman sij wijf Coij bevont 
dat het kint met Een bill hem presenterde kerde 
het halde het dubelt Hestig Een dochter o here Aanck 
wle 3 
17155 sondag den 26 Iullij des nachtes bij Iasper 
Treckschiper En winckelir sijn wijf wellmoet 
Een soon 5- 

EO emee TA3-16 2 | Pagina 420 ar 7 
| 1755 den 8 augustus bij Clas volkers pomp 

mackersknecht sijn wif antie Een soon 1-10 

1755 den 9 augustus sondag avent bij Harmen 
| wittzenborg Backer sijn wiff lutzke Een dochter 356 

1755 den 16 augustus sondag bij Elke scholaper 
sij wiff saare Een dochter nae datse Een maand ge trouwt 
waren geweest ZIE 

1755 den 235 augustus buten de hansporte bij sijbe 
Harrmens meijster Timerman sijn wiif mencke 
Ben dochter 2- 

1755 den 26 augustus wonsdag iohanes Rinckx 
schiper En Teekoper sijn wijf gesske diters nae datse 
wel Ben maand gesuckelt hadde alles wel Een doenter 
mine 

2-16 
1755 den 1 september bij Bauwke Backers soon Een arbeijder 
En sijnde lackop sibelties wif poij har dochter 
gritie Een dochter 1-10 

1155 den tweden september bij piter pitters helpbacker 
sijn wijf mencke Een soon 1-10 

1155 den 7 september maandag gehalt bij de Borgemeijster 
En sillversmit douwe snip sij wijf Anntie Ben soon Bes 

Pagina 421 10-15 

1755 den 8 september dingesdag ian mauwritz scholaper 
En spolman sijn wijf grittie Ren dochter 2     p

-
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— 422 

17353 den 10 sepetenber donderdags morgens bij wijsen 

Arbeijder sijn wijf grittie Antie Caspers suster 

gaet qwalick Een ouwe van daagen Een sware Reijs 

Een grott kint Een dochter alles wel o here danek 1-10 

17353 den 14 september maandag gehalt bij ian Lambers 

schuetvarder sijn wif gritt Een seer sware Reijs 

most har 2 mal op het hooft setten on het te Redden 

durde de heele nacht Hen overgrotte soon S- 

11735 den 16 sep: wonsdag bij pouweles scheltes Arrbeijder sijn 

wijf maijk Arijen de burs dochter Een sware Reijs most 

har op het hooft setten Een dochter doch alles wel -.- 

17335 den 19 saaterdag gehalt bij mevrouw plettenborg 

Toto morra sijnde Ben spesije van Een mijscram 6- 

1733 den 19 september gehalt bij zijttse lackops Backer 

sijn wijf Alltie Een dochter Se 

1733 den 21 september bij gelluf louew pompmackers 

soon sijn wif Antie Een soon En was al het 

arrbeit met pinelickheit nae boven S= 

Pagina 422 

1755 den 24 donderdag gehalt Gerit ians 

groetschiper sijn wijf maijke Henderickx Een do: 5 

173535 den 24 frijdags nachtes gehalt bij meelis ubeles 

porrtijr sijn wijf merrtie qwam het kint met sijn 

Angesigt nae boven hadde dar veel me te doen ün seer 

prieckolos doch dor des Heeren seegen holp ick het 

noeh onbeschadigt Een dochter o heere west gedancekt,_ 

1733 den 1 oektober donderdag nachtes bij 

de beer visser sijn Barber Een soon 1-12 

1735 den 1 oektober bij «eeu ee sèhutemacker 

sijn wijf lisbit volkers Een soon nae datse 

vor aff Een vloet gehat hadde alles wel 2- 

17353 den 7 oecktober danijel knopmacker sin 
wijf Antie hastig Een soon 

1755 den 11 oektober sondagen morgen gehalt bij 
U Rele ‚schutemacker sijn wijf Rickst bevont dat het 

kint hem presenterdu met het Eene bill most haar 

op het hooft setten kerde het hadde met haar veel muijte 

sogt nae de voeten ginck swar doch vor moder 

En kint geluckig o Heere u sij danek 1-10 

eene 11-10 

(lknop= knoop) le 
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= 424 Pagina 425 

425 ged. TZ 

1755 den 11 oektober sondagen morrgen gehaalt 

bij de viskaal suderban sijn wif Ielltie 
Lallemde wat doeh goet Een soon D= 

1753 den 15 ocktober dingesdages nachtes gehalt 
wonsdags smorgens van Een soon bevallen 

de boode En Coopman Henderick stollte 
sijn wijf gritie 4-0 

1755 den 18 ocktober bij Clas pannebackersknecht 

sijn wijf sondag hastig Een doon ianke sijn wiff 1-10 

1755 den 25 oecktober bij ian pantekras schuijtemackers 
knecht sijn wijf antie meekes Een dochter -.- 

1755 den 2 november sondagen nacht bij boote 
Isebranta schutevarder sijn wijf Hilltie 

Len dicke Veete soon gehalt Een sware vloet 2 

1755 den 5 november donderdags nachtes butten 
de wouwtport in de Bleckers hus Een Árbeijder 
Harmen gerbens sijn wijf wijtzke de dochter van 
Egbert op drijsumer sijl Een dochter 1-12 

Pagina 424 

1755 den 10 november bij de knecht int weeshus 
sijn wijf maerijken Een soon met Een Aapengesigt 
achter in de neck Hen opening als Een hant 
grott om datse Aapen hadd sijn danssen sijn magije 
war ock nit well o here bewar ons vor sulcke 
monsterose schepsels == 

1755 den 18 november des nachtes van dingesdag op 
wonsdag gehalt bij oobe ians Timerman sijn wif 
gerrtie En is wonsdag morgens verlost van Een 
dochter Een sware Reijs doch ales wel 2- 

1753 den 20 november bij douwe ians kuper 
sijn vrouw diwke gehalt datse Een seer grotte pine 
En vloet doeh anders nit gekomen 2- 

1755 den 11 desember sicke Hubers leertouwer 
sijn wiff saapke verlost het kint qwam met de vooeten 
vor drij mal gestrengt om sijn hals most stieken 
ginck seer swar levede noch Een dochter 2 

1755 den 11 desember avens sijnde frijdag gehalt 
bij Chles lodewickx pannebacker sijn wijf 
schouwkie Een vlaster Een soon 1-10 
ae 1-10 Pagina 425 

1155 den 18 desember frijdags nachtes gehalt bij de 
vrotzman En Chijrurgin Tohannes Taadema sijn 
wijf gerrtie En haar Een soon gehalt 4-  



pag. 425 vervolg 

= 426 

1755 den 20 sondagen nacht gehalt bij Alle ians 

vellebereijder En houwtwinckel sijn wijf 

Auwkie Een soon 2-15 

1735 den 20 sondag bij ian overhart stadtz Trom 

schlager En verver sijn vrouw Beijtzke schuringa 

Hastig Een soon gehalt 
bn 

1733 den 21 maandag des nachtes gehalt bij 

ian Chlasen menistenpreker En gaarenTwinder 

sijn wijf lisbit En smorgens van Een dochter verlost 

1735 donderdag kerrsavent gehalt bij ian alles help 

backer sijn wijf lollickie Een soon 2- 

1755 op kersmorgen gehalt bij Arijan Teijrtz 

pachter En herbergir sijn wijf Trintie her van Een 

sevenmanndig kint verlost sijnde Een sontie mar 

war doodt lag met de Rug vor de geborte haalde En 

kerrde het bij de vooeten 5-9 

ZET Pagina 426 18-5 

1735 den 27 desember sondag bij ian Aarens Correfmacker 

sijn wijf Riekst Een soon gehalt Tallemde lang Een 

scheeve baarmoder most alles helpen dor de kunst 2- 

1735 sondag den 27 gehalt bij Iackop pirs Horenstra 

Brouwer sijn wif gertie uptes bevont dat het met sijn 

Ruge vor de geborte hem presenterde hadde dar veel 

me te doen most har op het hoft setten kreg het Eijndelick 

met het Ersie vor de gebort most so dubbelt geboren 

worden doch alles wel vor moder En kint Een soon D= 

  

Eijnde vant Tar 1753 © here Gij hebt 

mij dit vorleden iaar wederom laaten 

voleijnden En mij met uwe seegeningen 

bekroont wilt mij oek in To komende 

uwen seegen verlenen Aamen 

  

Hebe dit vorleeden iaar 78 vrouwen nog ontfangen 

dar me verdint 200 -— 50 gul vrouwens nae 

Resteren nog 16 vrouwen dato 
2 gul 
T- 

den uijtgaaf hondert 85 gul: 6 stuers 

En Taagentig gul kostgelt 2 

Te samen 200 65 gul 1 

6 
2 -— 10 
De 

5 
2 

- 9 
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pag. 427 en 428 onbeschreven 

= Do Pagina 429 

Memorij Boenk Van de kinders (dij) Geboren worden 

In den naame des Heeren En drij Enijgen Goedes 
| vang ick dit niwe iaar ven 1754 wederom an 

in daneke u uijt Gronde mijnes Herrt: dat gij mij het 
vorleedene iaar so ontallick veele welldaden 
hebt laaten geniten in het vorleden tar En alle 
de vorgande iaaren En Bidde o getrouwe Heemelse 
vaeder dat het u noch gelieve u vaderlicke gudertir: 
wederom an mij mogt Bewisen En mij seegenen dat ick 
doeh gen ongeluckige mag antreffen so dat dan 

c=eu Evenwel mogte geboren o here west dan met mij 
als in de daagen van ouwdes dat ick dan mijn Even 
nasten in sijn grotten noot kan helpen En seegent 
dan het werrek mijner handen dat ick dan weederom 
mijn Herrte met waare danokbarheit To u mijn verlosser 
kan opheffen En seegen nit mij mar u allen sij de 
Lehre geft mij ock o Heere Crachten En sterrckte 
in mijnen Hoogen ouwderdom gesontheit wijsheit En dit 
alles in de vreese des Hoeren het begin En het Eijnde 
mag sijn Gef t mij oek lievede En gunst bij de menssen 
kinderen En bewart mij vor laster Tongen vor sigt 
baare En onsigtbaare vijanden ia o heer ick Bevelle 
mij in alles wat mij wedervart an u mijn getrouwen 
En welldonder dit alles Bidt u arrme dinstmaagt in de 
naame uwes soon En des Heijligen gestes Aamen 

Cat Schraders 

  

Pagina 430 niet 

1754 op.niwiarsdag gehalt butten de Aalsem 
poert in Reijn Tans Hus bij vollkert sibkes sijnde 
Ben arbeijder sijn wijf Een soon 1-8 

1754 niwiarsdag avens gehalt bij Tecke Henderickx 
sijn vrouw maijke sijnde Hen seijlmacker En Een ijser Cramer Een soon 8-6 

1754 den 8 Tanuwarij bij Tialling lubes Arbeijder sijn 
wijf diewke kurtz was dar 2 nachten En Een dag sat het 
kint in de geborte mar qwam nit En vlug int lest 
2 vlagen qwam terstont Een soon alles wol 5- 

1754 den 9 Ianuwarij saaterdag avent ian Alderickx 
sijn vrouw mester schomacker ianke Hastig Een soon 2-10 

1754 den 12 Ianuwarij bij Henderick sijn bijnaam Han uijl 
sijn wif lisbit sat het kint achter het ijsben Ben 
sware Reijs Een brave soun as 

1754 den 22 Ianuwarij frijdag bij ian frauw Timmerman 
sijn wijf maijke Hastig Een dochter gehalt 2 
=eeen 

164     
 



  

     

pag. 4351 
— 452 Pagina 451 

1754 den 25 Ilanuwarij dingesdag gehalt bij lelle doodt 

gravers soon kistemackersknecht sijn wijf Trintie 

van der Rijp Een soon Een sware Reijs 1-10 

17354 den 6 feberwarij saaterdag gehalt bij marrten 
Reijners wolkammers knecht sijn wijf gerrtie Een soon 

meren 15310 
1754 den 8 feberwarij maandag bij Reijner sickes 

Treckschiper En sijn wijf diwke Een vlaster Len soon 
en 5 

1754 den 10 feberwar bij Auwke Tohanns pellmollenar 

sijn wijf Een soon gehalt wonsdag des nachtes A= 

1754 den 15 feberwarij saaterdags op de westerCingel gehalt 

bij daniel leertouwer soon Een schuijtemacker 

Rimke bontie weduw Een dochter 1-10 

17354 saeterdags nachtes den 15 feberwarij bij de 
Brouwer En venderick Rense Heringa sijn vrouw 

Een dochter genamt HEelíjda 5-12 a eo ee aes € 

17354 den 16 feberwarij dingesdag bij Teirt ians 
Backer sijn wijf Catharina durde den geheelen dag 

was gen Arbeijt Een seer swar grott kint Enn most ick de 
naegebort met stucken En Brocken ofhaalen Een MERE 

(bij was en papier beschadigd) EO 

Pagina 452 

1754 den 1 mart gehalt op maandag bij sicke Rooda meijster 
kleermacker En vorsinger sijn vrouw saara Een doch: 
we en 2e 

1734 Êfrijdaagen nachtes den 12 marrt bij frerick bessem: 

macker sijn wijf Trintie En dochter gehalt 2- 

1734 frijdag nae de midag den 12 bij ian wijdraijer 

sijn wijf kerrstie hastig Een dochter gehalt 1-7 

1754 den 18 marrt wonsdagen morgen bij Een soldat 

hie Saer © Zen sijn wijf willemijn Aat scheltes haer 
dochter Een dochter 1-5 

(naam niet ingevuld) 

1734 den 18 donderdag nachtes bij ian Henderickx 
meijster schomacker sijn wif liwkie Een soon 

seer grott sat de naegeborte vast hade dar vel werrck 

me doeh alles de Heer sij gedanckt well 5 

1754 den 24 mart op de Beede dag smorgens bij 

wouwter piters backer sijn wijf Acke piters ……..... 

== (bij .…..papier stuk) 

1734 den 26 frijdag nachtes Acht... sseessareee ene 

bij Een arrbeijder Te wetsens sijn wijf mwaijke sijnde de 
schoolmeijster Te wetsens sijn dochter Hastig Een soon 

„P? 

BERLSEREE 5 

1754 den 28 merrt Eellke Henderickx schiper sijn wijf ann 
gerrtz sondag Een dochter 2-10 

T6- rd 

  

   

   



  
  

zie 

4180 

  

pag. 4553 (de bladzijden 455 en 454 zijn ernstig 

= 454 beschadigd doordat repen papier zijn 
uitgescheurd. Datgene wat hier nog 

leesbaar is, is hier overgehomen) 
Pagina 455 

1754 den 29 mart maandagen nacht Bij de Coopman 

eed a's TigelBas Ian Iettses sijn wijf Barber nae datse 
EE BRE - ‚.over har Reckeninge hadde gegan Een doode 
Ds UT # ee e dial Reijs alles wel gouwt----- 5 

da 8 EAT HUUR onee ee oe eee oe ijde frerickx Timerman sijn wif 
UE EUT U WTER oe e e e en e e ee Een dochter 1-10 
dee das eea sa eeens eee envereereekint veege Teekens 

NOEENER NEEN TEER CEE bangin sijn wif 
Everdina pitters o....se..ee eneen ese es ‚BOON 5- 

ERE den 14 April wonsdaag nac.....e....eeet...Rimke 
OP ae es 5 kúuckebacker sibelsdoe........e ee 
sijnde En Ben........... ehter gehalt doch suckelde....... 

Eeke derdagen nacht den 21 April gehalt bij Anderis 
mrmerein © STENC Hiei ú al har soon Hinne moij har dochter 
mense « e Îna...eevesee«saarmoeder En sat het kint in 
vanme ee enn st Een verschric.........Reijs En hadde ick het 
mein en wers es ee mijn naetur most....met arbeijden En Te 
Bnte 4 enemren warsinje e matdie » nog wel vor moeder En kint 
ijn wensen wneer e eiken dB o aame sij geloft En gedane: 5- 

ve ese san an veen eee ee bij douwe 
SHS es Baene neee en emee selen e eeele Ha Wie U see ee son 2- 

Pagina 454 

1754 den 5 meij maendagen morgen gehal.....s..essesene. 
Trintie schipslimmerman haar do,....seeeeeeen een 
getrouwt an Een aalsehiper.......... eenen 

1754 wonsdag morgens........euwse ensen neee dee ess ai 
beers soon pannebac........eeer eene eee eee zee 

1754 den 19.....ns mann U smits à alat & HE Wk HEE ë SAR 2 et 
sijn wijf ........es eeen ee wolkamers kne.....-.... 

