
  

Lieding jowt K.S.Miedema, Ljouwert, Aagje Dekenstrj.9 en foar de sinten soar- 
get D.S. Scheepsma. Seisbjirrum, Skriuwer is: R_Abma, Easthim. 
Utjefte: femyljeblêd. Fjouwer kear jiers 

ELCERSMA. oprjochte 11 Zoril 1953. 
Doel: forsterkjen fan ’'e femyljebân en kennisse fan eigen sibbe 
Bistjâr: M.S. Kramer. Berltsum. foarsitter 

IJ. Elgersma. Ljouwert. Spanj.leane 40. skriuwer. 
Haring Elgersma. Skraerd, 2e skriuwer/skathâlder. 

Periodyk: De Ielstekker, ‚ . 
Einredactrice: Juffer H Elgersma. Skraerd. Smidstrj. 31 

SIPKE MARTENS DE BOER. oprjochte to Kergea, 3 Oktober 1953. 
Doel: Mear kontakt tusken de leden foam de femylje ûnderling en it forsterkjen 

fan 'e femyljebân û.o. troch it hälden fan femyljegearkomsten. 
istjûr: Jan Joh. de Boer, Wergea, foarsitter. 

AK, Boonstra, Wardum. Jousmastate, pleatsf, foars. 
G.T. van Kampen, Ljouwert, Transvaalstrj.49. skriuwer-skathâlder, 
Mefr. M.v.d.Veen-Kooistra. Ljouwert, pleatsf.skr -skath, 

Giin periodyk. 

FAMILIEVERENIGING NAWIJN. opgericht te Zwolle 28 April 1954. 
Doel: De band tussen de leden van het geslacht te versterken en de kennis van 

het geslacht te vermeerderen. 
Bestuur: Ds E‚Nawijn. Delfzijl. Menno v.Coehoornsingel 23. voorzitter. 

P A Nawijn. burgemeester van Blokzijl. Kampen, Fernhoutstr. 20. penn. 
Ir F. Nawijn. Rotterdam, Stadhoudersweg 1J?d, secretaris. 

Periodiek: familieblad op ongeregelde tijden. . 
In 1955 werd een boekje. getiteld ‘Genealogie Nawijn’ samengesteld door Ir F. 
Nasijn, uitgegeven. 
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BESLOMMERINGEN VAN EEN DOKKUMER BURGERVADER 

Nu Dokkum sedert 1954 zo in de belangstelling staat, leek het de 

redactie van het ‘Jierboekje’ aardig een bijdrage op te nemen, welke 
betrekking heeft op deze stad, Het moest een genealogische bijdrage zijn, 

maar zodanig, dat het goed ‘leesbaar’ was, Een gewone genealogie van een 

Dokkumer geslacht was dus niet gewenst en het was daarom, dat men mij 

vroeg iets te willen publiceren uit een Dagboekje uit het jaar 1789 

van de hand van de Dokkumer burgemeester Dr Feddo Jan van Slooten. 
Wil men zich een beeld vormen van het leven der voorouders, dan kan 

men uit de officiële stukken in de verschillende archieven tot een be= 

paalde constructie komen. doch deze is gemeenlijk zeer eenzijdig en 
hangt ten nauwste samen met de positie, welke deze voorouders innamen: 

of zij vermogend waren en daardoor vele aankopen deden van vaste goe- 

deren. of zij vele schulden maakten en daardoor gedwongen werden goe- 

deren te verkopen of hypotheek te nemen. of zij opvliegerigen ‘lastig’ 
waren en daardoor in verschillende processen gewikkeld werden, kortom 

een vertekend beeld. Een dagboek daarentegen geeft een kijk op het le- 

ven van alle dag. vande gewone huiselijke beslommeringen, van de vreug- 
den en smarten van het leven, van kleine persoonlijke belevenissen, 

waardoor de mens in al zijn werken en streven naar voren komt. 

ku is het dagboek van burgemeester van Slooten niet sensationeel, 
het leven van een burger in een kleine stad kabbelt rustig voort, maar 

juist daarom is het ook van belang. 