OEE meij ben ick gehalt armrmvavs a warn aam Sel à 
ves geborne mevrouw Bor.........-.:Aijluwa ge... 
bormania nae dat ick dar neegen da... eneen 
vrouw dingesdaag morgens.......... eenen eee ee 
den 25 meij van Een brav.....aneeen eee eee ee en 
doch Een sware Re......ssuersseee eeen e do... mm s 

1754 den 35....... op heemelveartesdag.....eee.s vee eeen 
hansport gehalt bij Bllke...........e venen ee 
wijf Auwkie E......reees eenen ee eee eee eee 

  
 



  

  

  

   
EN Pogine 455 

  

  

(tussen deze en voorgaande pagina mist een gedeelte uit het boek- van Mei 1734 tot Juni 1735) 
1755 dingesdags morgens den 14 Iunij bij Ilouwe 
sitzes pottebacker sijn wif gerrtie geritz bootie 
Ben soon ginek wol ginek 6 wecken over har Reekening 
„ennen 

2-10 
1755 den 29 Iunij wonsdag bij de houwtkoper 
frerick Bock sijn vrouw Antie fopes Een soon gouwt 
mee 

De 
1755 sondagen morgens den derden Iullij 
Bij Hoijte wessels arbeijder sijn wif geesken Rei jner 
Aaijkes dochter Een seer grotte soon gehalt seer swar 
„eeen 

2-2 
1755 sondag den 17 Tullij bij Isack Alting Harrlinger 
Treckschiper En deckenwever sijn wif dutie Een soon 

1755 den 27 Tullij wonsdag bij sibe metzelar sijn 
wiff Antie bevont dater Ben grot waater dog blodig 
durde des nachtes qwem hastig kreg het allen het 
was doodt En Ben hooft waaterig En het geheele 
ligam vant kint waterig all het vel dar 
of En war al verrot Een soon dood de moder S= 

1755 den 6 Augustus saaterdag bij davijt zirx schips 
Timermansknèecht sijn wijf Ielltie Fen dochter 1-10 

1755 den 8 Augustus maandag bij Tialling lubes 
Arbeijder sijn wif diwke kurtz Zen dochter 1-16 
TOEEEEE Pagina 436 15-18 

1755 den 11 Augustus donderdag bij bauwke danels leer 
Touwer sijn wijf Titie hastig Een soon gehalt 2- 

17155 den 135 saaterdag Augustus bij zitse schute 
mackersknecht sijn wijf Ellske ucke moijs dochter 
Tallemde lang schlecht arrbeit Een grotte soon 1-8 

1755 den 18 donderdag nachtes bij lohanes lubes 
Arbeijder sijn wijf grittie ken dochter 1-15 

1755 den 18 donderdag bij Henderick sanstera sijn wijf 
frou hineke ser narbandig Een sware Reijs Een grotte soon a 

2-10 
1755 den 18 Augustus donderdags butten de hansport 
Bij Harmen sibes meijster Timmerman sijn wijf mencke 
Een sware Reijs Een seer grot kint sat met sijn schoudersg 
vast arbeijd ick schrickelick de Here Holp ons 2d 
1755 den 29 Augustus maandag avent gehalt butten de 
Hansport bij Ellke Tamson steenhouwer sijn wif 
Auwkije Een grot kint zen sware Scheijding Een doeh: 

1755 den 350 Augustus dingesdag bij sicke Hubers 
sijn wif saapke sijnde Een leerbereijder suckelde Een 
ur of vijr het arrbeijt nae boven Een grotte soon 1-   



  

pag. 436 vervolg 

= 457 

1155 dingesdag nachtes den 51 Augustus bij ptter 
nannes sijn wijf Tuva Tallemde lange hondegis: 1-16 
meenen (honde giseler) 
1755 den 51 Augustus wonsdags morgens bij ian Ilanssen 
menist En verschiter Een helpbacker sijn wif 

lolleckie Een seer grootte soon 2m 

meenen 14-11 
Pagina 457 

1755 den 1 september sondages morgens nae dat ick 

saaterdags avens gehalt wijr bij lorgen Tijssen sijnde 

de moelenar op de Hansporte sijn wijf stijntie ian 

ijdes dochter Een scheeve baarmoeder Een swaren 

moijelijeken Arrbeit Een dochter 2-12 

1755 den 15 september wonsdag avent En donderdags 
morgens van Een Brave vette soon bevallen Haije 

Eijsma stadtzBoode En Brouwer sijn vrouw Angenitie 3-3 

1755 den 7 september gehalt bij Teijrck Hoogacker 
lackenkoper En Een vlaswinckel sijn vrouw 

Tetzke Een misCram 1-8 

17355 den 23 september bij bootes x. uijt ijutlant(Jutland) 
sija wijf Zeeke antije gelufs sprinsma doch: Ben doc: 

„ene 1-12 

1755 den 24 september saaterdag bij derck Harmens 

Torfdrager En Tigelwerrcker sijn wijf ijn Een son 1-8 

1755 den 350 september frijdae bij zirrieck ijdes 
gronlansvarder sijn wif Anne Een docht: 2- 

7155 bij de Baecker dingesdags den 4 oektober sijn 

vrouw lutzke van 2 ionge dochters verlost qwamen 
bijde Rechtverdig van 7 maanden dracht d- 

1755 den 8 ocktober saaterdagen nacht bij Rense Heringa 
Hopman En Brouwer sijn vrouw sopkie Een doeht: J- 

Pagina 458 EE 
  

1155 den 7 oektober frijdagen nach bij kurt zijrx 
meijster schomacker sijn vrouw anna Een dochter 

Een sware Reijs Een scheve barmoder met sijn 

Angesigt nae boven seer swar doch alles wel 1-8 
„eene mullen 

1755 den 9 oektober sondag bij de Timmerman 
ian mus sijn vrouw dijwk Teijrtzs Tallemde lang 

den geheelen dag het arbeit nae boven Een doch: 2-16 

1755 dingesdag den 11 oecktober bij Boote Isebrantz Torf 
schiper sijn wijf Hilltie Een soon 2- 

1755 wonsdag den 12 oektober bij lutien kuper sijn 
wijf siwke seer hastig Den soon Een sware vloet 2- 

  
 



  

  

pag. 497 vervolg 

- 498 
= 499 ged. 

1756 den 14 feberwarij dingesdags morgens 

bij ian overhart stadtzTambour En schilder 

sijn wif Beijtzke Een soon S= 

1736 den 17 feberwarij frijdagen nacht gehalt 
bij zijtse lackop baecker sijn wijf alltie 

Een dochter Fe 

1736 den 26 feberwarij sondags smorgens Tot 

wettsens gehalt bij henderick frerickx grottbuer 

sijn vrouw ianke Haijes Een dochter 6- 

Ende wirde het des anderen -den 17 begon- 

dags soer qwaat weer En geweldig te vrijsen hart 

snee En schneiagt was ick nog geluckig durde vertin dag: 

Pagina 498 

1736 maandag den merrt bij ittze Harmens 

gorrtemacker sijn wijf anna gehalt En har 

van Een doode verotte vrucht verlost van 

7 maanden Een dochter war alles well A- 

1736 den 10 mart saaterdags avens bij Ielle kistemac: 

knecht sijn wif Trintie van der Rip hastig Een 

ionge dochter gehalt == 

1756 saaterdags avens lan Annes Treekschiper 

sijn wif Titzke Anne boss sijn dochter Een vrucht 

van 7 maanden war verott het hooft blef binnen 

doch kreg het nog met veel muijet alles Hastig 1-8 

dese gestorven 

17356 saaterdags den 10 nachtes bij Eellke leer 

Touwer alijas Eellke slof sijn wijf lisbit durde 

de Heele nacht war gen arbeit nog alles well 2 

1756 den 26 marrt maandag nachtes bij douwe 

ians kuper sijn wijf diwke Tallemde de heele nacht doeh 

alles wel sat de naegeborte seer vast Een docht: 2:16 

1736 den 6 April donderdags nachtes bij sieke Rooda 

meijster kleermacker sijn vrouw saara Een doehter 

Tallemde lange het arbeit nae boven 2 

„eenen … 124 

Pagina 499 

1736 den 16 maandag bij Tackop bulles menist En 

kopman En nesteling beslager sijn wijf Hilltie 

volkers Een dochter was het kintie sijck 3-3 

1136 den 3 meij donderdag bij danijel knopmacker 

sijn vrouw Antie Een dochter gehalt 1-8 
(knoop) 

den 4 meij bij Een linbaans arbeijder sijn wijf Tontie 

haar Sen soon Hastig gehalt bij de Alsempor: 2 

 



  
  

pag. 499 vervolg 

- 500 
— bot ged. 

1736 den 5 meij bij marten ians steenkoper sijn 
vrouw Teirckie haar van 2 dochters verlost maer waren 

nit voldragen En wear met Een sware waater 

sugt En lip haar meer alls Een halve Bemmer waater 
uijt de Baarmoeder doeh nu alles 

wel sijnde vrucht int waater gesmort 5- 

1736 dingesdag den 8 meij bij Gaala ians 
Herbergin sijn vrouw baacke pirs Een dochter 2-10 

1756 den 11 frijdags bij klas Torfdrager sijn wijf 
diwke har Een swar veete soon gehalt 2- 

1756 den 23 meij sondag bij Aate gande op de 
lijnbaan mag lecker beeties soo sijn wijf 

schurtie antie mellck har doehter Ben doecht: 148 

(schurtie=sjoerdje, met de bijnaam: TET 

mag lekker beetjes) 

Pagina 500 

1756 den 30 meij bij ian frauw meijster 
Timerman sijn vrouw maijken hastig Een doc: 2- 

1736 den 18 Iunij maandag morgens bij Isebrant 
iackops Arbeijder sijn vrouw lisbit En hingen hem 
de darmen uijt sijn naveltie dar bij konde men nit 
sijn of het Een meijsie of Een iongetie waar o heere bewar 
alle mensen vor sulcken Eelendigen schepsel levede 4:10 

GEE 3 

1736 den 14 lunij donderdag bij Henderick Isackx meijster 
schuijtemacker sijn wijf maijke Een dochter 5-5 

1756 maandag den 18 Iunij bij:ian gorrt gaaren 
Twinder En menisten preeker sijn wif lisbit Een dochter 
visi ee 5- 
1756 den 23 Iunij sondag op sunt ian bij Iohanes 
Rinex schiper En Ccopman sijn gesken Een soon 2-15 

1756 den 24 Tunij sondag bij douwe sijbrans meijster 
Timerman sijn wijf Rijmke Een soon A= 

1736 den 7 Iullij taaterd: bij Eijlart lodewickx 
knecht werrckende op het Tigelwerck sijn wif ianke 
sibran willems dochter En lag het kint met handen 
En voeten vor de gebort sogt nae de voeten En 
kerde het bleef met sijn hoft sitten hadde dar vel werck 
me doch alles wel wen soon 118 

Pagina 501 

1756 den 15 Iullij bij ian Chlasen sechomacker En winckelir 
sijn wif lette Een dochter war all het arbeit nae boven 
hadde acht wecken met Len keert kint gegan Een doch: , 

1756 wonsdag des nachtes den 18 bij de maijor marrten 
n:n: sijn vrouw Gertruijt sibelijus geweset Een donge doc: 
rai A-  



  

  
ET 

pag. 501 vervolg 
- 502 

1756 den 28 Iulij saaterdag avent bij Trintie stro 
ijtie dochter haar man fluchtende Een soon 1-10 

1736 den 31 Iullij dingesdags morgens bij derck 
Cornelis meijster schomaecker sijn wif witzke Een soon 
ei Â= 

1736 den 31 Iullíij dingesdags morgens bij Reijner fuckes 
sijn wif diwke Een vlaster Een dochter F- 

1136 den 5 hugustus sondag bij wijger bijrdrager 
sijn wif stintie Een goon het war dar al 1-8 

1736 den 12 Augustus nachtmalsdag bij Gerit ians 
Grotschiper sijn wif maijke Een soon 2-16 

1756 den 12 Augustus bij de Borgemeijster En 
Apotecker Rumsadelar sijn vrouw bregie 
Een sware verlosinge Een dochter alles wel 6 
eneneen 25-14 Pagina 502 

1756 den 15 Augustus maandag avent ‘gehalt 
Te Aalsem bij Cornelis koster En schoolmeijster 
Tot Aalsem sijn wif pittie Een dochter het wasser al 
don iek qwam alles wel 2-2 

1736 dingesdag den 14 Augustus ian panttekras 
sijn wif antie meekes het was dar all Een docht: =e- 

1756 den 17 september maandag bij wijbe Classen pott 
schiper Roijle but sijn wijf antie allen gekregen nae 
dat iek des nachtes all gewest war veranderde Hast: doe: 
Tee te 3 
1756 den 22 september saaterdag nachtes bij de Coopman 
Teirck wouwters sijn wif Tetzke Een soon 5-5 

1756 den 24 september bij piter iackops sersier 
En Coopman sijn vrouw Bauwkie Een dochter 
Een goede Reijs En ock Tot den sevenden dag 
Redelick mear storf don Hastig 2- 

1736 den 15 september dingesdag Cornelis visser 
Coopman sijn wijf Bauwkie Hen grotte soon -gouwt- 9-9 

17356 saaterdag avent bij merrten ians visger 
Sijn wijf bouwkie Een dochter 5-8 ? 

den 20 oektober ian iansen menist sijn wif lollkij Een grotte 
soon den 20 september 2 
== Te sam 21-14 
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pag. 505 
504 Pagina 505 

- 205 

den 28 ocktober sondag bij Iohannes klas draijers 
Reijnouws soon pannebackersknecht sijn wijf 
Trintie bevont Een grott waater dat ick brack 
En qwam met sijn streng En de Rechter arrem uijt 
brocht dij weer in sogt met geer grotte moijte En 
swar arrbeit nae de voeten kreg het Eene mar kon: 
het ander nit krigen sette har op het hooft konde net nit 
magtig worden mar haalde het so lange nae mìj kreg het 
int lest achter het ijsben weeg mar Blef don nog met sijn 
kin op het ijsben sitten kreg het met schricklicke moijte 
int leest het kint doodt sij vart well Een soon 4-40 

1756 den 31 oektober wonsdag bij ..... botzgesel 
sijn wif Hilltie Arijen de bors dochter Een seer sware 
Reijs lag het kint achter het ijsbeen qwam met 
het hoof op de sijde ginck seer swar To most 
so met forrse geboren worden het vil haar swar 
En mij oek Ales wel vor moeder En kint Een soon --- 

1736 den Een En Twintigsten november wonsdag avent 
bij derek kerrata vrouw Renske sijnde hij glasemacker 
En verver lag het kint met sijn Rugie vor most 
het met grotte moijte met sijn Ersie Tot de geborte 
schicken En qwam so dubelt En hade sij En ick 
het seer swar Een grotte dochter o heere 
u sij lof En danck 2- 

or Pagina 504 se 19 

  

1736 den 27 november dinges avent bij ian Alderinck 
meijster schomacker sijn wijf ianke Een soon 2- 

1756 den 23 desember sondag avent bij pitter 
nannes pruckmacker baartscherder kerrke 
dineer sijn wif Buva verlost van 2 jonge 
sonen beijde Rechtverdig Hade wel Een 
dag a ?2 gesuckelt doch alles well 1-10 

1756 den 50 desember sondag avent bij Teijrck 
ians backer sijn wijf Catrina Tallemde de Heele 
nae midag Tot avens Tussen neegen En Tin uren 
het Arbeijt al nae boven met benauwtheit 
En Braacken do hastig Een dochter 4-1 

COTE Pagina 505 Take 
  

Het vorledene Taar 1736 hebbe gehat 53 vrouwen Resten nog 
10 vrouwens dar me verdint hondert vertin gul Tin stuers 
Te sam 100 - 64 gu 

  

Een vrouw -— — 2e 
nog Een == 2e 
nog -__…- 1-10 mevrouw aluwa 50 — O0 nog 2-0 

nog -_— 4-1 
nog == 2 
nog Sn 
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In des Heeren naame Begint wederom het laar van 1757 

pag. 506 Pagina 506 

Heere war me sal ick Beginen of Eijndigen om uwen 

Hijligen naame o drij Enige Godt vader soon En Heijlige 

Geest Te loven Te prijsen En Te verherlijeken vor 
alle menigvuldige seegeninge nae de sijle En ligam 

war me gij o heere mij geseegent hebt in dit vorledene laar 
met gesontheit nae den ligam - sal het dan nu wederom 

(sal het dan nu weederom)weesen dat ick de werrcken 
mijner beropinge sal warnemen o heere ontreekt mij 

dan uwe hant nit van mij geft mij dan met dit niwe iaar 

niwe svegeninge storrckte En Chragten Bewart mij dat gen 

sware gevallen mij komen Te ontmoten En so het 
geborde dat het u Believede mijn Evenmens swar Te besoeck 
lat iek dan het middel in uwe hannt weesen om haar 

Te helpen stat dan an mijn Rechterhant En hellpt 

mij En haar dij op u betrouwt En latt mij nit Te schand: 

worrden dat mijn vijanden har over nij mit 

verblijde dij mij nu menigmalen mijn Room En 
Ehre soecken Te schande Te macken o heere Tot 

u is mijn hoope En vertrouwen ick nem mijn 

To flucht To u En wijlt mìj nit begeven nog verlaten 

dij mij van mijner Togt uijt so menige noott 

En doodes gevaren verlost hebtt willt mij nu 
in mijnen hogen ouwderdom nit begeven nog verlaten 

in uwe hannden bevel ick mijn Arrme noodruftige sijle 
komt o heijlige Geest sterrckt mijn swack gelove laat ick 
meer En mer tonemen in de kennise mijnes Heere Iesus Chr: 

nemt mij dan op Bijndeliek in dij Ewige gelucksaligheit 

Aamen dit bijdt u arrme dinstmagt uijt genade Aamen 

Pagina 507 

1757 den Eersten Januwar dingesdag bij Coop meijster 

schutemacker sijn vrouw klasken En har verlost 

van Een soon sij hade het swar En de naegeborte 

was bovengemen vast gegroijt haden het beijde swar 

doch de Heere sij danck nog ales wel Een soon Se 

1757 den 6 Ianuwarij drij koningen sara stave 
sijn wijf hilltie Een soon het war dar al en 

1157 wonsdag den 9 Tanuwarij gehalt bij 

Harman wittsenborg backer sijn vrouw lutzke En 

na datse 5 wecken dar seer qwaliek an 

was gewest met erotte benauwtheit bloet 

bracken En ginek don de Tit verfult was 

En alles weel Ben ionge soon 5-6 

1737 den 11 Lanuwarij Te holvert gehalt bij 
de welgeborne mevrouw Bouwwina van 
Aijluwa gritman over westdongerdeel 

nae dat ick dar Een hallef ur mar gewest 
war har van @ kinders verlost van 8 mand: 

Een son met Een dochter het Erste Een dochter 
levede het leste Een sontie war doodt En all 

ant Rotten heel hastig qwamen se op mallkan: 
En mevrouw war seer welvarende war ick dar 1Î2 dagen 

50 gu 
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= Di1 ged. en 

1757 den 12 Ianuwar bij ian Aarens korrfmacker 
En Birdrager sijn wif Rieckxt tallemde lang 

dingesdag Ben dochter 2-10 

1757 den 18 feberwarij dingesdag avent bij 
ian spantie bill sijnde Een arbeijder sijn wijf 

grittie Aat har doehter Een soon e= 

1757 den 4 mert maandagen morgen bij willem 
flipes uijtdrager sijn vrouw Tiamke hastig 

Een jonge soon 2- 

17357 den 8 mert frijdags nachtes bij Aarent 

Beeker sijn vrouw saara Een dochter 2 

1757 Tussen donderdagen En frijdagen nacht den 22 

merrt bij ian Brock sijn wijf duttie Een 

harrde scheijdinge Een grotte soon 2-10 

1757 den 24 mert sondags smorgens bij Touw sittses 
meijster pottebacker sijn wijf gerrtie gerritz 
Een dochter 2-10 

—_m 11-10 
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1757 den 25 mert bij Chlas Iackops meijster 

backer En koockebacker sijn wif Rimke durde 

van maandag avent Tot dingesdag achter midag 
lag het kint in Een overhangent 1ligam 

most ‘ar nae de konst hellpen doch alles 

wel vor moeder En kint 4-0 

1757 den 1 April maandag bij merrten ians 

steenkoper sijn wijf Teijrtie:;Een harrde verlosing 
het kint 6 mal bestrengt doch alles wel Een doe: 5e 

1757 den 22 meij bij frerick beesem macker 
sijn wijf Trintie Een soon maandag 2e 
ee I= 15-10 
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1757 heemelvartzdag bij Ian Boeck 

meijster mastemäcker of pompmacker 
sijn vrouw Hilltie Een ionge dochter D= 

1757 den 1 Iunij saaterdag avent gehalt bij 
de vrotzman daam fockema vroetzman En meijster 

Coeckebacker sijn vrouw wijtske Een soon hastig S= 

1756 den 28 Augustus bij Ien Albers linslagers 
knecht sijn wif Töntie Een soon 1-10 

1757 den 7 september bij meelis ubeles sijn 
wif marrtie Een soon ‚ 2-   

| 1757 den 9 september maandag bij sijbran 
lans Torfdrager sijn wijf Tetzke Fen soon ==  



    

zie 

484 

  

pag. 511 vervolg 
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1737 den 19 november dingesdag nachtes bij Ian Clasen menist 

precker En gaaren Twinder sijn wijf lisbit 

mar het kint lag onder haar En was Len soon 

gesmort de strreng om de Hals 

17358 den 10 feberwarij bij douwe sibrans 

meijster Timerman En sijn wijf Rimke 

Een ………. 