Alvorens nu een kort uittreksel te geven, meen ik goed te doen U 
eerst nader bekend te maken met de auteur en zijn familie, 

Dr Feddo Jan stamt uit een oud Fries gesiacht, dat zijn naam ont- 
leent aan het stadje slo(o)ten. Hoewel van ouds een familie van koop= 
lieden en zeevarenden, waren zijn vader en grootvader beide predikant, 
Hij aanschouwde dan ook 4 Dec, 1750 ín de Pastorie te Aalsum onder de 

klokslag van Dokkum het levenslicht, als zoon van de pastor loci Adri- 

anus en Johanna van Ketel. Zijn vader overleed te Aalsum 12 Sept. 1778, 
waarna zijn moeder naar Dokkum verhuist en daar in de ouderdom van 70 

jaren op 26 Nov. 1790 overlijdt. Inhet daghoek is bijna dagelijks spra- 

ke van zijn moeder. verklaarbaar als men weet, dat hij enig zoon en 

kind was, 

Zijn eerste onderwijs zal hij te pokkum hebben genoten, althans op 

18 Juni 1768 hield hij zijn oratie in de kerk aldaar als slot van de 

Latijnse School. Daarna liet hij zich inschrijven in de juridische fa- 
culteit aan de Franeker Hogeschool, waar ook zijn vader en grootvader 

hun vorming hadden genoten. Hij promoveerde aldaar op 11 Juni 1774 tot 

Juris Utriusque Doctor op een dissertatie getiteld: ‘Dissertatio Juri 

dica De'Judiciis Divisoriis’ enwerd in datzelfde jaar toegelaten als 
advocaat voor den Hove van Friesland, waarbij hij zich te Dokkum ves- 
tigde, 

Intussen begaf hij zich op vrijersvoeten en werd door zijn vader te Aal- 
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sum op 26 Oet. 1777 inde echt verbonden met Sytske Ypey uit Bergum, doch- 

ter vande Procureur fiscaal en mederechter van Tietjerksteradeel Fokke 

Ypey en Gaatske Tjallings Haisma. Zij was ruim een jaar ouder dan haar 

man, Het jonge paar ging in Dokkum wonen en werd al spoedig geheel in 

de gemeenschap opgenomen. Zij kregen 4 kinderen, waarvan één jong o- 

verleed. De oudste was een dochter Gaatske, die later huwde met Ds 

Francois Bekius, kleinzoon van de duivelsdominé, en zoon van de burge- 

meester van Dokkum Francois Henricus. Zij overleed hoogbejaard te Fallum 

in 1859 en werd stammoeder o,a, van de families Haverschmidt en Canne- 

gieter, Dan was ereen zoon Adrianus. dieeveneens Doctor in de rechten 

werd en notaris en secretaris van Dokkum, Hij huwde met Henrica Catha- 

rina van Giffen en werd stamvader der Dokkumer tak van de familie. De 

jongste was ook een dochter Johanna. genoemd naar haar grootmoeder van 

vaderszijde. die huwde met de latere directeur der Domeinen in Friesland. 

Simon van Sloterdijck Beekkerk, Hun huwelijk bleef echter kinderloos. 

De relatie met de familie Ypey te Bergum maakt, dat er herhaaldelijk 

reisjes gemaakt worden naar Bergum, Men krijgt de indruk, dat er nauwe 

betrekkingen tussen de beide families werden onderhouden. In 1786 was 

pr Feddo lid geworden van de vroedschap van Dokkum en deed daarmede 

zijn entree inde regeringskringen van zijn stad. In 1789 werd hij voor 

het eerst tot burgemeester gekozen en wij vangen dan ook het uittrek- 

sel uit het Dagboek aanop 1 Januari van dat jaar. wanneer hij schrijft: 

De Eeer Old Burgemeester Mr Bavius Nauta en ik Burgemeester gewor- 

denen de Old Burgemeester L.R. Siniaen vroedsman F‚H.Bekius (de latere 

schoonvader van zijn dochter) afgelopen. Burgemeester Ferblans, Secre- 

taris Suiderbaan. Vroedsman Clebe, Bekius. en zijn vrouw. OQ. Goslings 

en zijn vrouw. Dr Suiderbaan, Daamen Eelke Fockema, B,Holwerda ’s nagts 
nai2uir bij onses gekomen om mij als Burgemeester te feliciteren, zijn- 

de de laatste van dit ons gezelschap '‘s nagts om 3 uir van onzes na 

huis gegaan. : De benoeming was dus reeds danig gevierd, maar de volgende 

dag begonnen de plichten al vroeg 

1 Donderdag, Nieuw Jaarsdag Januarius. Ik «s morgens om 8 uir door 

de gode afgehaald en na het Stadtshuis gegaan en aldaar in mijn post 

als Burgemeester bevestigd en daar na met de overige Heeren van de Ma- 

gistraat in statie na de kerk gegaan en Ds, van Marem horen praediken 

Psalm 103: 15,16. Na kerktijd verscheidene Heeren bij onses geweest om 

mijn vrouw en mij met het nieuwe jaar en als Burgemeester te felicite- 

ren. Mijn vrouw en ik’snadem. na Moeders (is Johanna van Slooten-van 

Ketel) geweest te nieuwjaar wenschen. Ik ook bij Mevr. Bergsma geweest. 

Mijn vrouw en ik “s nad. van 3tot 's nagts 12 uir met de afgaande Bur- 

gemeesters. de continuerende, de Secretaris met derzelver vrouwen op 

het Stadtshuis geweest en aldaar ‘s av. een maaltijd gehad, 

Ook de volgende dagen nog allerlei plichten 

2 Vrijdag. Burgemeester van Assen, Coopm. Grashuis en Jan Eeltjes 
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"Ss voord. wat bij onses gezeten om ons nieuwjaar te wensehen. Ik 's 
nad. bij Vroedsm, Clebe. Burgemr.van Assen. Secr. Loyenga, Ontf Hoorn. 
sma, Fontein, past.Halbetsma geweest en bij Ontf. Gosling Jans een cop- 
Be Eee gedronken, daarna ook bij Buürgemr. Visscher thee gedronken en 
wrd van dude tot groot halv 6 gepasseerd en zijn E. het Rlecteurs 

3 Saturdag. Vroedsm. O0. Goslings ‘s voord, bij mij een pijp thabak 
gerookt. Ik *s hadem. tussen 2 en 3 uir effen bij Burgemsche van Klef- 
fens, bij Moeders en bij Burgemr.de Vries geweest en van “s nad. 3 tot 
‘Ss av, 10 uir op het stadtsmüs de Magistraats Vergadering bij gewoond 
en’sav, aldaar wat gêëten alwaar ook de afgaande Burgemeesters waren 

Het is niet doeniijk het dagboek verder op de voet te volgen. hoe 
verleidelijk dit ook moge zijn, al was het alleen al om het groot aan- 
tal namen. dat er in voorkomt en waardoor het een goede genealogische 
bron is. Ik moet mij dus beperken tot een uittreksel. 

5 Maandag, Ik :s morgens om 9 uir met Jan van Assen met paard en 
sleed tot Veenwouden en vandaar te voet na Bergum gereisd. en om 1 uir 
daar gekomen, ‚Broeder Eouwink (Ds. Houwink zijn zwager, gehuwd met een 

Te van zn on En ik s nad. bij Mijnheer en Mevr. Sminia een 
e thee gedronken, Ik ‘s av. van Í ij dn ee 5 tot 8 uir bij Broeder en Suster 