„een Pagina 512 

1738 den 21 April sondagen avent butten 

de Hansport gehalt «ese. weven # evers sijn wijf 

Catarina Faber hinne moij har dochter Een 

seer sware Reijs hade dar veel Arrbeit mee he t 

hade Een grott swaar mismackt hooft sat in de 

sijde vast durde Een ur of sess qwam vor de 

moeder dor godes seegen nog alles ten besten met 

Een gesonde Cram het kint levede 5 uren 

was gans mismackt wonderlicke korrte arremkes 

oek waaren de voeties nit wel hadde ock mismackt 

schameldeelen heere ‘bewar alle mensen vor 

dirgelicke besockinge 

1738 den 1 Iunij maandag morgens bij 

Isack rumsadelar meijster baecker sijn 

vrouw Trintie Een soon frerick genamt 

1738 den 12 Iullij saaterdags avens gehalt bij 

douwe x. Ieneverstocker sijn wijff Titzke 

Een soon 

1758 maandag den 21 Iullij avens bij sittze 

Iackops backer sijn vrouw Aalltie Een soon 
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17357 den 10 Augustus saterdags nachtes bij Lan 

Reijners scholaper: sijn wijf gesken Een sware 

Reijs. Een seer swar kint doch alles wel Een doch: 

1738 den 20 ocktober maandag bij Ian Boeck 

masstemacker sijn vrouw Hilltie 

Een soon Iackop genamt gehalt 

1758 den 20 maandag bij Touw mester pottebacker 

sijn vrouw gerrtie van Een dochter verlost 

1738 den 8 november bij lan frauws meijster 

Timerman sijn vrouw maijke Een soon 

1738 den 25 november bij Reijtze Iallkes 

sijn vrouw Ben soon gehalt het was dar all 

1758 den 30 november sunt anderis daag sondag 

bij de vroetzman daam fockema kockebacker 

sijn vrouw wijtzk Higt Hastig Een dochter 

S- 

4-5 
16-15 
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1158 den 19 desember frijdag bij bauwke 

danijels sijn vrouw Tittie Een dochter 2 

1758 den 20 desember bij het leuwarder tollhus 

bij Clas golning bur sijn vrouw Een dochter 2-1 
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1758 den 7 desember sondag bij willem fijlipes 

uijtdrager sijn vrouw Ben dochter 2- 

het Iaar 1758 hebe gehat 14 vrouwens 

dar verdint 55 gul - Á 
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den 1 oecktober 1759 bij Tan de Haan lijndraijer 
sijn wijf Tontije Een soon 1-5 

17359 den 1 oektober bij Lan marrtens Copman 
En steenkoper sijn wijf teijrtie Een goon 5 

1759 den 1 oektober bij douw stockers 
knecht sijn wijf Tittake Een soon het was dar al 2- 

1759 donderdag den 8 ocktober bij Henderick sanstera sijn 
vrouw Hincke Een moijelicke Reijs swaar bestrengt Een 

Cheve Baarmoder doch dor des heeren genade vor 
moeder En kint alles well Een soon 2- 

1759 donderdag den 12 november bij volkert 

Tans arrbeijder an de Treckweg sijn wijf ijnske 

Insske Hubers Een dochter 2-4 

1759 den 24 september donderdag bij de Borgemeijster 

Backer sijn wif lisbit Een dochter De 

1759 den 24 september Bij Clas smedema 

Coopman in ijsserwerck Tee kofij Tabak sijn 
vrouw dalltie Een dochter _at-9 
nn 17-14 

Pagina 516 19-18 

1759 den 20 desember sondag avent gehalt bij 
Christijan Ilackops sinde Iackop de kleijne 

sijn soon Een Jijndraijer sijn wijf Iackie Een doch: -—.- 

1759 den 24 kerrsavent bij focke sijnde Een 
korrde werrckers knecht sijn wijf schouwkie 

Een dochter 2- 

dit 1759 hebbe gehat 

21 vrouwens dar me verdint 67-4 
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1759 den 20 Ianuwarij dingesdages nachtes 
gehalt bij douwe Tans meijster kuper sijn 

wijf diwke En haar Een soon gehalt 2-16 

17359 den 28 lanuwarij wonsdags smorgens 
bij Tan grutter sijn vrouw lisbit gehalt 

het waater war des avens al weg sonder arbeit 

morgens veranderde het bevont dan dat het kint 
qwaliek lag moste het keeren haalen het bij 

de voeten hetwelck ick nae de konst hastig 

verichte Een vette dochter alles wel ° 5-0 

1759 den 25 feberwarij wonsdag op de 
wessterCingel gehalt bij Rolof Trintie 
gehalt haar Een soon gehalt 1-8 

1759 den 4 marrt wonsdag biddag bij Harrmen 
bontie pannebacker sijn wif alberta 
op de Cingel Een soon 1-8 

17359 den 6 donderdag bij gert Cornelis schola: 
sijn wijf anna Bollken Een soon 1-6 
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1759 den 24 merrt dingesdag nachtes bij de 
Hopman En Brouwer Rense Heringa sijn 

vrou sipie haar Een dicke vette soon g: 4 

1759 den 9 April bij fope van der moelen 
lintwerrcker sijn vrouw ninke attema 

Een ionge soon gehalt S- 

1759 den 25 April Tot wettsens gehalt 

bij gerben Benedicktes dochter haar man 

genamt Balling Een Bur sij hadde vir wecken 

in arbeit geseten En gaf haar Een poijer in 

En verloste hastig van Een brave soon 5-5 

17359 den 6 meij wonsdag bij koop schuttemacker sijn 
vrouw acke hastig Een soon gehalt 2-10 

1759 den 10 meij sondag nachtes bij frerick 
Beesem macker sijn wijf trintie beesgem 
macker Een dochter 2 
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1759 vrijdag 22 meij gehalt bij Henderick Teijrtz 
Coopman sijn wijf aabeltie vockel 

haar verlost verlost van 2 kinders 

het Erste En grottste qwam doodt het 
twede teer En levede het Erste Een soon 
het twede Een dochter En levede doch 
seer teeder levede neegen daagen 

1759 den 12 Iunijn gehalt bij Ian Berent sechuet 
macker sijn wijf Ianke hastig Een dochter   
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1759 den 1 Lullij bij Chlas iansen schomacker 
sijn vrouw Iette nae datse acht wecken over 

haar Reckeninge hadde gegan Een soon 2-10 

1759 den 8 Iull frijdag des nachtes bij Ian 

krols wijf saares soon Ben soon gehalt _- 

1759 den 12 Iullij sondag bij Gerit Tans grottschiper 
sijn vrouw maijke Een dochter 2-10 

1759 donderdag den 13 bij sibran Torfdrager 
sijn wijf Tetzke Een dochter 0 
Re 12-14 
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1759 den 29 Augustus saaterdag avent bij Rendert 
fuckes Treckschiper sijn vrouw diwke Hen dochter S= 

1759 den 5 september saaterdeg bíj wouwter pitters 
Backer sijn wijf Acke pitters nae datse 12 a 13 dagen 
in Arrbeijt gesetten hade En pijm har nit konde of 
willde Helpen ben ick gehalt En dadelick geholpen 2- 
=-e Een soon 

1759 den 8 september bij Chlas korrfken Torref 
drager sijn vrouw diwke Een sware verlosinge 
sat het kint vast in de Rechtersijde Een soon 2- 

1759 den 29 september saaterdag nacht bij waade 
stockers knecht sijn wijf ninoke Boeck Een seer 

sware Reijs allso sij an beijde sijden seer qwalick 

konde dor de schambenderen so qwalick 

passeren om dattse so kröpel in gesloeten En hade 
seij En ick het seer qwat En dor Godes Allmagtige 
wonderdaaden En sijn grootte Baremhertigheden 
nog alles is ten besten gekomen Een soon 5- 

1759 den 27 september sondagavent bij anderis 
Treeksechiper op strobos sijn wiff Ieìltie 
lan kaspers dochter Een grotte ionge soon 1-8 

8 Pagina 521 

Nu sijn wij dor des Heeren seegen 
uijt dit ouwde iaar van 39 int laar van 
40 getreden de Heere gevf mij wederom 
sijnen ouwden seegen in dit mijn 84 Iaar 
mijnes ouwderdoms Belift het de Heere mij 
wederom te ropen cm mijn Evennasten 

te helpen in hare noeden o heere stat 

dan wederom an mijn Rechterhant En 
verhort mij als iek tot u bidde En Bewart 
En helpt En Bewart mij vortan dat ick de 
ongeluckige nit mag anntreffen ach heere 
sterckt mij met gesontheit En ligams Chragten 
En lat alles met u beginneb En Eijndigen 
In de naame des vaders des soons Ende 
des Heijligen Geestes Aamen ia Amen 

dit bijdt Sn wenst u arrme dinstmaagt uijt 

genaden dan sal ick uwe naame groet macken 
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= 52d ged. 

1740 den 1 feberwarij bij sijbe schutemackers 

knecht sijn wijf ucke gerijtz na datse 5 dagen 
te voren swar arrbeit hadde En het waater weg 
ginck weer over En ginck nog 5 daagen haar 

werrck donde ginck don:haastig vort Een 

soon alles well vor moeder En kint 1-10 

1740 den lesten feberwarij vastelavens avent Tot 
Betterwerrt gehalt Bij Binne marrtens Boer 

sijn wijf Titzke Bevont datse wel Een weeck 

sulleken Rijdinge met sulcken schudinge dat men 

verbaast stont En het vorderde nit En wijrde nae 
Eleke vlaag weer opgetrokken Tot het Eijndelick 

lueckte En was het kint so wonderbaar Bestrengt 

de arrmen En Beene an mallkander gestrick 
in Een Ronde kloet doen om de Ruge geslinger 

om de Hals nae de verlossinge ginck de hueringe 

En Bevinge over Een soon En moeder En kint well 
van haar 5 gul: van Ietke moij 22 stuer 6-2 
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1740 den 25 meij bij, Cornelis scholmeijster 

Tot aalsem gehalt En bevont dat seij Een sware 

vloet hade dat all hear levens Chragten weg 

waren sonder Arrbeit ordenerde haar wat om 

de vloet te stillen ick Bleef de heele nacht 
bij haar om te sijn wat de Heere over haar. 

Besloeten hade des ander daags het was het selve 
kreg:Ben weijnig pin int lif ick Besloet haar 

te verlossen om haar te Behouwden sonder arrbeit 

En iek kreg Een verotte doode soon de predikant 
hade al een gebet gedan de naegeborte war los 

En dar is dij Elende verorsackt de heer gij 

gedanckt sij is Behouwden En kreg metterlit niw 

Chrachten is weer herstelt o heere u sij danck A 

1740 den 22 meij tot ostefum gehalt bij Chlas ullck 
sijn vrouw antie de pastor Bransma dede Een gebet En 

ick vont haar in Een dodelieck flauwte also men mij 
seijde dattse meer als Een boonEmer vloet hade ofge: 

de vroetvrouw hade har verlatten ick ordenerda 

watt Blef dar de heele nacht was don Reedelick de 

vloet stilde dit durde van sondag tot des dingesdaag 

was so lange Reedelick gewest don qwam hem heel 
schiliek de vloet weer openbarde En so vreesliek dat 
wij alle menden datse al doodt war En was gen 

beweginge in haar nam haar vor doodt an 
(vervolg pag. 524) 

Pagina 524 

En vont de naegeborte vor het kint in de mont 
van de Baarmoder En. om het kindes hooft was 

sij seer vast gegroijt kondese met gewelt nit los 
krigen sat om het kindes hooft vast gegrojt 

kerde het En haalde het met de voeten Ben seer 

swar veet kint nae het verlossen slog sij har 
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oogen nog Hens op En sturf o doodelick vorvallen 
ten Brave vrouw de man En wij alle seer 
Bedroft o heere willt mij vortan vor dirgelick 
Bewaren Een doode soon 9-0 

1740 den 51 Iullíij sondag bij harrmen witsenborg 
sijn vrouw lutzke Een soon gehalt 3-6 

1740 sondag den 28 Augustus bij Henderick 
Teijrtz koopman sijn wiff haabeltie fuckeda 
Een ionge dcehter gehalt 5-35 

1740 den 25 september saaterdag avent bij 
Clas lans sersier En Coopman sijn vrouw 
Everdina En haar Een ionge soon gebrocht 
nae datse in seven iaar nit gekramt had: 2 

1740 den 27 september Bij marrten 
ians sijn vrouw auwkie Een soon gehallt 
sijnde de man Hen torrfschutevarder == 
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1740 den 14 oecktober frijdag butten de hansport 
gehalt op de houwtmoelen bij Lohâans de knecht 
sijn vrouw lutzke Een goon 1-10 

1740 den 22 oektober bij gerrben Timermen 
sijn wijf grijtie saaterdag avent Een doch: 2e 

1740 den 9 november donderdags Bij wouwter f rauw 
sijn vrouw Ecke En haar Een dochter gehalt 1-8 

1740 den 10 november bij Ian frauws meijster 
Timerman sijn vrouw maijken Een soon 2- 

1740 den 26 november Bij Teijrcek frauws schomacker 
sijn vockeltie Een seer sware Reijs seer naarbandig 
durde van nachtes ten Een ur tot des ander daags 
ten Ben ur doch alles wel vor moeder En kint Een dach: —, 

1740 den 27 desember gehalt bij teipke 
penin Tromslager En boeeckverkoper 
sijn Trintie Eijssma Een soon 4- 

is het kint de derde weck gestorven 

dit vorledene iaar 1740 
hebe gehat 13 vrouwens dar 

ontfangen dar mede verdint - — — 35 gul-3 
na — 1-8 

Resten nog 6 vrouwen 
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1741 den 2 Ianuwarij Bij de Conreckter Engelinc 
sijn vrouw margrita Een brave soon 2= 
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1741 den 5 lanuwarij op wonsdag avent En har 

overvijl Een sware vloet was Reedelijck 

wel de vloet stillde En slip des nachtes 

wel in de morgenstont kreg sij pin in haar 
lif hetwelcke Begon arrbeit te worden En 

wird ick nae de midags gehalt En verloste haar 

korrt dar an van Een vrucht van 7 maanden 

En was doodt En sij hade het in 5 daagen 

nit voelen leven En de moeder was well 

dit was har virde misCram mar Een 

doodt voldragen kint mar des anderen 

daags kriet de moeder Een koors En wort 

heel dwijlig van hoft met gerop En geraas 
Tot neegen dagen sonder slaap wat de 

heere verder geven will moet de Tit leeren 

dit Is de vrouw van de seckretaris 

sevensma sijn vrouw pittie Bochetsius(of:Boeketsius) 

ün de 10 daag gestorven sonder kennisse 5e 
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1741 den Tanuwar bij de sersijer ĳ…….eseeee 

sijn vrouw letzke gehalt En haar Een dochter 

vorspodig gehalt was alles well 2- 

1741 den 26 feberwarij sondags nachtes gehalt 
op de Treckweg op keeg Auwke uijes uije binnes 

soon sijn wijf Trintie hade 2 Ettmal in arrbeit 

gesetten met Trintie de vroetvrouw van Raat 

dij het overgaf het kintie sat achter het ijsbeen 
holp har in korrten Titt Tot vrogde van alle 
de vrouw met schricklicke pinnen Beladen mar 

don alles wel Een soon mar het kintie teem Â- 

1741 den 16 marrt donderdags morgens 
bij Isack rumsadelar sin Wwif nine: bos 

Ten vir ur En haar hast: verlost geluckig van 

gen ionge dochter doch qwam 6 wecken te 
vrog doeh alles well vor moeder En kint 4-8 

1741 den 20 marrt mandag bij Tan derckx 
serrsier sijn wijf ijtzke haar Een soon 

gehalt de vrouw hadde 5 iaar onderhannden 

van 7 meijsters gewest Een lamme arrem 

En durde nog En is dor Een fall gekomen 
op de sechouwder En was Erst de schouwder 

nit wel gesett is nog nit genesen 

anders is het well vor moeder En kint 2- 

TEE Pagina 529 12-8 

1741 op witten donderdag den 50 marrt Ben 
bij neef fopma frotzman sijn vrouw wittzke 

Higt haar verlost van Een Brave soon 

Alles wel vor moeder En kint Je 
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1741 den 1 April paasavent Bij douwe 
sibrans meijster Timerman sijn vrouw 

Rimke gehalt Tallemde heel lang Een 
grotte sware dochter alles well Â= 

1741 den 7 April bij Hanne Een sleeper sijn wijf 

Eeke sijnde Iellte struffs soon Een soon mar het was 
dar all don iek qwam 1-10 

1741 den 12 April wonsdag bij frerick Eijssinga 
meijster verver sijn vrouw Trintie Een dochter 2- 

1741 April den 11 dingesdag bij ijde Timerman 
sijn wiff sittzke En verloste van Ben doodt kint 
dat al ant Rotten war == 
omne: 9-10 
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1741 den 8 niwen meij sondagen nacht gehalt 
bij ijpe Classen Backer sijn wijf acke haar van 
2 kinder verlost van 7 manden dog Hebben 
mar 8 uren geleeft Beijde gelick gestorven 4- 

1741 den 50 meij niwe stijl Ben ick Bij Eijlart 
schourrdema pachter sijn vrouw dingesdaag 
gehalt En haar dor den seegen des Heeren Een 
dochter dijck En vett gehalt 5e 

(boven deze laatste post is een regel, waarin een da- 
tum en dag voorkomen, maar zo zwaar doorgekrast, dat 
dit niet meer is te lezen. Verder is er tussen deze 
en voorlaatste post een dubbele streep getrokken over 

| het hele blad. In verband met de uitdrukking '"niwe 
stijl! zou men kunnen denken aan een kalender veran- 
dering) , 