12 Maandag, Coppermaandag. Ik ’s nad. van 2 tot 4 uir op  t Raad- 
huis geweest in Magistraatsvergadering en eerst effen bij Moeders ge- 
weest. Ik ’s nad, van4 tot “s nagts 1 uir met de buiremannen ten huise 
van Jacob IJsaaks geweest en daar geëten en ik daar op een glas wijn 
getracteerd. Mijn vrouw *s nad. van 2 tot *s nagts 12 uiren met de bui- 
revrouwen tenhuise van Fiscaaische Windelaar geweest, 

14 Woensdag Ik ‘s nad, op schaatsen na Birdaard geweest en bij Neef 
en Nigt van Giffen een coppie thee gedronken. Mijn vrouw ‘s av. bij Ds 
van Vliet in de kerk geweest, : 7 
‚ 20 Dingsdag Ik ‘s voord. en ’s nad. effen bij Moeders geweest, Ik 

3 morg. om 9 uir op het Raadhuis in een Magistraats en om 10 uir in 
een Magistraats en Vroedschepsvergadering geweest om Comparanten ten 
Landsdage te stemmen en is uit de Magistraat gestemd de heer Nauta en 
uit de Vroedschap Brgmr, Sinia, Ik ’s nad. van 1 tot ‘s nagts halv 12 
op Stadtshuis in een Magistraats en Vroedschapsvergadering geweest bij de 
Stadsrekening en ‘s av. aldaar geëten en een glas wijn gedronken, 

23 vrijdag. Ik ’s voord. eens na de Militaire Parade gezien, 
21 Dingsdag. Ik ’s voord. om10 uir met Fisc. Windeiaar en Colerus 

te paarde van Dockum na Hogebeintum gereden en om groot 12 uir bij de 
Grietm, Schepper op Harsta gekomen, ’s midd. aldaar géeeten, 

28 Woensdag. Ik 's voord. te paard van Hogebeintum heen en weer na 
Blija geweest en aldaar voor de Grietm. schepper de Landsdag Stemminge 
waargenomen. Ik met de andere Advocaten bij de Hr. Scheppers gelogeerd 
en *s midd. gëeeten, Windelaar. Colerus en iksnad. om 4 uir weer van 
Harsta gereden en ‘s av, om 6 uir te Dockum gekomen. 
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2 Februarius. Ik’sav. van 5 uir tot ’s av.halv 11 op 't stadtshuis 

geweest, aldaar een glas wijn gedronken en een boterham gtëeeten met de 

scholarchen bij occasie van het Schoolexamen; Mijn vrouw ’s nad. van 3 
tot ‘sav.8uir bij Majoorsche op de kraamvisite geweest, 

4 Woensdag. Ik ‘s voord, gezien dat er een soldaat door de spitsroe- 

den liep en daar na effen bij Moeders geweest. 

6 Vrijdag. Wij vandaag ons spek en Rookvleesch uit de schoorsteen 

laten neemen en de schoorsteen in ons agterkamer laten veegen, 

11 Woensdag. Ik ‘s voord. van groot 10 tot halv 1 uir op het Raad- 
huis geweest en met de praesident Brgmr. B. Winia de stad door geweest 

te broodwegen. ‘s Av. bij Ds van vliet in de kerk geweest. Text Matth. 

26, 36-38. 
19 Donderdag. Ik alleen ‘s voord. en mijn vrouw en ik te zamen ‘s nad. 

wat bij Moeders geweest. Ik *s nad. eens door de stad en om't bolwerk 

gewandeld. Ik ‘s av. van 5 tot halv 10 met ons gezelschap bij Brgmr. 

Ferblans geweest te rooken, 

24 Dingsdag. Sytse Brouwer van Bergum 's nad. wat bij onses gezee- 

ten. Mijn vrouw ‘s morgens om 5 uir met het Trekschip naLeeuwarden ge- 

varen, eenige boodschappen gedaan, ‘s middags bij Mijn Heer Vierssens 

gêeeten. ‘s Nad. bij de jonge Mijn Heer en Mvr. Sminia een coppje thee 

gedronken en *s av. van 5 tot 6 uir bij Mevr. Sminia van Bergum geweest, 

25 Woensdag. Ik ‘s av. in de kerk geweest, Mijn vrouw ‘snagts ten 

huize van de Hr. Viersen gelogeerd, ‘s morgens eenige boodschappen ge= 

daan, ’s middags bij Mijn Heer en Mevr. Sminia géeeten en ’s nad. bij 

Mijnheer Viersen thee gedronken. Mijn vrouw ’s nad, om 4 uir met het 

trekschip van Leeuwarden gevaren, ‘s av, om 7 uir thuis. zijnde effen 
bij Moeders geweest, 

2 Martius, Maandag. Ik ‘s voord, van 10 tot 12 uir op ’t Raadhuis 

in een Magistraats- en Vroedschapsvergadering geweest. Ik ’s nad. om 

1 uir in ’t Groot Breedstr. Espel het weekelijks collect mede gedaan, 

Mijn vrouw, ik en de kinders ‘s nad. van 5 tot ‘s av. 10 uir bij Moe- 

ders geweest, aldaar thee gedronken en Wafels göeeten, Ik ’s nad. eens 

om “t bolwerk gewandeld. 

3 Dingsdag. Ik ’s morgens om 5 uir met het trekschip na Leeuwarden 

gevaren, aldaar op de Cancellerij een Curator Bonorum mede gestemd over 
de boedel van H.L. van Altena, ik *s voord. wat bij Grietm. Sminia ge- 

weest, bij Mijn Hr Viersens g&eten, bij Mijn Er, Nauta thee gedronken 

en ‘s av. tegen 8 uir weer te huis. 

9 Maandag, Ik gisteravond om 6 uir bij Brgmr. Ferblans weggehaald 
en nog voor8uir een testament geschreven en geperfecteerd voor Rienskje 

Jans Wed: van Geert Jans Wielinga te Dockum. Ì 
13 Vrijdag. Ik ‘s voord. om 10 uir wegens een extraordin: Magistr., 

vergadering op het Raadhuis geweest en tot 12 uir aldaar bezig geweest 

met het nemen van Crim: Informatien over gestolene stukken Bontgoed bij 
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Frederik de Lange: ’s nad. van halv 2 tot ‘s av halv 11 wesr op het 
Raadhuis geweest wegens gedagte Informatien. Mijn vrouw met Adrianus 

bij Moeders geweest te thee drinken. 

20 Vrijdag. Ik s voord. een keer of 2 om het bolwerk en door de 
stad gewandeld. Ik des avonds om 5 uir wat bij Brgmrsche van Kleffens 
geweest op de gehoorde tijding dat Breur. Fockema uit het Blokhuis los- 

gekomen was, Ik ‘s av. van halv 7 (wanneer Brg. Fockema te huis kwam) 
tot aan 8 uir aan huis van Brgmr Fockema geweest.met een menigte menschen. 

om hem. die sententie gekregen had. te verwelkomen. 

24 Dingsdag. Ik 's voord. van quartier voor 10 uir tot halv één op 
“t Raadhuis geweest, eerst Magistraats en daarna Magistr. en Vroedsch= 
vergadering gehad tot het formeren van een nominatie van een nieuwe 

Burgemeester voor J, Fockema. zijnde Flecteurs geworden de Heeren Siersma, 

Eoornsma. Jeltema, Cuperus en van der Werf en hebben ín nominatie ge= 

bragt de Old Burgemeesteren Muller en Brugmans. ‘s Nad, om groot 1 uir 
weer Magistr. Vergadering gehad en tot 8 uir op ’ t Raadhuis geweest we- 

gens een crimineel geval met Dirk Douwes Ronda. De Grietman P.A. Berg- 

sma bij ons op ’t Raadhuis thee gedronken. 
26 Dorderdag Mijn Heer Fockema *s voord. bij onses een pijp thabak 

gerookt. Moeder en Grietje (de dienstbode) ’s av.‘van 5 tot 7 uir bij 
ons op een coppie chocolade bij occasie dat het mijn vrouw’ s Jaardag 

was. ‘s Av, tusschen 8 en 9 uir brand ontstaan in het Pothuis van J. 