1741 den 10 Iunij saaterdags ben ick bij Ian 
de Gorrter menissten preeker En gaaren 
Twinder gehalt sijn vrouw lijsbit En haar 
Een Brave dochter gehalt 2- 

1741 den 17 Tullij ben ick bij wijbert Berrtels 
verver int ouwt Raathus gehalt bij sijn vrouw 
aaltie gehalt Tallemde van Ellef uren Tot ander 
dag morgens ten 5 uren het arrbeit nar boven 
het kint qwam met sijn angesigt nae Boven 
ginck nog wel mar de naegeborte satt seer 
vast hade dar veel me te doen sloet de 
geborte mij seer vast om de hannt doch 
de Heere sij gedanckt nog alles well Een dochter 4-10 
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1741 den 18 Iullij Ben ick Tot vouwdigom gehalt 
bij de Boer Tackop Eegeles sijn wijf antie En haar 
üen seer grotte sware dochter gehalt nae datse 
Te voren Vor neegen daagen Een sware vloet 
gehat hade ginck weer over doen weer vor de 
verlosing doch gincek weer over En alles wel 6-    
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1741 den 27 Iullij donderdags smorgens ben 

gehalt bij volkert laas sijn wijf ijnske hubert 

ians dochter lange pinelick gegan met het 

vorschot geqwelt En daadelick geholpen Een 

dochter alles wel vor moeder En kint 2 

1741 den 26 Augustus frijdags bij Iouwe sittses potte 
backer sijn wijf gerrtie gehalt Een soon 5 

1741 den 2 september saaterdags smorgens 
Tallemde lange vor 35 daagen het slupende 

waater doch alles well vor moeder En kint 
Ian Boeck pompmacker sijn wijf hiiltie De 
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1741 den 7 sepetember franeker backer sijn 

Vrouw Antie Een doode verotte soon gehalt 

nae datse vertin daagen van te voren 

Een vervarlick overval gehat hade of het 
Termijnen waren met de moergwal dar 

dor is de vrucht gestorven het was van seven 

maanden En ginck de Reijs nog 

Reedelick En de vrouw well 50 

1741 den 2 oektober bij de wolkammer 
ian verhoeck of de Bijnaam ian Broeck sijn 

wijf dudtie Een dochter mar het kijnt qwam 

hastig vijl dar heen nae dat het haar daags te 

voren het waatter sonder pijn of wee 

gebrocken war mar de naegeborte satt 

seer vast als iek oijt mijn leven nit 

ondervonden hadde En mosste dij well met 

meer als DO stuckies ofhalen doch ick 

hade dar schrieckliek veel me te doen 

doch de vrouw is seer welvarende 2-10 

5-10 
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1741 den 6 oektober frijdags morgens bij douwe 
stockersknecht sijn wif Titzke haar van Een 

seer sware verwonderenswaardige vette dickke 

soon verlost o heere u sij lof En danck 2- 

1741 den 13 oektober wonsdag ben gehalt in de hoogstrat 
bij Een schutemacker marrten Classen sijn wif 

neeltie En haar Ben Brave grotte soon 2- 

1741 den 11 november saaterdagen morgen gehalt 

bij Tan willems menist En wolkamer En Coopman 

sijn wif anne lackops nae dat het waater al gebrocken 

was Een kleijn Teer wiffken durde 5 a 6 ur Een Soon, 16 

1741 den 16 november wonsdag avens Bevont 
dat het waater midags al gebrocken waar 

Ahbram Bewallde sijn wif lolekie Tallemde 
lange En donderdages smorgens verlostese 

van Een ionge soon satt het kijnt achter het 

ijsbeen hade seij En ick het seer swar Een soon 5e 
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1741 den 2 desember sunt le loij(of: Ee loij)frijdags smorgens 

de Backer wittsenborg sijn vrouw lutzke nae dat 
iek dar des nachtes te voren de geheele nacht 

mar dar was Een vloet vorof En was nitz te 
doen de twede morgens qwam dar arrbeit En 
was Een doodt veroot meijsie Een sware Reijs satt 

met de schouders vast hade seij En ick heet seer 
swar doch Een gesonde Craam haar 11 ? 

3-6 te sam 15-- Pagina 534 

1741 den 6 desember sunter klaas wonsdags morgens 
gehalt bij willem serrsijer sijn vrouw grijttie 

Bevont dat het kint gwalick gekert lag met sijn 

schouwder vor de geboorte most het schicken kreg 

de voeties met schricklieke moijte most nog 
dubett geboren worden En was hast nit te helpen 

En menden nit anders of het kint most doodt 
En hade de vrouw En ick het seer swar mar de Heere 

gedacht an ons En hollp ons uijt dij grotte noot soo 

dat moeder En kin onbeschadigt fris En Een gesonde 
Cram Een dochter de Heere sijn naame sij geloft 

En gedanckt vor dese grotte genade 4-16 

1741 den 9 desember saaterdag morgen bij de 

Coopman marrten ians sijn vrouw Teirtie 

En haar Een dochter gehalt alles well Je 

1742 den 11 mert gehalt bij Chlassen 

Tanssen schomaecker sijn vrouw lette Enn 

haar Een longe dochter gehalt 2-10 

1742 den 29 mert gehalt bij Lan Bremer 

sijn wijf bauwk visser om Acke pitters te 
(pitters te)asijsteren dat se nit met har te 
vrede waren ginck nar har hus En most 

lek de saek Reden om dattse gen kenise 

hade nae Een nacht tallem Een soon O- 
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1742 den 26 April bij Tohanes pannebacker 
Reijnowes soon sijn wijf Trintie het waater 

war des morgens all weg geweot Bevont dat 

kint veer qwalieck lag seer dijp ingedrongen 
gen ontsluting kreg ick het Eene voetie het 

ander konde nit magtig worrden settede 
haar op het hooft kreg het met swaar arrbeijt 

En moijte vor de vrow En mij sette haar 

weer op haar plaatz En brocht de voeties nae 

de geborrte mar konde schir nit geboren 
worden soo nauwbandig de navelstreng hing 

oek uijt dar dor most het kint sticken En 

het ginck so swar to als het mij wel in 
veertig jaar nit gebort war konde met het 
grottste gewelt dor de man En mij met grotte 

Chragten ia perde arbeit nit van haar 

krigen En durde wel 2 uren En Eijndelick  
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so gaff de Heere Den geluckige uijtsich hadde 

het gerne overgegeven mar willden mij 

nit missen Len soon Een Braf kint onbeschad: 

de Cramvrouw boven gemen harrt En 
gesnt En onbeschadigt o heere u sij loff En 

danck geseit in Ewigheit aamen 1-8 
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1742 den 11 meij ben gehalt bij Lan T meijster 
waagenmacker Bij sijn vrouw Trintie En 

haar Ken soon gehalt alles wel u sij lof En danck o heere 
mee 2-10 
1742 den 25 meij wonsdag Bij frerick Eijssma 

meijster verver sijn vrouw Trijnt En haar 
Een dochter gehalt 2- 

1742 den 51 meij donderdag avent gehalt 

Bij marrten jans Torrfschiper dij verdroncken 
is En sin naegelatene weduw Een halef iar 

dar nee Een svon gehalt har nam is auwkie 1? 

1742 16 Iulij gehalt op gehalt bij 
sijbe Arbeijder sijn wijf ucke Een gronverkopster 

En Bevont har in grotte pine sonder arrbeit 

dat durde 2 Ettmal de derde dag kregse 

Ben seer sware vloet En lag de nae 
geborrte vor het kint was Rondom de 

geborte seer vast gegroijt En most dij met 

alle gewelt los sijn te krigen En qwam 

de navelstreng met het arremken vor 

En smorde het kint ín dij vloet het was Een 
schrickelicke sware saack de vrouw was wel 

Een dvehter o heere behoet u arrme schepsels == 
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1742 den 14 luníij donderdag gehalt bij ijpe 

Classen Backer sijn vrouw Acke En har Een doch: 4- 

1742 den 14 Iunij donderdag gehalt bij Herrt 
schiper En winekelir sijn vrouw schouwkie 

EÉ HE GE <4 . : òn haar Een dochter gehalt (esprontns ) 

1742 den 15 Augustus Bij saare Boeck 

dor lange Tallmen En ginck harrt Eijndelick Een 

schone longe dochter gebrocht alles wel o: 2-10 

1742 den 28 Augustus ben gehalt Bij neef 

foekema koeckebacker En presijdent 

Borgemeijster sijn vrouw wijtzke haar 

Een dochter gehalt 5-0 

1742 sondag den 21 oektober 

ben ick gehalt Bij sibran de franijcker Backer 
sijn vrouw Acke En haar van Een doode 
veroote vrucht verlost van 6 maanden 

1-10
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nae datse het vorige iaar oek op soe Een 
mannijr verloste sij heft dan Erst sware over 
vallen van de mooer En Termijnene dan 
so dat dan Enige wecken Bij haar doodt 
En verroot sijn de moeder vart wel 2-10 
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1142 den 22 óektober maandag gehalt Bij Henderick 
Copman sijn vrouw Habeltie 
fuckeda En haar Een dochter gehalt 5-7 

1742 den 11 november sondag bij allbertie 
Hen onterde vrijster onder Trouwbelof ten 
schandelick verlaaten Een seer sware 

Reijs satt het kint vast hade dar ser 
swar arrbeijt mede de naegeborrte ser 
prieckelos vast doch alles wel Een dochter 5 

(van perikel=gevaar) 

1742 den 16 ocktober gehalt bij ian lijndraijer 
sijn vrouw Tontie Een dochter _e 

1742 den 28 oektober bij Bauwke danijels 
leertouwer sijn wijf Titije Een dochter 1-16 

1742 den 26 november dingesdags bij pitter 
perdemeijster sijn wiff sisske piter ollberen dochter 
Tallemde van midags tot avens ten Ellef uren 
ser nauw gesloeten lang haar seer swar vor de 
mooder doch alles wel Een Brave soon 5-5 
van Hilltie moij 35 seste halven nog 1-10 
ei ee 
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1742 den 6 desember Bij Chlas sijn wijf 
mettie Hen mellcklapper sijn wijf mettie Een doenter 
van na datse 17 wecken getrouwt waren 1-5 

1742 den 28 desember frijsag Bij douwe sibrans meijster 
Timerman sijn vrouw Rimke Ben soon gehalt S= 

1742 den 50 desember bij pitter Hellpbrouwer 

sijn wif ninke Berent besaatens docht: haar van 
Een misskram Bedint dar veele me te doen geh: „18 

dit vorleden iaar 1742 hebe gehat 18 vrouwens 
dar me verdint 235-5 Ressten nog 8 onbetalt 

hijr Begint nu weer het laar van 1145 nu o heer 
so ick weer mogte geropen worden om mijn Even 
mennss in haare noeden Bij te stan so geft mij in 
mijnen Hoogen ouwderdom ligams Chragten En 
sterrcekt En geft mij dan wederom als in de daagen 
van ouwtzZ uwen Godelicken o heere lat mij doch 
doeh nit te schande worden mar als mijn sugten 

ïn mijn gebeden Tot u vor de nootlijdende sijn 
stadt dan an mijn Rechterhant En helpt spodig 
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1745 den 21 november op donderdag bij 
lohanes lelltes sijnde Een waagenar En koo 
mellker sijn vrouw Heke Een ionge doet 1-10 

1745 den 17 desember sijs schutemackers 

sijn wijf ucke schuring En haar verlost 
van Een doodt veroot kint hade sij noijt 
in Haar dracht leven gevoelt En moet soo 
mettertit sicklick gewest sijn de moeder 
Een gesonde Cram het lest vant iaar 2- 

1744 den 19 merrt gehalt bij frijt 
proijeckmacker En Rutter sijn wijf Renske 
lans Een Tonge soon 1- 

1745 den 7 feberwarij bij ijpe backer 
sijn vrouw gehâlt Bevent dat het waater 
al weg was Bevont dat het qwalick lag 
de voeties omhog in de sijde kerde het met 
hot Errsij vor En most so dubelt geboren 
worden met greotte vorsse Een diek vet grott 
kint Een dochter acke de moeder En het kint 
varen wel de Heer sij gedanckt 4-0 

(Dit zijn de laatste bevallingen, die de schrijf- 
ster in haar dagboek beschrijft. Nu volgen de 
pagina’s 437 - 488, die in het originele hand- 
boek het laatste schrijfboekje vormen. Hierin 
gaat zij aan de hand van haar aantekeningen 
terug in haar leven als vroedvrouw, vertelt ons 
hoe ze vroedvrouw geworden is, hoe ze haar eer- 
ste reis maakt, en beschrijft dan nog eens de 
bijzondere gevallen uit haar practijk. In de 
voorgaande copie is bìj deze gevallen in de 
marge reeds de pagina genoemd, waar men dat ge- 
val opnieuw vindt beschreven; in deze laatste 
recapitulatie wordt in de marge de pagina ge- 
noemd waar men de geboorte voor het eerst vindt 
beschreven) 
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also dek int Vir En tagenstigste Iaar mijnes 
ouwderdoms in mijn leedige uren Ens satt En 
overdacht wat wonderwerrcken datt de Heere dor mijn 
hannden an Ellendige Baarende in noot sijnde vrouwen 
al uijt gewerckt hadde soo Ben Iek te Raade geworden 
de penne ter hannt te nemen om mijn gehogen nog Ens 
op te wecken om Godt Allemagtig vor sijn groete 
wonderwerrcken an mij Bewesen te verherlicken 
En groet te macken nit mij mar u o heere sij de Ehre 
de Heerlickheit Tot in der Ewigheit En oek om mijne 
naekomelinge nog konden opgeweckt En dar dor 
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nog gelerrt worden En hebbe mijn seltsame ontaoetinge 
uijt mijn anteickeninge te saamen ge trocken 
in mijn acht En dertigste des ouwderdoms wonden mals 
tot Hallum in vrijslant dar ick mijn Brave gelerde 
En hog Geachte En van Godt En de menssen Beminde 
man dor de doodt heben sijn Heen gan Tot sijnen 
Godt tot grotte drofheit van mij En de inwonders 
naelattende ses kleijne kinderen in mijn 36 Iaar 
des ouwderdoms mar doen Believede het de Heere mij 
Tot dit swarwigtig werrck uit te kijsen dor 
dwang schir dor Brave docktoren En de Borgereij 
dar ick Heerst geer tegenworrstelen war omdat 
het sullcken swarwigtigen saack war oek docht ick 
dat het vor mij En mijn vrinden Een kleijn achtinge 
was mar hebe mij Eijndelieck latten overwinnen 

Het believede de Heere oek soo 

(Aantekening: onder het gebed op pagina 35 schrijft ze 
onder de naam van haar eerste man:sErnest Willem Cramer 
het woord Cerusin, hetzelfde woord dat ze ook gebruikt 
op pagina 100 voor de chirurgijn Ulbe Bewalde te Oost- 
rum. Haar eerste man E.W,Cramer of 
Cramers was dus chirurgijn.) 
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1693 feberwarij 

1693 op vastelavens avens ben Iek vor de allder 
Erste Reijs van mijn leven Tot wijns gehalt bij Een 

‚ weduw har man Chlas Iansen genamt in Een schriecliek 
onweer storrm wint harrde vorst dar Rackten 
wij vort met ons drijen met de sleede int ijs men konde 
nit stan van weegen de wint don stacken mij de 
Taeken ijs in mijn Beenen dat mij het Bloet in de 
koussen lip En qwamen met de sleede Eijndelieck to 
wijns 3 uren gans bijnae doodt sijnde men drog 
mij int hus En Braeken mij de mont open goeten 
mij Brandewin in de mont dar was Een goet fur 
ontdoijde wat Eijste ick Een back met snee 
än freef darmede hannden En foeten so lange datter leven 
qwam anders hadde ick al mijn leven bedorven 
gewest don weer bekomen wat weesende souw oek 
de vrouw geholpen weesen En allso haar overleden 
mans broders haar alles ontnomen haden En geseijt 
seij souw nit Craamen so war an des kindes leven 
veel geleegen dar doch altit vel ant leven de vrouw 
hade Een seer sware Baaringe gelick se in haar vorig 
Craamen ock geweet war datse domals 2 van 
leuwarder vrootvrouwen gehat hade Ick anbaat 
Heere En hij verhorde mij En verloste de vrouw tot 
grotte vrogede van haar En mij van Een Brave 
grotte doehter dege inleijdinge vor de Erste maal 
war Benauwt de Heere sij gedanckt alles well En 
de vrouw kreg al haar goet weer 
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1693 den 9 Tanuwarij Bij Ian wobes vrouw pittie te Hallum 
gehalt Een seer sware Reijs qwam met sijn Angesigt 

nae Boven Een dansijerose geboorte vor het kint En vor 

mij seer swar En de naegeborte most lospellen doch alles well 

(dansijerose=gevaarlijke) 

1695 den 2 november ben iek tot merum gehallt bij Bauwke 

Binders Coopman sijn wif hincke war dar Een dag met 

Een nacht stellde alles int werrcek wat de kunst verEijs: 

het scheen Een Hechtverdige geborte En willde ick haar 

doen dor de kunst verlossen mar omdat iek het nog nit 
lange gedan hadde so willde ick Een meïijster bij mij 

hebben om mij vor alle opspraack te bevrijen mar sij 

lijten Een ander vrooetvrouw haalen dij bij haar komende 

seijde haar terstont te verlossen En verwirpen mij geheel 

dij vrouw marrtelde met dij Baarende vrouw 2 daagen 

dat iek Eijndelieck seijde sij souw haar noijt verlossen En 
iek willde mij don dar-nit weer me Bemoije En ick seijde 
Tegen de vroetvrouw seij souw haar leegen laaten En 

marrtelen haar nit meer seij gaf heel verkerde berichten 
En seijde het kint lag nu met sijn schouwder voran Erst 

met sijn Rugie iek ondersogt En Bevont dat het nit 

Een haarbreet verandert war als don ick er daags te 

voren bij war het was wel gekert ick seijde dar most 

Een vroetmeijster anstons gehalt worden van leuwarden 

doekter winnter dij komende onderfragede mij Erst 

ho het met de Baarende vrouw stont om dat ick de Erste 

bij haar gewest war don onderfragede heij de andere 
don ginek heij tot dij baarende ondersogt dij saacken 

En seijde wij konden haar nit helpen halde met het 
instrument het doode kint vort mar de vrouw verander 

met de derde daag kreg de loop En storrf sprack de dockter 
belaagelicke dingen van de ander vroetvrouw gaf mij 

grotte Reputasie gaf mij Een deftig Testemonijum En gerotte 

Ehre 
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1693 den 24 desember ben ick op de leije gehalt bij Een 
Rutters vrouw wins moeder Een vroutvrouw was 