Bijnnema. dog gelukkig geblust. ° 
28 Saturdag Mijn vrouw en kinders des morgens om 9 uir van Dockum 

over Leeuwarden naBergum vertrokken en ‘s nad.om 4 uir aldaar gekomen, 

bij Vaders en Haaijoms wat gezeeten. 

30 Maandag. Ik :s morgens om 7 uir te voet van Dockum gegaan en om 

groot 10 uir te Bergum bij mijn Zwagers' s gekomen, 

1 Aprillis, Woensdag. Mijn vrouw en ik met Broeder en Zuster Houwink 

en Vaders ‘s av. bij Mijn Eeer en Mevr. Sminia te eeten geweest en om 

11 uir weer in de Pastorije gekomen. 

3 Vrijdag. Ik’snad. om 2uir te voet van Bergum gegaan en °s av. om 

halv 6 te Dockum gekomen. daarna tot 8 uir in een Magistraatsvergade= 

ring geweest. 
6 Maandag. Mijn vrouw‘ smorgens om8uirmet paard en wagen met Broe- 

der en Zuster met ons kinders van Bergum na Leeuwarden gereden en *s 

midd, om 12 uir:van Leeuwarden na Dockum gevaren, 
14 Dingsdag. Ik'svoord. van 10 tot 12 op ’t Raadhuis in een Magistr. 

vergadering geweest, zijndedemissive van Zijn Doorl. Hoogheid geopend, 

waar uit bleek dat Dr G. Brugmans Burgemeester was geworden, Ik ‘s nad, 

op het Raadhuis geweest, aldaar thee gedronken, hebbende de Nieuwe Bur- 

gemr. Brugmans ons ‘s av, op een glas wijn getracteerd en wij om10 uir 

nahuis gegaan, Wij’ snad. de stad door geweest te straatschouwen. 

20 Maandag. Ik “s voord. een gangkje nade kerk geweest en de Candida= 
ten Ridel en Beilanus haar examens praedicatien hooren doen, Neef van 

Giffen ‘s voord. wat bij ons geweest te rooken. Broeder en Zuster Hou- 
wink vandaag met paard en chais bij onses geweest enwij met elkanderen 
“s nad naeeten een gangkje na Moeders geweest. Ds van Hateren in sche- 
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meravond bij mij een pijp thabak gerookt. Ruird en Sjoerd van daag bij 

onses geweest te timmeren, 
22 Woensdag. Ik voord. nade Vischmarkt en na de oude heer Knall ge- 

weest en te zamen een Cabeljouw gekogt. 

28 Dingsdag. Ik’smorg.om5uir met het trekschip na Leeuwarden geva- 
ren, eenige boodschappen gedaan. bij Mijn Heer vierssens een pijp tha- 

bak gerookt, op de grote vertrekkamer een Curator Bonerum mede gestemd 

over de boedel van P. Breugeman, ik ‘s midd. om 12 uir van Leeuwarden 

gevaaren na het Wynser tichelwerk en bij Nigt van Slooten thee gedron- 

ken, met het laaste schip van het tichelwerk gevaren en *s av. om halv 

8 te huis gekomen. 
7 Maijus, Donderdag. Ik 's voord,een zood schelvischop de vischmarkt 

gekogt enmet mijn vrouw en Kake (d.i, Gaatske) eens door de kermis ge= 

wandeld. 
13 Woensdag, ’s nad, inhet Gr. Br. Esp. de opschrijving van de Wag- 

ten medegedaan. *s nad. op’ t Raadhuis g&eeten en een glas wijn gedron- 

ken, ‘s nagts 2 uir na huis. 

26 Dingsdag. Mijn vrouw, ik, ons beide kinders en de Meid ’s morg, om 

6 uir met paard en wagen uitgereden, te Buitenpost bij Jan Egberts wat 

gepleisterd daarna door Augustinusga, Surhuissum, Kortwoude na Droge- 

ham gereeden en om 8 uir weer te Dockum gekomen. 