En hade 2 daagen En nachten met haar gemarrtelt 

lag het kint seer ingedrongen En hade ick seij het seer 

swar En holp har dor des Heeren seegen in Fen hallef 
ur alles well vor moeder En kint 

1694 den 6 oecktober ben ick op Aamelant ten Es gehalt 

bij Een schipersvrouw hade 5 daagen in arrbeit 
geseten konden haar van de naegeborte nit verlosen 

dar op wirde iek van Hallum gehalt mar so als ick 
dar qwam sprack sij vrouwtie gij komt te laet En 

sij slog haar vogen To En storrf hade ick dar Erder 

gewest mij doecht ick souw moeder En kint Behouwden hebben 
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1695 den 16 desember ben ick op ne niwe sijl bij Teirek pitters wif hanntie het waater war all weg don ick 
bij haar qwam vont het kint seer ingedrongen En dwers 
vor de geborte ick hade het swar dat ick Eijndelick 
het vor de geborte kreeg met sijn voeties En kreg het 
so het twede kijnt qwam met de sijde vor hade ick 
seer groette muijte me Ehr ick het met sijn voeeties kreg sloet doen de geborrt om sijn hals En most soo 
blijven doch de moeder En het Eene kint is behouwden 
dit is mijn leste in dij platsen gewes En qwam doen 

tot doekum 
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1696 den 12 mart ben Ick bij de schiper Bonteko sijn vrouw Barber gehalt war het waater al gegroijt 
mar konde gen kint gewar worden totdat het 
waatter brack dat seer Trobel En dick war don 
presenterde hem het Errsije kort darnae het schouwdertie de sijde ick kreg met grotte moijte de voetties bleef op het ijsbeen sitten met sijn kin En ho swar hade 
ick het doch dor de hulp van mijn Gott alles wel vor moeder 

En kint 
1696 dingesdag den 22 lullij ben Ick gehalt bij 
zitze Iouwes sijnde Een waagemacker sijn 
vrouw lanke En haar dor hulpe van mijn 
Godt anders war het onmogelick gewest van 
van Een soon verlost het ginek seer swar 
To het kint lag in de sijde seer qwalick gekert 
kreg Eijndelick met grotte vorrse En moijte 
de vooties in presensie van Een vroetmeijster 
En ons domene dij mij grotte Ehre gaven nog 
alles wel vor moeder En kijnt o heere u sij lof En danck 
1696 den 13 Iullij gehalt bij de Timermans vrouw 
bauwkie frerick ijdes dij het wâatör braek tot 
leuwarden bij haar moeder Binék inde Treckschut sitten 
En qwam te dockum dat qwalick gedan war wird ° 
iek gehalt de baarmoeder om sijn hals gesloeten 
met de navelstreng om des kindes hals war vir 
daagen En hade schrieclieck swar arrbeit ick 
gaf het over doen halden sij Een ander dij seijde het 
souw wel hast vortgan sij satt Een daag En nacht 
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met de doecken op haar schoet het was Een lerrling 
iek mackte dat meijster pitter dar qwam dij 
arrbeijde met de vrouw dat heij in swijm vill 
don wirde men te Raade Het instrument te gebruecken 
En de meijster wilde meij nit Een ogenblick missen 
hebben wij doen met ons beijden het doode kint Elck 
met Een haack gehalt En de vrouw hefft Een gesonde 
Cram gehat En hefft darnae nog meer kinderen 
gehat En wel 40 Iaar darnae geleft o heere bewar alle mensen 
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den 17 Augustus 1696 gehalt bij Iackopus korrdewerrcker 
sijn wif marijken van 2 dochters verlost laf het Eher ic 
war van het Erste qwalick met de schouwders 
qwam most de vooeties met grotte moijte magtig 
worden haalden het soo de naegeborte satt 
seer angegroijt doch alles wel 

den 18 Augustus 1696 bij Cornelis Ian Esterick 
backer sijn vrouw Arijantie hade Een seer 
sware geboorte het kijnt lag gedrongen in de 
sijde de naegeborte most ick lospellen het kint 
hade Een haasenmont 
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1694 den 6 oektober ben Iek op Aamelant 
ontboeden Bij Een Grottschipers vrouw hadde 
5 daa en in arrbeit gewest van 2 kinders het Erste 
war levendig gekomen het leste qwam 2 dagen 
dar nae doodt sinde En Blef de naegeborte achter 
En most dek don nog over de see gehalt doen ick 
de dor in qwam lichte sij har overBEijnde seijde tegen 
mij vrouwtie gij komt te laat dar mede storf sij 
terstont also iek verschrickt wijr og arrme marrtelars 
dij onder sullcke marrtelars van vroetvrouwen komen 

1694 den 27 Ianuwarij ben Ick Bij derck Tans sijn 
vrouw antie gehalt nae datter 2 daagen En nachten Een ander 
war bij haar gewest het was dar Ellendig uijt het kint war 
dip ingedrongen met de vooet om de hals op het 
schambeen vast de streng om de Beenen En om den 
hals most don sticken sat wel 2 uer vast in de geborte 
most het met schricklicke moijte lospellen Iek hade 
het bijnae overgegeven mar de Heere gaf uijtkomst de moder 
vart well 

1697 den 17 meij ben ick bij de hosspees Tohanes wijtzes sijn 
wijf schuwkìje dij de vorige daags Een Tongman men seijt 
van de Banck gedanst hadde dat is dat heij het nit langer 
tegen haar goetmacken konde dar over haar de 
Heere straffte datse haar swangere ligam so veel gewel t 
an dede seij hade 5 daagen schricklick arbeijt hel 
narbandig het kint sat vast so datse dor de konst 
verlost most worden men halde meijster pitter dij 
doe nog Een ganse dag met haar doende war met 
de grottste moijte van de werrlet so dat heij tot 
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drij mal beswimde mar Eijndelick heft heij En ick 

Elek met Een hack tesamen het kint gehalt 
En Bleef de vrouw wel drij daagen Reedelick 
kreg doen Een sware loop En is gestorven 
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1697 den 30 Iunìi, ben iek tot oosterom gehalt bij 
gerrben Teijepkes Een Boer sin vrouw En war dar al een ander 
vrvetvrouw al 2 daagen bij gewest konde haar 

nit verder als van het Eene nit helpen Eer doodt 
kint mar de Heere sij gedanckt ick verloste haar met 

| ne naegeborte binnen het ur sij laagen beijde qwalick 
| kerdese het midelste war doodt de naegeborrte saat 

vast so dat 3 kinder Een int leven 2 doodt so datter 
drij kinders waren seij waren grott de ouwders kleijne 

Teedere mennssies de vrouw friss En gesont 

den 6 meij 1697 gehalt bij de molenar Ian berens 
sijn wijf auwkie En haar van 2 kinders verlost dij 
seer wonderlick laagen mostese beijde ontwarren 

van binnen En haldense met de voeties de nae 
geborte hade ick het swar me doch alles wel vor 
moeder En kint 

1696 den 28 desember butten de wouwtporrt bij 
bij de boer meijndert dudes nae datse 2 daagen in 
swar arbeit met Een vroetvrouw angemarrtelt 
En konde haar nit helpen don iek qwam Bevont 
het kint dat het achter het ijsben vast satt holp 
haar in Een Cartir urs alles wel de Heer.sij danck 
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pag. 1698 den 3 Iullij sibren willems back: op het vleijs 
42 marckt sijn vrouw hineke Bevont Een grott waater 

| met Een qwalick gekerrt kint ick vragede of sij 
| gen Arrbeit seijde neen ick ginck nae hus En seijde 

so Ras sij Enigsins arrbeit Begonde te voelen seij 
anstons mosten haalen mar de Heele nacht nog Een 
hallve nacht dar qwam nit van ginck ick des 
anderen daags middags weer heen En vragede de 
vrouw of sijn og gen veranderinge gewar wirde neen 

| dar op ondersogt ick de saack het war als vor ick 
| seijd kom lat vrinden En Buren haalen ick moet u dadel: 

helpen seij konnen wij soo ick hebbe gen Baarensnoet 
iek ia laat mij mar began anders wart gij En ick 
licht ongeluckig ick ginek vort brack Een grott 
waater het kint laag op sijn sijde kerde het sogt 
nae de voeties halde het sonder wee of ach dar 
presenterde hem weer Een groet waater met Een qwam de 
gestallte kerdeehet weer kreg de voeties En verloste 
de vrouw anstons van alle sonder pin of smert 
Een gesonde Cram Een soon met Een dochter sijn 
lange in leven gewest wonderliek sijn Godes werrcken 

pag. 1699 den 15 feberwarij bij lackop Isebrant verver sijn 
50 vrouw gebke bevont dat het met sijn schouwders 

vor lag brack ick het waater kerde het konde de 
voeties met grotte moijte schie nit magtig worden 

| het was Een dansijrose sware geborte het kint 
was doodt de vrouw vart well 

  
  
    
| (dansijrose=gevaarlijke)   
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En haalde Een doode dochter de vrouw En iek hadden 
het seervswar de vrouw Behouwden de Heere Beware 
mij En alle mennsen vor sulcken schrieklieken vorval 

17001 ben iek bij Rijnek Eekes sijn vrouw gehalt datse 
seer vloijde sonder arrbeit dar wirrt Een dockter 
gehalt sij was ock saer waaterig En vloijde schrieckliek 
iek worrde ont leste weer gehalt de vrouw worrstelde 
met de doodt ick seijde sij most verlost worden bevont 
de naegeborte vor den utteres los verloste haar dar 
van don lag het doode kijnt doen dwers vor de 
geborrte kerde het haalde het seer swarlick En sij 
storrf in presensij van all haar vrinden ser verstandig 
Een ur darnae seiìj most Erder verlost sijn gewest 
in soo Een sware vloet 
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17001 ben Ick tot drijsum Bij Een weversvrouw gehalt 
nae dat Een vorijge vroetvrouw daags te voren Een 
Een kint gehalt hade mosten haar des anderen daages 
weer haalen bevont datter nog Een kint war mar 
konde met al haar marrtelen de vrouw nit helpen ginck 
weg don wijrde ick gehall bevont dat het kint met 
sijn Buckie kerde het hastig Een levendig kint En 
vrouw heel wel mar de twede daag was de vrouw 
allen in hus het volck was te mellken don qwam dar 
Een vremt kerrl in dij vragede de Craamvrouw of 
heij Een pip teBack mogt anstecken het wellck hij 
dede darop krigt de vrouw so Een overval met sulck 
Raasernij dat gen 5 mannen haar houwden konden dar 
bij Terrmíjnen sonnder sprack storrf denselven dag 
men brocht het op dij person dij dear ingekomen was of 
dij nit wel Een doodtslag mogt began hebben de Heere 

weet het best ho 

17002 den 4 meij ben op RensmaGest gehalt bij de 
seckretaris veenema sijn gewesene meijt dij dor trouw 
beloften sijn Bijgen was mar haar dor vrinden Raat 
verlaten hefft was 4 daagen in Arrbeit konde nit 
geholpen worden ben ick doen gehalt En hebbe 
haar dor hull van mijn Godt vort verlost doch Een 
sware Baaringe dor hartseer har angedan 

17002 den 22 ocktober Bij swaantie Breijster 2 
soonen gehalt het Erste qwam wel het twede met 
sijn buckie hade het swar met keeren doch alles 
well vor moeder En kinders de Here sij lof En danck 
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17005 den 24 Ianuwarij Bij domene Bruning 
sijn Erste vrouw Anna dar Een vroetvrouw van 
Berrgum Een daag a 2 war bij gewest oek 2 doekters 
En predikanten in haar groeten noot so wirde ick 
Eijndelick ock gehalt bevont dat het bentie vor 
het ijsben lag holp dat doch met grotte moijte het 
sat dar als vastgegroijt dooh doen alles wel vor 
vor moeder En kint 

17005 in marrt tot hantum gehalt om Een kleermackers 
vrouw van de naegeborte te verlossen dar sij 
de vroetvrouw den geheelen dag me gemarrtelt 
hade hetwelek iek anstons geluckig volbracht 

17005 butten de wouwtporrt gehalt bij hottse waagema: 
sijn wif antie durde Een daag En nacht met verschriklicke 
arrbeit saat vast En was doodt ick gaf het over mar 
willden mij nit missen alle midelen wende ick vor 
mar konde nitz gewinnen mar moste ick Eijndeliock 
Tot het instrument ick slog de haack in des kindes 
mont En kreeg ick het Een grotte doode dochter alles well 

17004 den 10 merrt Bij Ian Teckees osterbaan sijn 
vrouw w 2 daagen in swar arrbeit konde nit verlossen 
Een doode vrucht sat vast móst het met alle gewel t 
met het instrument haalen doeh alles wel vor moeder 

17004 den 15 merrt ben Iek te arijsum gehalt bij 
gaabe dudes sijn wijf trintie allwar de vroetvrouw 
war dij 6 uren te voren Een dochter gehalt 
hade wist seij Tot het twede gen Raat ick kerde 
het haalde het bij de vooeten Een levendige 
soon so datse Hen soon met Een dochter baarde 

En alles wel 
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17004 den 13 merrt op de louwer bij schurt douwes 
wif op Iouwer gehalt nae datter all 2 daag Een 
vroetvrouw van Terrnart war gewest konde de 
vrouw nit helpen het kint saat achter het ijsbeen 
lek holp haar hastig met lof van Een levendige nocn 

17004 den 12 september bij lorgen sticker sijn vrouw 
Romkie Een slagter gehalt En war het waater all 
2 daagen weg gewest sij war al in de verrtig laar 
ouwt mar gen ontsluijting most har alles macken 
lek stouede haar onder met Een krudenBaat most 
most het kint schir sonder ontslutinge Beswarlick 
keeren halde het met de vooeten het twede qwam 
Recht Een hallef ue dar nae alles nog well vor moeder 

En kint Dn eeen 

17004 den 20 september bij Tackop fockeles stadtz 
Boode sijn wif Rimke gehalt nae datse 5 daagen dar 
seer QqWalick an was vant waater hebbe har 2 mal 
geklistert kreg het Eene kint well drogen vir potten 
waater onder haar weg verloste van 2 dochters nog 
alles nog wel
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17004 den 1 desember Bij Iohanes Corrdewerrcker 

sijn vrouw grittie swar arbeit weijnig ontslutinge 
kreg het Eene Bentie het ander hadde ick schrickliek 
veel moijte me hade har al op het hooft konde 
het nit magtig worden Een seer sware Reijs En hadde 
het bijna overgegeven mar de Heere gaf uijtkomst 
alles dor des Heeren goetheit vor moeder En kint well 
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17005 den 20 ocktober bij Een Corperaalswif 

Ellske kop of Een doodt kint lag met sijn Rugije 

vor de geborrte het waater war alle weg Er ick 

qwam het lag seer qwalick bleef don ick het 
gekert hade met sijn hooft in de gebort de streng 
5 mal om sijn hals most iek dij int ligam an stucken 
met de scher losmacken Er het kondo geboren worden 

het laar 17006 den 9 merrt tot ostwouwde gehalt 
bij Lackop hemmes sijn wijf sijwke dar 2 daagen Een 
ander vroetvrouw gewest bevont dat de baarmoeder 
vor het kindes hooft was En seer vast gesloeten 
war hetwelek order most geholpen hebben worden 
dar hadde dij vrouw gen kennise van En hade Iek 
het doe swar om het te Rechte te Brengen doch spodig 
alles wel vor moeder En kint Een soon 

17006 den 12 Iunij tot drijsum gehalt bij berent schiper 
dar war Een ander bij haar dij de vrouw seer gemarrtelt 
hadde het was met het hooft geboren het was dood En 
satt schriekliek vast hade ick dar genog me to doen Er ick 
dat doode kint los kreg durde mar Een kartir met mij 
tot grotte Blitschap van de Baarende En andere de 

moeder vart well 

Pagina 455 

17006 den 1 Augustus ben geropen bij pijbe Ians 
metselar sijn wif lisken dij vorof vir mal Een ser 
groete vloet gehat hadde de virde mal ondersogt har 
Bevont de naegeborrt vastgegroijt vor het kint de 
vrouw was butten kennise ter doodt flauw ick ordenerde 
dat de vrouw verlost most worden mar ick willde 
Een doeckter bij mij hebben sij hade gen arrbeijt de 
de dockter seijde heij souw haar wat ingeven om 
Arrbeit te macken ick seijde dat most nit weesen 
dardor souw de vloet nog swarder worden ick 
souw haar sonder arrbeit verlossen hetwelck den 
doekter wonderlick scheen ick seijde het kint waar 
doodt heij hijl stande dat het levede iek schiekt de 
de naegeborte naedat ick se losgemackt hade an 
Eene kant sogt nar de voeten En haalde het Terstont 
Tot beschaminge van docter Hijsma dij vast stande hijlt 
dat het kijnt levede En het was al gehaal ant Rotten 
het fell ginck overal of dat ick haar so sonder arrbeit 
konde verlossen komt so in soo Een geleegenheit soo 
bennen dij parrtien dor de lange durende vloet heel 
slutz En handelbaar hetwelck anders nit souwde konnen 
geschiden En moet dan sonder uijtstel de vrouw 
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verlost worden de doodt is dan naebij indin ick dit 
nit an dese vrouw gedan hadde seij souew gen hallef ur 
meer geleft hebben dar sij nog wel 30 Iaar darna 

geleft heft sij lag wel Een daag met Een nacht sonder 
kennise de dockter gaf haar Een hertsterkinge in 
En kreg mettertit haar Chragten weer in doekum 

Godt allene de Ehre 
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17006 den 21 desember tot hantum gehalt bij Gerit 
meelis sijn vrouw naedatt 3 Eettmal Een andere 
vroetvrouw En de Hanntemer meijster nicklas 
mar dek hebbe met groete moijte dor des heeren 
hulp En Bijstant de vrouw verlost van Een doode 
verotte grotte dochter verlost tot grotte verwondering 
van alle alles dor godes seegen over mij de vrouw is well 

PAS. 17007 den 15 september bij Auwke hoevenir sijn vrouw 
176 margrita na datse Erst Een sware vloet kreg war het 

kint Erst met Een vooetie dar nae vort met Een ander 
gestallte des ligams vor de geborrt qwam don weer 
Recht vor de geborte En sulekx noijt so onder vonden 
het kijnt levede mar drij urren 

pag. 17007 den 5 september bij Iohanes pottebacker sijn 
174 vrouw ijmkie qwam het kint met sijn knijen vor de geborte 

schickte het Eene vooetie tot de geborte konde het ander 
nit magtig worden sotte har vorover met het hooft om 
leeg sette haar weer neer kreg het Terstont mar bleef 
met sijn hooft vast sitten hade dar schriekliek veel me te 
doen mar kreeg het nog levendig Tot verwanderinge van 
alle dij dar bij waren de Heere sij gedanckt 
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pag. 17008 den 19 Iullij ben ick vorbij weerdeBuren over 
| 187 Bij gehalt bij Een arrbeijder sijn wijf Ianke nae datse 3 

daagen in arrbeit met Een vroetvrouw gewest war 
vont haar als desperaat En Brandig dro ok allgedurig 
grotte bijrglasen vol bijr dar ick de vrotvrouw over 
bestraffte dij mij antworde sij willde het hebben ick seij 
dat haar Blaas berrsten moste als het kint ge boren 
wijrde seij antworde mij seij hade in Een kartir Een 
Rinekelmantie bijr opgedroncken het ligam konde 
men sonder schriek nit ansijn ick de all wat de konst 
vermogt ick gaf haar over om van Een vroetmeijster 
te moeten verlost te worrden het kint waar dodt men 
dar was gen vroetmeijster dij war nae Bollswart ick 
hade mijn instrumenten megenomen wel denckende 
datter wat an scheelen moste omdat het so veer van 
mijn Hus waar don seijde ick konde haer wel helpen 
mar als sij qwam te sterrven souwden sij mij lasteren 
mar de Baarende vrouw hijlt seer an iek souw haar 
doch helpen gelijck ick mij dar oek To lijt Bewegen 
En slog mijn haack in des kindes mont haalde 
het nae mij Terstont schorde de Blaas dat het waater 
mij over mijn ganse lif heen lijp met sulleken gelut 
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of dar Een mussket ofgeschoet wirde mar ick 
hollp de vrouw don hastig met het instrument 
En was wel met den derrden daag Eijste sij de poot 
En was de Blaas wer To geslint tot haar grott 
geluck des maandages avens is seij bevallen des sondags 
soondags daran binnen Een week qwam sij 2 ur gans tot 
doekum dat war Een mijrackel ick keof met haar over soo 
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17008 den 15 november Tot osterum gehalt bij Chlas 
Elses arbeijder sijn wijf Tetzke Bevont dat het kint met 
sijn Rugie vor de geborrte qwam konde het onmogelick 
keeren Tensij ick haar vorover met het hooft omlaag 
hade kreg ick met grotte moijte de vooeties brachte dij 
Tot de geborrte sette haar weer in haar Behorlicke platz 
met seer grotten arrbeit En moijte kreeg het maer de 
geborte sloet doen om sijn hoft hetwelck mismackt 
was En hade ick dar Een schrickelicken arrbeit mee 
mar geboren sijnde was het Een groet schepsel En doot 
het war Een verrkenshooft gen nos achter gen gebennt 
seer mijserabel de hannden 35 vinges met Hen naagel 
de ander hannt de vingers an malkander gegroijt ock 
Een naagel de vooeten wonderbaarlick tot grotte 
verschrickin van ons alle o heere Bewart ons vor 
sullke gevallen men beschuldige de vrouw datse 
so veel van Een Tong verrcken of bigge werrck 
gemackt hadde don sij swanger was dat het scheppsel 
alltit bij haar moste weegen bij haar an de Taafel sitten 
of op haar schoet hijr mag hem Een ijder wel an dit 
gevall spijgelen En hebben sulleke saotternijen nit 

17009 bij Een onterrde vrijster op den 9 lunij gehalt sijnde 
de porrtirs dochter op de drij pijpen frerick genamt brorrke 
sijn dochter haalde het bij de vooeten heel swar des vorigen 
dages war het waater al weg het was an handen En 
vooeten seer mismackt met korrte arremkes dan in dickte 
dan weer ser dun de voeten ock soo 2 vingers Een 
wonderliek scheppsel het storf in 3 weeken de Heere 
strafte haar om datse haar sellven so versworen hadde 
datse nit Craamen moste dar sij beter wiste het was 
van Een doeker dar sij wonde (aockter??) 
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17009 den Ersten Augus bij frerick kuper sijn vrouw gertie 
gehaalt haar van 2 kinders verlost het Erste dwam Recht 
het ander keerde ick haale het bij sijnvvooeten holp har 
haar hastig de streng war tussen het kint sijn beenen soo 
dat het teRuge wirt gehouwden En most dij met de 
scheer an stucken snijden ginck don hastig vort de 
Vrouw was seer flauw most sij gedurig Braacken En 
de Heele draacht was sij seer sijckelieck doch nae de 
verlosing gesont de kinder leveden Een week 
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17009 den 23 november Tot drijsum Bij Hessel Timermaan 

sijn vrouw waaren 2 vroetvrouwen bij gewest waren 
haden het waater te vrog gebrocken qwam met de hannties 
vor gen of weijnig ontsluting most iek Rumte 

macken keeren het haalden het bij de vooeten met 
schrickelicke moijte omdat Er gen ontsluijtinge waar 
darBij Een doodt kint de moeder vart well 

1710 den 25 Tanuwar ben bij willem kooperlaper sijn vrouw 
Ecke gehalt bevont dat het kint seer hoog lag weijnig arbeit 
de scheede butten het ligam dij well Een hallef iar so geseten 
hijr was goet Raat dur Iek stouede haar met moederkruden 
om te versagten mar willde nit vermorven halde het arrbeit 
an En most het kint gelick als dor Een darrem passeren En 
Een ander vrouw moste haar de socheede met beijde hannden 
houwden dar het kint dor moste sonder dat hade har de 
gehele baarmoeder En licht de darrmen moet gevolgt 
hebben daages te voren hadese sulcken Rijding En kouwde 
gekregen sodat het kint doen moet bij haar gestorven 
Tek hebbe haar nae de verlosing vort achterover gelegt 
En het ligam binnen gebracht war seij Erst wel war met 
de derde daag verandert den 9 daag gerust men seijt datse 
seer sterrcke drancken van Een qwacksalver hade ingenomen 
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dij haar verseckerde datse gen kint drog mar Een suge r 
of Een vlijger genamt dat waren sullcke sterrcke drancken 
gewest of sij Een perrt souw in dardor is dij vrouw seer 
ongeluckig geworden sij was mar suckelende in haar dragt 
gelick dat meer gebort 

170010 den 5 feberwar bij Tan Gorrtz acke dat haar 
dochter Hinke sijnde haar man wattse Een graankoper 
dij haar moeder Ens qwam Besoecken En verloste haar 
hastig van Een soon mar levede Een hallef ur mar o 
wonderwercken des Heeren ick verschrickte bevont dat 
Tussen de maag En de Buck Een openinge was soo 
grott als Een gouwt gullden Rondom met Een Eeltige 
kant gegroijt daruijt hingen de darrmen met sijn 
ingewanden hadden har wasdom butten het ligam dar 
sag men het herrt lever longe sufet En klaar sonder 
verroting men konde geheel onder de Borrst op 
Tasten het was werdig om van Een konstenar gesin 
te worden mar sij willden het nit laaten Besin Ick 
ondersogt dij vrouw of sij ock Enige verschrieckinge 
of vorval gehat hade sij verklarrde nergens van 
Te weeten als het war in de slagtit gewest dat sij 
Een verrcken geslaagt hadden sij hadden hesellve 
an het kroonhouwt gehangen En de slagters sneden 
het op de derrmen En het ingewant 

1710 Tot Ternast gehalt bij Ian Iansen 
koster sijn wijf trijntie Een soon haar verlost 
na datter 2 daagen de Ternarder vroet 
vrouw war bij gewest het kint lag achter 
het ijsbeen satt seer vast En ginck seer swar 
To mar dor des Heeren hulp holp haar hast 
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1710 den 27 september bij de Brouwer Aate schoijeles 
sijn vrouw Antie gehalt har dor des Heeren seegen 
2 dochters het Erste qwam sittende vort brack het 
waater van het ander preesenterde he met sijn 
most ick nae de voeties soeken kreg dij met groete 
moijte doch halde het bij sijn voeties nog alles wel 
dor goedes seegen vor moeder En kinders 

17010 ben gehall den 18 ocktober tot hantum bij pitter 
Bockes sijn vrouw dij 2 Ettmal in swaren arrbeit 
hadde geseten En geassister met de Hantumer vroet 
vrouw En meijster nicklas dij het beijde overgaven Ick 
Bevont het arremken geboren tot an het schouwder 
platsede haar achterover En bracht nit sonder 
grotte moijte de schouwder En arremke binnen sogt 
nae de vooeten het kint war doodt Er ick gwam 
ick haade swaar werrck Er ick de voeties konde 
magtig worden doch de Heere sij gedanckt het ginck 
Hastig vorrt En de moeder vart well 

1711 den 10 feberwar ben Ick Tot nijkerck gehalt bij 
wattse Iennema dij wrouw was alltie Iouwkes geheeten 
sij versogt mij om haar te Bedinen mar lit mij sitten 
En haalde Een vroetvrouw van morre dij 3 daagen met 
haar om marrtelde dij gaf haar over an de vroetmeijster 
dockter van den berrg dij seijde heij most het kint de 
arrmen En beenen ofsetten heij nam haar vor doodt 
an En hij seijde het kint war all doodt don wirde 
iek in stillte gehalt doen ick qwam wasser Een grott 
geschreij van man En vrinden ick ondersogt de saack 
vermoede dat iek er wel kans to saag de vrouw 
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was seer afgematt Ick leijde haar in Een warrem 
bedt gaff haar Een kopie kandel gaff haar ock daar 
me watt in lit de Bueren na hus hus gan dat dij haar 
wat uijtrusten souwden Een ur darnae begonden 
haar Chraagten weer wat an te wackeren En ick 
lijt de Buren weer haalen En nae dat iek de Baarende 
vrouw geplatzt hade hoorde het den doekter dij don 
an mijn sijde qwam sitten Iek schiekte het kint tot 
de geborte En in Een hallef kartir urs kreg ick 
Een levendige dochter En ick seijde tot dijn doekter sij 
hijr u doode kint tot Beschaminge van hem heij doeht 
dar hondert gullì an te verdinen de Vrinden En buren 
waren seer verwondert de moeder En het kint 
waren seer wel in staat 

1711 den 20 merrt bij Cornelis Tans menisteprecker 
En gaarenlwinder sijn vrouw maijke was ick 

5 daagen En nachten met haar donde alles wat de 
konst vermogt het kint qwam hem Rechtverdighn 
te vertonen mar satt vast gegroijt hebbe haar 
het waatter dor Een Carrter ofgetapt ock geklistert 
En alles in presensie van dockter Eijsma dar qwam 
dor al dat arrbeijden Een arremken dat war nit 
goet het kint was doen al doodt most ick hem 
Een arremken ofsetten En haalde het vort met  
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schrieklieke moijte En slog de haack achter in sijn 
hooft En kreeg het soo de Feere sij lof Eere En 
dancek de vrouw vart wel Een. gesonde Cram 
het is Een vrouw dij seer kropel an haar onder 
ligam alltit gewest war de sullcke verlossen 

En hebben sware Baaringe int gemeen 
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1711 den 28 April bij Baas watse Een schuijte 
macker sijn vrouw maíjke qwam het kint met 
sijn Rugij op de sijde sij hade Een sware vloet ick 
schickte het kint met seer grotte moijte met sijn 

Errsij Tot de geborte seij Un ick hadden het swar 

En hade het bijnae overgegeven doch de Heere gaf uijt 
komst En most doen dubelt met sijn Errsije geboren 
worden doch het kint leeft En de moeder Een gesonde Cram 

1711 den 16 Iullij Tot wettsens gehalt bij Chlas Tans sijn 
wijf dar Teirtie de vroetvrouw gewest war En haar verlost 
vant kint ick wirde gehaalt En visenterde haar Bevont dat 
den Endeldarrem seer gevorsert swart En ontstecken 
den utteruús En haalde met mijn hannt verscheijden stucken 
van de naegeborte de vrouw was als in doodelicke 
nooet En ofse baaren nooet hade don ick haar van har 
naegeblevene verlost hadde settede met mijn hannt van 
bijnnen bracht de Baarmoeder op haar platz En spoijtede 
de vrouw met Tincktur van franse wijn darin gestotten 
mirre En aaluwe was En vortz Een Cataplasma En hijlt 
don de pine daadelick op de vrouw gesont En wel herstelt 

1711 den 5 Augustus Ben ick tot drijsum gehalt Bij gerrt pirs 
vrouw klermacker dar was al Eenen geheelen dag Een ander 
vroetvrouw bij haar gewest vont ick de hannties En 
de vooeties gelick tot de geborte de navelstreng 
butten de geborte het kint was doodt Iek sechieckte 
het hooft ter sijden sogt nae de voeten En holp har 
In Een karrtir urs Tot grotte Blijtschap En verwonder: 
van de Bijweesende het kijnt hadde Een navelbroeck 
in moeders ligam gekregen so grott als ..…........ 

(niet afgemaakt) 
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1711 den 15 oektober ben Ick Tot Ternart gehalt bij Chlas 
worrtelkoper sijn wijf Antie Bevont dat het waater daags 
te voren all weg was weijnig ontslutinge En harde scheve 
baarmoeder lag met sijn schouwdertie vor de geborrt het Eene 
hanntie vor most ick haar vorover met het hooft legen 
kreg het van achter En kerrde ick de vooeties Tot de geborte 
sette haar weer op haar pletz En kreeg het met Een grotte 
moijte bleef doen onbewegelick sloet hem de baarmoeder 
om sijn hals most ick het kijn Een touw om sijn hals don 
En haalen het met groet gewelt hade ick dar geweest 
Er het waater gebrocken war En de Ternarder vrooet 
vrouw gewest war ick souw haar better hulp En gemack1i: 
geholpen hebben de vrouw heft Een gesonde Craam  
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1711 den 1 november Tot ostwouwde gehalt bij Een man 
genamt forrner lans sijn vrouw antie nae dat de vroe t 
vrouw dar 2 daag me iomgemarrtelt hadde de streng 
butten het ligam Een Tecken van het kindes doodt het sat 
in de sijde vast En met het hooft scheef achter het ijsbeen 
sette de vrouw achterover de vooeten En het ligam hoog kreg 
het soo nog swar Een doode soon de vrouw vart.wel o heere 

u sij dancek 

1712 ben Iek den 11 mert ben ick op het drijsumer Tollhus 
hus Bij Berent Een koijekoper sijn vrouw loecke nae datter 
all 2 daag de vroetvrouw van westerfleest bij haar _ 
hadde gewest ick bevont dat het kijnt sijn hooft tussen 
sijn bennties lag het kint war al doodt het konde ock 
op vo Een manir noijt geboren worden leijde haar vor 
over met het hooft Zen vrluw in haar schoet En Redde 
het so van achteren sette ick de vrouw weer in posstur 
haalde bij de vooeten dat ginck hastig de vrouw vart well 

am en 
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1712 den 4 Augustus in de koeckhanne bij simon Een arbeijder 
sijnde Tot dockum Tackopes Backer sijn suster dij mij 
Bewegde om so ver te Reijsen dar komende vont ick gen 
mennsen als haar man vor de dör stande de Baarende 
vrouw op Een natte bos stroo En was stif van kouw 
waater En vloet het was haar alles afgevloijt seij lag sonder 
kennis ick was toernig op dij man segende hoo men soo 
kon leven met soo Een doodt Brackende vrouw heij seijde 
dar 2 vroetvrouwen ock al Een vroetmeijster bij 
haar gewest waren dij haar alle mat de Bureyvrrouwen 
verlaaten hadden Tok seijde heij souw anstons de Bur 
vrouwen wer haalen dat geschide dij ick bestrafft dat men 
so Een Ellendige An de doodt souw overgeven sonder 
Bijstant of medeliden Terstont kreg men fur van 
de Buren En ick dede dat natte stroo weg smijten 
En mackte haar Een legertie sette haar Een muts op 
sij lag nackt En Bloot ick platteste haar en nam haar 
vor doodt an En ondersogt doen ho het met de saack 
gelegen waar bevont dat het kint met sijn Buckie 
vor de geborrte laag het was veroot En stinde vloet(stinkende) 
lek kerde het En haalde het in Hen hallef kartir urs 
de vrouw kreg weer soveel Chragten Rees overEijnd 
En willde mijn hannden soenen Ick Trooste haar hillp 
haar te Bede dar ick haar met Enige dropelen warrem 
bijr lavede om datter anders nit te krijgen war 5 ur: 
dar nae overleet sij men seijde mij datse 2 daagen 
so vermarrtelt war van de vroetvrouwen En 
de meijster o wat Ellendige weetenitten dij 
so haar Evennassten soo mishandelen 
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1712 den 24 Augustus ben ick tot Ackerwouwden 

gehalt bij meindert lans smerige Affke moij dor de 

wandelinge genamt haar dochter hadde 2 daagen 

in Arrbeíit geseten ock 2 ander vroetvrouwen 

gehat dij haar overgaven Iek most van Een goede 

Rechtverdige saack Een qwade macken het kánt 
waar doodt doen ick qwam mar most het met 
grotte moijte keeren En haalen het met de voeten 
dit ginck swar to de moeder was wel in staat 

1712 den 7 september Tot drijsum gehalt bij Een bur 

ubele genamt bevont dat het kint met sijn knijen vor 

gwam konde het onmogelick nit met de voeties te 
Rechte krijgen moste haar 2 mal met het hooft in Een 

vrowen schoet vorover legen kreg het met grotte moijte 

met de voeties 

1722 den 5 feberwarij ben gehalt op de osterCingel bij 

frans fopes dochter sijnde haar man Hen schiper dar de 

vroetvrouw pittiemoij lange me omgetalemd hade 
Iek dar gehalt sijnde vragede har ho sig de saacken 

To drogen het kint seijde goeij komt met sijn gemachte 

vor de geboorte tis Een iongetie ick ondersogte de saack 

mar o heemel ho verschrickte ick het kint hadde gen 
hooft in plats van dat Een hoogte als Een platte Raap 

Rondom met scherrp bennties als doornen besett men 

konde haar sonder qwettsen an de hannden nit anracken 
ick seijde ick konde haar nit helpen sij most met het 

instrument gehollpen woredn meijster frans berrger 

wijrde gehalt don heij haar antasste seijde ick hebbe 
so menig kint gehaalt mar noijt gen kint sonder 

hooft En hade dar schrieckliek veel mede te doen Er 
heij haar verlosen konde de vrouw is dar na wel 
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1725 den 21 meij ben gehalt bij Eelke Henderickx 

sijn vrouw lisbit sijnde Een leertouwer 

de vrouw hade Een Reedelicke Reijs mar o 
schrick het kint hade Een fontansie op sijn hooft 