29 Vrijdag. Ik’ svoord. nahetafvuiren van de 4 comp. van het Iste 

Bataillon van Orange Vriesiand gezien. Daarna op ‘t Raadhuis de Adju- 

dant Sluiterman bij ons gehadt met het patent voor 4 compagnien solda= 

ten van het Iste Bat. van Schepper. 

30 Saturdag. Ik ‘s voord, om haiv 10 uir 4 compagnien van het iste 

Bataillon van den Gen. Majoor de Schepper in Dockum zien inmarcheren 

en de officieren van ons guarnisoen door de Magistraat op * t Raadhuis 

gerecipieerd, De 4 comp. van Orange Vriesland om 10 uir van hier na 

Leeuwarden vertrokken. 
2 Junius Dingsdag Ik s voord. van halv 10 tot ‘s midd. halviuir op 

_t Raadhuis geweest in de Magistraats Vergadering en aldaar op de zijl 

een soldaat door de spitsroeden zien loopen: daar na twee Heeren Offi- 

ciers bij ons op t Raadhuis gehad. Neef en nigt van Giffen voord.. bij 

ons gekomen. Neef na de Classis geweest en Nigt 's midd, bij ons gèéee- 

ten en tee gedronken en tzamen s av om haïv 6 weer vertrokken. Mijn 

vrouw *s av. voor eten bij Coopmansche Riemersma een potty coffy ge- 

dronken; Riemersma en Ds Steenwijk bij mij een pijp thabak gerookt. 

3 Woensdag Neef en Nigt Laurman, Wijbe en Trijntje en Meindert en 
IJttje van Oosterlittens vandaag bij Moeders geweest, hebbende de boe- 

ren de huir betaald, Jacob Bonga en zijn 2 knegten gister een schoft 

en vandaag de gansche daag bij onses geweest te verwen, 

5 Vrijdag Mijn vrouwen ik * s nad, met coopmansche en coopman Riemer- 

sma na Veenwouden uit te rijden geweest en aldaar een coppy thee ge= 

drorken. 
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9 Dingsdag. Mijn vrouwen ik: snad.eens langs de paardemarkt en door 

de kramen gewandeld. Ik ‘s av. van 8 tot ’s nagts een uir or t Raad- 
huis inde Magistraatsverg. geweest. zijnde criminele informatien geno- 

men wegens een end gestolen kant uit de kramen. 

10 Woensdag. Ik voord van 10 tot 12 uir op ‘t Raadhuis in de Magistr. 

verg. geweest bij de intekening van de Harddraverij die op de Silveren 

Zweep zouden loopen. zijnde er 14paarden ingeteekend. *s Nad. om 1 uir 

weer na ’t Raadhuis gegaan en de nummertrekking bijgewoond: daarna na 

de Draverij op de Dijk gezien. zijnde de zweep gewonnen door het paard 
van de coopman Klaas Feddes van Franeker, 

16 Dingsdag. Ik ‘s morg. van 3 tot 7 uir met G. Riemersma en Joh, 
volbragt en zijn zoon uit quartelvangen geweest dog niets gekreegen als 
3 jonge leeuwerikken. Mijn vrouw ‘s morg, om 4 uir met het trekschip 
na Leeuwarden gevaren, eenige boodschappen gedaan, om 12 uir *’s midd. 

van Leeuwarden gevaren. te Birdaard bij neef en nigt van Giffen een 

schipovergebleven. en ’s av. tegen 8 uir te huis gekomen. Ik ‘s av. 

voor eeten eerst in de Posthoorn en daarna bij Ds van Theken een pijp 
thabak gerookt, 