En vol krollen alle so van vlees so gewassen 

ick vragde haar of sij oek ijtz met haar sinnen op 

gespeelt hade seij seijde dat wist seij nit mar datse 

altit so Een sijn hade an kleijne kinder dij sulcke 

gemaekte krolleties op het vorhoft onder de flepies 
drogen als sij haar kint hadde dat willde sij oek soo 

doen mar het kint leveden mar Een ur tot haar geluek 
ho vorsigtig behorden haar de swangere 

vrouwen te gedragen in alles te willen sijn of dencken 

1724 den 27 Ianuwarij gehalt bij Lackop Isacks 

meijster kockeBacker sijn wif Ipkie verlost 
van 2 soonen het Erste qwam wel het leste gqwam 

met hannden En voeten als Een Ronde kloet most 

het ontwarren het lag seer wonderliek haalde het 
bij de voeten doch alles wel vor de moeder En kinders 
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1724 den 20 september butten de hansport bij 

liese slagter sijn wijf Titzke bevont dat het waater 

gebrocken waar sonder arrbeit durde Tot savens 
ten acht uren verloste haar van En soon mar de 
naefegorte satt over de ganse baarmoeder vast 
iek wist nit waar ick beginnen souwde Iek nam haar 
vor doodt an En was ick wel Een groet hallef ur met 
haar doende most dij ofplucken alls men de veeren van 
Een Entvogel doet En wel met 50 of mer stuckies En 

En Brocken ofgepluckt dat ick bijnae Besweek van 
arrbeit ick hade haar hast overgegeven mar alles dor 
des Heeren hulp ten besten gekomen tot mijn grotte verwond: 
En is de vrouw gesont En wel in haar Cram beder En vortt 
gans gesont het vorijge iaar war sij ock go gewest En 
mosten doen doekter winnter van leuwarden haalen dij 
haar doen verloste En het overgeblevene met drancken 
ofgedreven o heere bewar mij verder vor sullecke ontmutinge 

    

  

    

    

1724 den 15 november Ben ick bij alle sickes gehalt bij sijn 
vrouw hijcke nae dat de vroetvrouw dar nae de midags bij 
gehalt wijrde sij versekerde de vrouw dattse tavent te seven 
uren verlost souw weesen En dat het Een goede Rechtverdige 
gaack war mar her misste haar seij mende dat se het hooft 
vor hadde so war het de Ersbillen dar qwam Een voetie bij 
uijt de geboorte dar arrbeijde sij gedurig om dat binnen te 
Brengen menende dat het Fen hanntie war En dat wel derrtig 
mal dar seij most het voetie nae haar gehalt En het 
ander most sij darbij gesogt En gehalt heben doen ick 
qwam hong het benntie butten En was swart het 
kint doodt ick sogt vort het ander voetie En 
haalde het soo de moeder behouwden o Elendig 
sulcke Brodelmorrs dij haar Evenmenss so misshandelen 
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1724 den 8 desemis mij Berigt datter Een kopman 
mans vrouw wins nam was Gerit Creemer 

dij vrouw hilltie dij hadde vertin daagen en nachten 
an ben sware vloet gegan sij was doodelick flauw 
sij versogten mijn Raat ick lit haar segen datt haar 
vroetvrouw haar moste anstons verlossen sij lijt 
mij segen of ick met de kop geqwelt was of men 
Een vrouw konde verlossen sonder arrbeit ick seij in 
suleken gelegenheit van ia de vroetvrouw war 

5 daagen bij haar gewest Ens op Een avent mende 
men datse sterven moste don qwamen sij mij avens 
laat haalen met Een Troog iek wilde node me mar 
als de vrouw gestorven souw hebben souw mijn Consijensije 
mij seer geknagt hebben so Resolverde ick nog in bittere 
ginek meede dar komende vont ick de vrouw butten 
kennis Elek mende datse doodt war ick mackte haar Een 
platz om haar te ondersoecken Ick hadde Een apiritus 
streek haar onder de nos En de pollsen En don ondersogt 
ick de saeck doen slog sij de oogen open En dar qwam 
gevoel ick bevont dat de naegebort vor den inganck 
vor het kint lag En verloste haar darvan En sogt nae 
het kindes voeten En haalde het mar het war doodt En 
het vel gincek dar of En lit ick doen de vrouw stilleties
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Russten ick gaf haar Een weijnig in En morgens was 
gans Een ander menns En de vrouw is vortz in Chragten 
Togenomen als ick de saack nit gereat hadde souw 
sij seckerlick nit lange geleeft hebben 
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1725 den 1 mart ben Ick Bij Balling mollenar 
Bij de Hanspoort sijn wijf ijtie gehalt de naegeborte 
lag vor den inganck En vast gegroijt sij hade wel 
verrtin daagen met Een sware vloet gegan war 
gen ontslutinge most dij macken soeken nae de voeten 
met groete moijte En moste de naegeborte met veel 
stucken halen hadde het hast overgegeven mar de Heere 
dij sterroekte mij En gaf uijtkomst het kint was dor de 
vloet gesmort de moeder Een gesonde Cram 

1725 op paasmorgen Bij meijster Heere kleermacker 
sijn vrouw gertruijt dar de vroetvrouw pijtije moij de 
gehele nacht war bij gewest mar konde nit vorderen 
Iek hade dar oek Een swar werrck an om dat het 
Angesigte moste mijden doch nae swaren arrbeit sijn moeder 
En kint behouwden mar het kint sijn angesigt diek En 
verbolgen doch des ander daags wat beeter 

op Rensma Geest gew: 1726 den 4 Ianuwarij Bij 
Rittsert sijnde Een komellker sijn vrouw acke hade 
2 daag seer swar arrbeit qwam het kint met sijn 
Angesigt vor de geboorte om sijn hals gesloeten 
most soo smoren En moste het Eijndeliek met de 
haack of instrument haalen de vrouw vart well 
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1726 den 14 merrt Bij mijn dachter schrader Bevont 
dat het kint seer hoog qwam doen met sijn Angesigt 
vor de geborrte dar stont Een groet waater dat ick 
Brack kerde doen in haast het kint En haalde het bij da 
voeeten En anders souw dar Ken sware geborrt vor 
de moeder En het kint op gevolgt hebben men mende dat 
het kijnt doodt war mar bekuwam weer Een Brave soon 
Ernest willem moeder En kint sijn wel in sttat 

1726 den 20 Aprill Bij de vrotzman Iohanes Hollkes sijn 
vrouw Catelijn sijnde de Borgemeijster lindeman sijn doch: 
seij waar vertin daagen tevooren seer sware pinn 
in haar Been gekregen met sware Termijnsvlagen dat 
dij vlaagen van Termijnen durden 5 daagen doch betterde 
weer Tek hadde grotte moijte most haar stouen over Een 
warrem Baat war gen ontsluijtinge most ick dij sellver 
macken mar int lest noch alles wel vor moeder En kint 

1726 den 5 Augustus butten de Aalsempoort bij Reíijner 
smit sijn vrouw antie haar 2 soonen gehalt het Erste 
qwam wel mar het twde konde het waatervlijs nit an stuecken 
most het met scherrp Brecken keerde het kint met grotte 
moijte het lag seer qwaliek met de schouwder vor de 
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geborrte doch haalde het nog levendig de naegeborte 

sat ock angegroijt geer moijeliek doch alles nog wel moeder 
kinder 
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1727 den 3 vanuwar Bij volkert Bouwes pottebacker 

sijn vrouw ijnsske bevort dat het waattar weg was de 

ontslutinge alls Een Beesemstuertie most ick met mijn 

hannden de Rumte macken doch konde beswarlick van 

Van weegen Een harrde Baarmoeder Iek wijrde Eijndelick 

de voeties magtig En hade de Rumte nit boven Een halve 
schellinck haalde het Evenwel met groette vorrse nae mij 

Indijn Godt nit Allmagtig waar konde het noijt geschijt 

sijn of oij goboren konnen worrden Also het kijnt seer 

monsteros was het hooft was so seer dick En waatersugtig 

dar most ick Een openinge in macken dat het waater 

dar uijt lip het ligam ock swaar van waater stack 

het met mijn vingers dor En so gaf het mij de Heere 
nog de wonderdaadt kan ick noijt vergeten over 

des Heeren Croete daaden het kin hadde gen nos of 
mont gen verhemelte in de mont anders war het 

wel de Heere beware mij verder vor suleke ontmotinge 
de vrouw Eerst frijs En gesont de Heere sij geloft En gep: 

1727 den 13 Aprìl de twede paasdag Bij Carel komelcker 
sijn vrouw zitke mijns Bevont het waater weg 

het kint met sijn Ruge vor de geborrt most het keeren 

gincek seer swer weijnig Rumte ick hadde het bijna over 
gegeven doch de Heere gaf mij sterrck En wederom sijn 

seegen sodat moeder En kint geluckig behouwden sijn 

1727 den 3 meij ben Bij de Borgemeijster sijnija sijn 

vrouw Trintie gehalt het waater war all weg de navel 

streng butten het kint doodt En lag op sijde most stiecken 

omdat de strreng uijthing ick hadde veel moijte En 
arrbeit Eer Iek de vooeties magtig konde worrden 

deeh de Heere gaf haastig Redde ick het de vrouw 
vaart well 
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1727 den 8 september Bij Gerrit Lans grottschiper 

sijn vrouw maijke haar 5 kinders gelick gehalt 

het Erste qwam met sijn Rugie vor keerde het 
haalde het hastig bij de voeten het twede qwam 

Recht Een karrtir urs nae het Erste was Een meijsije 

het derde qwam weer qwallick kerrde het haalde 

het anstons was ock all ant Rootten dit was Een 

Ilongetie het midelste Bleef allen int leven de oorsack 

van de doodt dese 2 kinders breng ick omdat de 

moeder Een 5 a 4 an swaare koorssen hadde seer 

doodelicke benauwtheden hade uijtgestan mar Een 

geluckige verlosinge En vorta Een gesonde Craam 

1728 den 14 I _nuwarij Bij laas Torrfmeeter sijn wijf 

gebke nadat ick dar met dij vrouw swar Arrbeit 

hadde uijtgestan En 4 a hb uren alles hade ondersogt 

konde nit vorrderen so sijnde kan En moet men letten 

of dar nit wat haapert dat het Baaren belet brogt ick 
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mijn hannt binnen laag het kint inEen gedrongen 
alls Een Ronde kloet hebe het ontwaart En konde 
onmogelick so nit gebooren worden En most van Een 
goede geborte Een qwaade macken haalen het met 
de voetten onbeschadigt Iek hade nit gedacht dat so 
gewenst souw uijtgevallen hebben het was als Een 
mijruackel En is moeder En kint friss En gesont 
TOT Pagina 474 

  

1728 den 23 Bij Ian minnes Backer sijn vrouw Ielltie 
En vont Rijmke de vrooetvrouw bij haar En most ick 
Rijmke de Baarende vrouw willde nit langer van 
haar gemarrtelt weesen Ick ondersogt de saack 
Bevont datse seer nauwbandig was iek soij men most wat 
gedult meenemen Iek willde weer nae hus gan mar 
de man vrouw En vrinden willden mij nit missen 
Tek nam het werrck in des Heeren naam En Reede 
de moeder Ent kint de vrouw hijlt haar geduldig En 
still dar se tevoren so Eer ick qwam schrick Iammerde 
En schreuwde Iek holp har binnen het ur alles nog 
wel vor moeder En kint des Heeeren naam sij gedanckt 

het Iaar 1729 den 26 Aùgustus Een serrsijer unne 
Ramsnös in de wandelinge geheeten wirrt ick bij. 
haar geroepen nae dat Trintie haar moeder dij ock Een 
vroetvrouw was van Rensmafteest 2 daagen me t 
haar dochter hadde gemarrtelt gaf sij het over En Bedorven werrck gemackt qwam met het Errsie vor de geborte 
Een harrde Baarmoeder ick kreeg de voeten doch seer 
Begwarlick het kint met de moeder waaren well doch 
het kint storf dijn sellven daag 

1726 den 26 november Bij Tijs wouwter de Haan 
vroetzman sijn vrouw pijttie Feneverstocker bevont 
datse seer pijnhelijck waar het waater brack het kint 
preesenterde hem nog nit lag Hoog achter het ijsben 
met sijn Ruge Een seer sware geboorte sogt het te keeren 
mar konde met grotte moijte schir nit krijgen het twede 
vooetie war nog slimer most haar vorover met 
het hooft legen kreeg met schricklicke moijte satt don 
nog vast met het hooft En kreg het nog het kint levede 
doeh nit lange de moeder was well 

(1726 is verkeerd geschreven 
Pagina 475 moet zijn 1729) 

1729 den 18 desember bij Ian Henderickx meijster 
schoemacker sijn vrouw liwkie Tallemde lange 
Tek bevont dat het met sijn Errsije vor de geborrte 
iek sogt het so vor de geborte te schicken mar te vergefgs 
Iek sogt nae de voeties konde dij nit als dor gewelt 
magtig worrden hade ick dar sechriekliek veel moijte 
me also het kint monströs En waaterig was hooft 
En Borrst Een seer schrieckliek hooft het hadde gen 
mont of verheemelte o heere bewart ons vor sulke 
schepsels het waar doodt de moeder Een gesonde Cram 
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1750 den 10 feberwar Bij wijbe Chlassen Roijle Butt 
sijn wijf Antie gehalt Bevont dat hooft hannden En 

vooetten in Een Ronde kloet vor de geborrte laagen 

most met scehriekliecke moijte het kint te Ruge schicken 

En soecken de vooeties dar Iek En de Bijweesende 

seer over verwondert waaren ho het kint in leven 

En onbeschadigt konde blijven het ginck seer swar to 

En moeder En kint sijn well Godes werrcken sijn groet 

1750 den 30 meij bij luttijen Cuper sijn vrouw siwkie 

gehalt Bevont datse Een scheeve Baarmoeder hadde most 

iek alle de ontslutinge macken En de Baarmoeder an 
Een kant schieken het durde lange En Blef onbewegelick 

sitten don dacht iek dar most wat an scheelen ondersogt 

doen satt het kint met arrmen En beenen achter het 

ijsbeen En met sijn angesigt nae boven Een gevarlicke 

geborrte moste haar voroverlegen Tot 2 mal kerde 

het seer swar En haalde het bij de vooeten de moeder met 

het kint En de moeder sijn wel de Heere sij gedanckt 

het was Een butten gemene saack hade het bijnae overgegeven 
mar de Heere sterekte: mij met boven gemene Chraegeten o loff 
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1750 den 11 Iunij gehalt Bij lan Teijrckx Backer sijn 

vrouw Catharina durde van saaterdag nachtes Tot 

sondags avens het arrbeit ginck alles over En tiek ginek 

weg mar avens ginck het weer an nae dat daags te 

voren het waater al weg war het kint hadde well Ben 
ur in de geborrte stan En konde nit verlossen mar 

doen liet iek haar stan En kreg het stande En doeht: 

gwam Recht ick bevont datter nog Een waar mar dat lag 
seer verarrt Tussen de naegeborte met Een seer sterrck 
waatervlijs konde het schir nit Brecken het kint qwam 
met de Ruge voor sogt nae de vooeten kreg het so alleg 

wel vor moeder En kinders de kinders storven beijde 

des anderen dags 

1751 den 27 feberwarij bij meijster kurt sitrrks meijster 
schomacker sijn vrouw Anna bevont Een scheeve baar 

moeder En most met mijn hannt En vingers Tot het leste 

de ontsluijtinge macken het ginck seer swar to En 

haar het kint met gewelt En sterrokte ofhaalen En 

ginek don nog well vor de moeder En kint Een soon 

1751 den 1 Augustus bij lackop letses leneverstockers 

knecht sijn vrouw Iletzke hadde 20 jiaaren tesamen 

geleft sonder oijt Een kint gehalt te hebben ginck 

Een virendel Iaars over haar Reckening sij 

konde sonder hantkonst nit geholpen het kint 

satt vast met sijn hooft hade dar seer veel me 

te doen sij was hoog van laaren most het hooft 

heel platt gedruckt Er het geboren konde 

worden dor sulleken nauwen passasije doch 

nae de geboorte bracht ick het hooft weer te Rechte de 
moeder En kint well 
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1751 den 8 Augustus gehalt Bij Berrent Ellties slagter 
sijn vrouw siwkie Bevone Een sware scheeve Baarmoeder 
Een seer veer grott kint konde Bijna nit geboren worrden 
Bleef met de schouwders vast sitten ick arrbeijde hast 
meer als ick met all mijn Chragten konde Eijndelick gaff 
de Heere uijtkomst En moeder En kint varen well 

1751 den 13 oektober frijdags ben gehalt bij ian lambers 
vrouw Bauwkie sijnde Een schutevarder En was ick 
Tot maandags met haar donde stellde alle midelen inwendig 
En uijtwendig int werrck mar konde alles nit helpen men 
Resolverde Eijndelieck Een vroeymester frans berrger te 
haalen dij seer grotten arrbeijt En forrse heij seijde het 
arremke og ellebog lag achter het ijssbeen most Erst 
het arremken Brecken En het hooft openen En konde 
het met alle gewelt sechir nit magtig worrden het satt vast 
doch Eijndelick van Een groet doode doenter verlost de 
vrouw war Eerrst Redelick Enige daagen darnae kreg se 
het met grott pin int liff En de loop de 12 daag gestorven 

1751 den 18 ocktober bij pitter derckx varensgesell 
sijn wif Rickst Bevont dat het Een scheeve Baarmoeder 
En vast gesloeten baarmoeder ick vorsag Een sware 
verlosinge ick most met míjn vingers Tot het leste To 
Rumte macken En ginck sseer swar to En hade ick dar 
Een schrick van arrbeit me tot het leste to Een eroot 
swar kint de Heere sij gedanckt moeder En 
kint sijn beijde wel 
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1751 den 22 oektober Tot Hanntum bij domene Brugman 
sijn vrouw pitternelletie wirsma gehalt des nachtes 
En war het waater all weg doen ick qwam En wonderlie: 
verlosinge hade dar veel me te doen konde het kint 
schir nit geboren worden so was het bestrengt 
vir maal om sijn hals Ruge En arrmkes doch ginck 
swar soon 

1752 den 6 merrt bij Cornelis Tans Herrbergir sijn 
wiff grittie minnes bevont dat het waater all weg 
war satt met sijn schamelheit vor de geborrte En war 
seer prickolos om het kint te Redden doch met veel 
omsigtigheit holp het Eijndelieck uijt de geborrte 
schiekte het met sijn Billeties vor kreg het dubelt 
ick Brack Een twede waater En halde vort nog Een 
twede kint 2 Brave sooner alles well 

(priekolös van perikel=gevaar) 

1752 den 12 April gehalt Bij ducke Ians meijster 
scheepsTimerman sijn vrouw Trintie Bevont datter 
Een sware Reijs vor hannden Een scheeve Baarmoeder 
hot Angesiet nae boven En gen ontslutinge het war 
verschricklieck En arrbeijde ick Boven mijn Chragten 
En haden wij beijden het seer swar Eijndelick gaf de 
Heere uijtkomst alles nog well vor moeder En kint 
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1732 den 28 meij Butten de hansport gehalt Bij wopke 

Timerman sijn vrouw Coij bevont dat het kint met 

sijn Rug op de sijde vor de geborrte met het Eene bill 

vor de geborte haden het seij En ick geer swar het 

kint hadde Een swar hooft willde schir nit vollgen 

doch Eijudelick nog well vor moeder En kint 

1752 den 28 Iullij bij pouweles scheltes sijn 

wijf maijke hade weijaig ontsluting En dar 

bij weijnig arrbeijt most het ales dor de konst 

hellpen duede van maandags avens tot dingesdag 

En was het Een seer sware En moijelicke 

verlosing het sat vast in de baarmoeder 

Besloeten En most het van binnen los 

macken Een kleijn kint Bevont datter nog Ben 

waar dat qwam met beijde sijn hannties voruijt 

kerde het haalde het bij de voetiás doch een doode 

frucht doeh alles wel voer de vrouw o heere beware mij 

in Tokomende 

17352 den 16 september bij keesie sijnde Tackop fijteltie 

sijn soon sijn wijf láisbeit Hogacker kreg Een 

dochter En hade het kint op sijn Ruge Een 

sirrkel alls Een pallem van Een hannt met 

Eelt Een wall Rondom bewassen van binnen 

met Een openinge dar was Een vlijs overgewassen 

van Binnon Bloderig waater mar storf 

an den derrden dag de Heer wil ons bewaren 

vor dirgelicke 
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1733 den 10 november bij de knecht uijt het 

weeshus sijn wif marijken Een soon mar hadde Een 

angesigt alls Een Aap achter in de neck Een opening 

als Een hant grott sijn gemagte wasser ock nit 

so alls het horde seij hadde aapen sijn danssen het 

levede nit lang o here Bewar ons vor sulcke monssters 

1734 den 21 April bij anderis schlagter op de streek 

Hinne faaber haar dochter Catharina bevont Hen 

scheeve Baarmoeder sat het kint in de sijde seer 

vast ingedrongen En hade het swaar met de baarende 

Er iek het los kreg En most iek Boven mijn naetur 

arrbeïijden En seer schricklicke Baaringe doch 

alles nog geluckíig vor moeder En kint o heer lof En da: 

1734 bij Iohans Rinekx Coopman schiper sijn wiff 

geesken 2 soonen gehalt lagen beijde seer qwaliek 

moste dij beijde bij of tot de vooeten keeren het lesste 

sat geer Hoog konde het Eene voetie nit Beracken 

als met grotte moijte doch geluckte haastig alles well 

1754 den 8 Augustus butten de Hansporrt arbeijder op 

Tigelwerck Reijner supbor sijn dochter was gen 

ontsluijtinge qwam met sijn angesigt nae Boven 

Bleef met sijn hooft vast sitten kreg het met sijn 

vooeties kreeg het nog los met schricklick arrbeit 

menden iek en de omstanders het kint most 
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doodt weesen mar de Heere sij gedanckt tot 

onser aller verwonderinge so levede het alles 

vor moeder En kint well 
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1754 den 9 Augustus bij gerrt minnes mollenar 

sijn wif antie Teijrt ipes dochter En bevont het 
kint met sijn Rugie vor most het Redden settede haar 

vorover met het hooft sogt nae de voeties dij 

seer hoog int ligam lagon kreg dij met veel 

moijte nog alles wel vor moeder En kint 

1754 bij Chlas Ianssen sijn vrouw Iette sechomac: 

En kopman nae datse van de solder gevallen 

war En magtig besert onder an haar ligam 

met Een seer sware vloet ginek nog 12 weeck 

En verloste nog van Een wellgeschapene docht: 

En was doen nog tot grotte verwonderinge alles 
well Godes werrcken sijn erott 

1754 den 6 september bij zirrieck ijdes gronlans 

varder sijn wif antie hadde Een seer sware verlosinge 
omdat het kint Een seer swaur hooft En breet 
van schouwders war konde nit schir geboren 
worden de deere gaf mij meer alls gemene Chragten 
so dat het dor Godes wonderwerrck nog geluckte 
alles well vor moeder En kint 
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dit Is En anmerrkelieck wonderlick geval 

1734 den 20 november ben ick bij Berent Ellties 
slagter sijn wijf siwke gehalt nachtes ten twalef 
uren En was haar des nae de middags het arrbeit angeko: 
mar dorrsten mij mit haalen om datse int slagten 
waren En het hus vol manvoleck hadden het war nit 
wel gedan konden mij wel met haar in Een ander 
Caamer gebracht hebben don ick des nachtes qwam 
waser nitas te doen En dar waren TPeickens datter well 
Een Reijs van komen souwde sij dronck Tee met 
safferan leijden haar doen bij haar man op het Bedt 
En sij willde mij met gewellt nae hus hebben omdat 
dat dar nit te doen was mar iek willde bij haar Blijven 
denckende het souw op het Bedde in de warremte well 
veranderen En saaten met ons 5 a vieren te praatten 
wissten van gen swarigheit seij slijp wel Een ur dar 
nae kreg sij wacker wordende suleken verschrickleiek 
kouwden korrs als ick in mijn leven nog gehort hefft dat 
durde so Een hallef ur wij namen haar vant bett bij 

Ben grott fur stoven onder En Boven Eijndelick kreg 
sij so Een grotte hitte konde het nit uijtstan seijde ick 
moet Hns wandelen don seij iek wij moeten het bedde 
Ens op macken En legen u dan in Een warrem bedt 

dan moet gij nae hus gan neen seijde ick men sall 

Erst Eens sijn wat ons dese wonderlicke korrs sal 
brengen En Eer datije te Bedde gaet sal ick Erst Ens sijn 
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of dardor gen veranderinge gekomen is so seijt se 
ick sal Eerst Ens waateren seij krigt de pott En 
was well in staat sij gef t Een snorrck En vallt 
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van de pott om En is so morrsdoodt wij 
waaren met de man alle doodelick geallterert 
wij drogen se dar van dan nae Een stoel terwil 
wij haar dar heen brogten ginck haar het kint 
of het lag onder haar sonder arbeit dat sal met 
dij korrs so gekomen weesen het kint leeft is 2 
iaar ouwt geworden o wonderlick gevall 

1755 den 5 feberwarij Bij Ian Aarens Corrfmacker 
sijn wijf Riekxst bevont dat het kint op sijn sijd lag 
met de mont vor de geborrte En of de neek 
souw Brecken hade dar Een schricklicke moijte 
om het te Rechte te Brengen was mij onmogelick 
most alles omgevrongen worden En het was 
Een seer sware geborte de Heere werrckte nog 
wonderlick dor mij dor sijn alvermogende 
Chracht En goetheit so dat moeder En kint sijn well 

1756 den 28 ocktober bij lahanes Reijnouws:. soon 
pannebacker sijn wijf Trintie bevont Een grott 
waater dat brack vertonde hem in de geborte de 
Rechter arrem met de streng brogt het te saamen 
weer binnen soogt met seer grotte moijte nae de 
voeten dij seer hoog laagen most haar op het hooft 
setten konde nog nit Trock so lange nae mij dat 
Eijndelick het Eene voetie achter het ijsben weg 
kreg blef don nog om sijn hals met de baarmoeder 
Besloeten het was seer gevarlick Vor moeder 
En kijnt het kint war dorcdt de moeder vart well 
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1758 den 21 April butten de Hansporrte 
gehalt bij Anderis schlagter sijn dochter 
Catharina faber Een seer sware Reijs 
het kint hade Hen swear mismackt hooft 
sat in de sijde vast durde wel Een ur cf 6 qwam 
En hade ick dar schrick arrbeit me het qwam 
met de moeder wel ten Bessten hade 

zen gesonde Cram het kint levede 35 uren het 
was seer missmackt korrte arremkes wonderlick 
hannde de beenen oock nit wel gen schaameldellen 
de Heere Bewar alle menssen vor dirgelicke 
de vrouw hade alletit sulcke sware geborten 
En is vor mijn tit all Eens dor Een mester 
verlost mar ick haar nog alletit gehollpen 
——_ 

1759 den 22 mij bij Henderick Teijrtz Coopman 
sijn vrouw haabeltie vockeda har verlost 
van 2 kinders het Erste En grottse qwam doodt 
het twede heel Teer levede kerdese En haldese 
met de voeties hastig alles well 
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1759 den 29 septemberBij waade derckx Ienever 
stockersknecht sijn vrouw ninke Boeck Een 
seer sware Reijs also sij seer kröpel an weersiden 
ginek dar bij kleijn En Teer konde het kint 
dor de schaambennderen qwalieck passeren om 
datse so ingesloeten waren En hade seij En ick 
het seer swar doeh de allemagtige Godt dede 
het nog alles ten Bessten komen Een Brave soon 
En alles wel vor moeder en kint de Heer sij da: 

1740 den lesten feberwarij Vastelavens avent 
ben ick Tot Betterwirt gehalt bij Binne marrten 
Bur sijn vrouw Titzke klaagde datse wel Een 
weeck so Een sware schudinge over all haar 
leeden gehat hade met sulcken Trilling dat 
men dar Bekomert over wijr En dat durde 
nog an int arrbeit het vorderde nit Elcke 
vlaag wirde het kint weer nae Boven 
gehalt Tot het Hijndelick luckte doen war 
het kint so wonderbar bestrengt om de 
arrmen En Beenen Ruge hals in malkand: 
gestrickt En was in Een Ronde kloet nae 
de Verlossing ginck de Trillinge over En 
hebe dirgelicke so noijt ondervonden dit sall 
denek iek van dit wonderlick bestrengen 
gekomen weesen de moeder En het kint sijm well 
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1740 den 23 meij ben Bij Cornelus x. scholmeijster 
sijn vrouw pittie gehalt En Bevont datse 
Een swaar vloet hade En al Er ick bij haar 
qwam sodat all haar levens Chragten schir 
weg waren En sonder het minste srrbeit 
ordenerde haar wat hertsterckinge En om de 
vloet te stupen ick Bleef de geheele nacht 
des morgens lit ick de predikant haalen dij 
Een gebet dede hijr nae Resolverde ick om 
haar te verlosen sonder arrbeit om haar te 
Behouwden so het mogelick war iek nam 
haar vor doodt an seij hade gen Chragten meer 
de naegeborte waar los dardor qwam dij Ellende 
En dij sware vloet nu de Heere seegende het 
werrck mijner hannden En ick kreg Een doode 
verotte scon de Heere sij gedanckt de moeder 
is Behouwden En kreg so mettertit haar 
vorige Chrachten weer tot verwonderinge 
van ons alle Godes wonderwercken sijn grott
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nu ben ick Een daag na dit vornomde geval wer bij 

so Een To val gehalt 

1740 den 24 meij tot osterum bij ullbe Bewalde 

sijn vrouw antie dar de predikant Brantzma 

bij war En sij in Een dodelicke flauwte lag 

En men seijde mij datse wel Een Boonemmer 

plnet gevloijt hadde de vroetvrouw hadde haar 

verlaten ick ordenerde haar wat de vloet stilde 

iek Blef de heele nacht Bij haar ander daags 

Vertrock ick weer was don 2 daagen sonder 

Vloet don qwam het haar weer S0 hastig over 

haalden mij anstons ick ondersogt of ick 

net kint nit magtig konde worden mar 8ij 

worrstelde met de doodt En nam haar ock 

Vor doodt an En al haar Chragten En levens 

sappen waaren weg ick kreg het kint nog 

met gewelt konde het nit van haar krigen 

omdat het kint doodt En sij gen hulp to brengen 

konde sij heft het kint nog gesijn doen sloet 

sij haar oogen En storf so heen dij Brave 

Vrouw tot grotte drofheit van haar man 

soon En ouwders En cns alle o heer Bewar 

mij verder vor suleke 2 vorvallen 

nd 

of dit nu vor mijn leste sal weesen is de Heere 

Bekent ick Hoop van ijaa het sij soo 
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nu hebe ick nog well meer als hondert 

qwaade En sware onrechtverdige geborten 

fehat dar war veel schriven anfast dit 

gemellde a!ltemal waaren dansieros En nog 

isser nit Een Van allen of sij heben het leven 

En gesontheit van ligam dar of gedragen dar 

mij allen de Heere in geseegent heft anders 

waar het menigmal onmogelick gewest hem 

sij allen de Ehere nit mij o heere mar u komt 

To alle lof pris zuhre Heerlickheit Tot in der 

Erigheit - dese leste allen is int Baaren gestorven 

mar sij worrstelde al met de doodt doen iek bij 

haar qwam =— 

ait is overgesin En Tot mijn verwonderinge 

dar om Ens angeweesen of nae mijn doodt dar 

Imant nog nut En leringe uijt mogt Trecken 

Tot vordel van mijn Eevennassten 

hebe dit in mijn 85 iaar mijnes ouwderdoms 

1740 den 18 september En sall het nu mijn 

jeste licht wessen En hebe de tit mijnes sundigen 

Jevens Een sware Tit gehat En omtrent 

over de virdusent kinders ter werrlet 

geholpen dar onder 64 twelingen En 

5 drijlinge Catharina G.Schraders weduw van de Borgemester 

Eigt 

(dansieros=gevaarlijk) 
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nu ben ick Een daag na dit vornomde geval wer bij 

so Een To val gehalt 

1740 den 24 meij tot osterum bij ullbe Bewalde 
sijn vrouw antie dar de predikant Brantzma 

bij war En sij in Een dodelieke flauwte lag 

En men seijde mij datse wel Een Boonemmer 
blret gevloijt hadde de vroetvrouw hadde haar 

verlaten ick ordenerde haar wat de vloet stilde 
ick Blef de heele nacht Bij haar ander daags 

Vertrock ick weer was don 2 daagen sonder 

Vloet don qwam het haar weer so hastig over 
haalden mij anstons ick ondersogt of ick 

het kint nit maegetig konde worden mar sij 

worrstelde met de doodt En nam haar ock 

Vor doodt an En al haar Chragten En levens 
sappen waaren weg ick kreg het kint nog 

met gewelt konde het nit van haar krigen 

omdat het kint doodt En sij gen hulp to brengen 
konde sij heft het kint nog gesijn doen sloet 

sij haar oogen En storf so heen dij Brave 

Vrouw tot grotte drofheit van haar man 
soon En ouwders En cns alle o heer Bewar 

mij verder vor suleke @ vorvallen 

of dit nu vor mijn leste sal weesen is de Heere 

Bekent ick Hoop van ijaa het sij soo 
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nu hebe ick nog well meer als hondert 

qwaade En sware onrechtverdige geborten 

fehat dar war veel schriven anfast dit 

gemellde alltemal waaren dansieros En nog 

isser nit Een Van allen of sij heben het leven 

En gesontheit van ligam dar of gedragen dar 
mij allen de Heere in geseegent heft anders 

waar het menigmal onmogelick gewest hem 

sij allen de Ehere nit mij o heere mar u komt 

To alle lof pris Ehre Heerlickheit Tot in der 
Erigheit — dese leste allen is int Baaren gestorven 
mar sij worrstelde al met de doodt doen iek bij 

haar gwam — 

dit is overgesin En Tot mijn verwonderinge 
dar om Ens angeweesen of nae mijn doodt dar 

Imant nog nut En leringe uijt mogt Trecken 

Tot vordel van mijn Eevennassten 

hebe dit in mijn 85 iaar mijnes ouwderdoms 

1740 den 18 september En sall het nu mijn 

leste licht wessen En hebe de tit mijnes sundigen 
levens Een sware Tit gehat En omtrent 
over de virdusent kinders ter werrlet 

geholpen dar onder 64 twelingen En 

5 drijlinge Catharina G.Schraders weduw van de Borgemester 

Higt 

(dansieröos=gevaarlijk) 

 



  

1) Alfabetisch Namenregister 
  

Aangezien de spelling der namen zeer inconsequent 
is en de daarbij vermelde gegevens ook verschillen moest dit 
register al vergelijkend worden Samengesteld. Dezelfde personen 
worden bij elke geboorte opnieuw genoemd, soms tot tienmaal, 
waarbij soms alleen een voornaam wordt gegeven en later de 
geslachtsnaam of vaders naam. Door vergelijking van beroep, 
naam van de vrouw enz. kan meestal de juiste (of meest juiste) 
naam worden vastgesteld. Daarom kan het vaak voorkomen, dat men 
vanuit het dagboek vergeefs deze lijst raadpleegt, Bijvoorbeeld 
Adolf tinnengieter heet later Adolf Rellinck en is dus op de R 
bijgeschreven. Soms verschillen bij zelfde naam en beroep de 
namen van de vrouwen(bijv. Anderis-trekschipper op Stroobos) 
Hoewel in zo’n geval gedacht kan worden aan een twede huwelijk 
is toch de naam opnieuw ingeschreven. Alleen waar de identiteit 
vrijwel zeker vaststond is achter de naam van de man en van zijn 
eerste vrouw ook de naam van de twede vrouw gegeven(zie bijv. 
de Predikant Bruning en de verver-schilder Hessman). Als voor- 
beeld van onregelmatige spelling geef ik hier de naam van haar 
neef burgemeester Daam Fockema, die ze ook schrijft als Daam 
Fopma!! 

' Aangezien de schrijfster nooit de letter J schrijft 
maar daarvoor altijd de letter 1 gebruikt zijn onder de letter 
1 ook alle namen verenigd, die volgens de klank met een J begin=- 
nen. Onder deze letter leze men dus alle namen als Ian lackop; 
lost enz. de klank J. Zie verder het artikeltje over de spelling 
voor in het boek, 

Voor personen, waar die meer dan eens voorkomen, 
zijn alle betreffende paginanummers bijeen gezocht. De volgorde 
in het register is dan: 

vaders- of geslachtsnaam — voornaam -— beroep = bijnaam —- plaats- 
jaartal derste vermelding - naam van de vrouw -— paginanummers 
waarop de persoon voorkomt. 

Van personen, waarachter geen plaatsnaam vermeld is, 
moet worden aangenomen, dat zij in Dokkum woonachtig waren, 

Aangezien de schrijfster weinig en onregelmatig de 
hoofdletters gebruikt, is het niet zeker of bijv. Clas bakker 
ook bakker is of Bakker als geslachtsnaam heeft. In dit register 
zijn al deze personen op voornaam gerangschikt en de toevoeging 
bakker brouwer enz. direct hier echter geplaatst. Men moet dus 
voorzichtig zijn met deze beroepsbepaling. Echter blijkt uit 
vergelijking zeer dikwijls, dat daarmee wel het beroep is bedoeld. 

  
 