17 Woeasdag. Ik‘svoord. om halv 10 uir met paard en chais van hìer 

na Raard gereeden, eerst wat bij IJpe Jacobs geweest en om 11 uir de 

Stemming in de kerk gedaan tot een secretaris van Westdongeradeel. om 

iuir ‘s midd. weer te huis gekomen, 
7 Julius Dingsdag. Ik’s voord. twee soldaten door de spitsroeden zien 

loopen. Winia en ik als commissarien bij ‘t Lombards boelgoed geweest. 
9 Donderdag. Mijn vrouw *s nad. van 5 tot “s av. 8 uir bij Marijke 

Bonga geweest op een pottie coffy. leggende Marijke in de kraam, Mijn 

vrouw en ik ’s av. na eeten eens om * t bolwerk gewandeld. 
10 vrijdag. Coopm, Riemersma en ik s morg. van 3 tot halv 9 uit 

quartelvangen geweest en een quartel gevangen. 
13 Maandag. Mijn vrouwen ik’ smorg.om halv & met paard en chais van 

Doekum gereden en om halv 9 te Leeuwarden: de kermis bezien. *s voord, 
bij Mijnh. Vierssen geweest en göeeten met Mijnh, en Mevr. Mulders en 

wij ’s av. om halv 9 weer te huis gekomen. 
15 Woensdag. Ik “s morg. tusschen 3 en 4 uir van coopm. Riemersma, 

Wijbe Paulus. Joch. Volbragt. Jetse de Vries en Caspar van hier na de 
brakken gevaren en aidaar met de angels 35 baarsen gevangen en ‘s av 

om 5 uir te huis gekomen, Míjn vrouw en ik *’s av. van halv 9 tot 12 
uir bij Riemersma geweest te baars eeten. Kake en Hinke vandaag na 

de Leeuwarder kermis geweest, Fisc. Windelaar ’s av. verongelukt, 

16 Donderdag. Ik ’s voord. van halv 10 tot groot 11 uir met Mijnhr. 
Teitsma bij Fiscaalsche Windelaar geweest om een brief om te stellen, 
Ik*s av. van halv 6 tot halv 9 uir wederom aldaar geweest om een lijst 
van Rouwbrieven gereed te maken. Tante Ketel van Weesp ’s nad. bij 

Moeders gekomen, 

Woensdag. Ik ’s‚voord. een weinigje aan huis van Fiscaalsche Win- 
delaar geweest. Míjn vrouw en ik 's nad. bij de begrafenis van Fisc 

E, Windelaar geweest en met Vroedsm. Bekius en zijn vrouw de voorgang 

gehadt. Mijn vrouw en ik'sav. van 38 tot Il uir bij Fiscaalsche Winde- 
17 

 



laar op een coppje thee en coffy geweest met eenige goede vrienden, : 

29 Woensdag. Burgmr. Ferblans en ik om halv 6 uir met de chais mer 

9 paarden van Dockum gereden, te Ferwerd en te Berlicum wat goprelnrerd 

en om groot halv 11 uir te Franeker gekomen, Brgmr. Ferblans en ee 

midd. bij Oom van Slooten (Dr Wybius van Slooten, en, pred. de 5 

marum) géeeten, en wij een boodschap gedaan, en wij or 8r00 en sien 

uir weer van Franeker gereden, te St, Anna thee en te Hoiwer 

wijn gedronken en «s âV. tegen halv 9 te Dockum SEON zee. 

4 Augustus Dingsdag, Mijn vrouw en ik *s nad. met mijnheer aen 

frouw Teitsma met het schipke na Teitsmaland geweest en bij Pytter 

wes en Aafke te thee drinken en op visite geweest. 

7 Vrijdag. De Jonge Heer Slothouwer” s voord, wat bij mij Ee ad 

een pijp thabak gerookt om te solliciteren om het Rectoraat. I en 

met Brgmr. Winia en Ferblans met de wagen en Brgmr. de koos an 5 d 

Suiderbaan met de Phaiton, na de Stadplaats na Wierum en Bolwert ge 

weest en 's avonds groot 8 uir weer in de stad gekomen. _ _ 

20 Donderdag, Ik van daag 2 1/8 Schuite varsche turf van sijmon gee 

en 1 5/8 Schuite Brakke Turf van Thijs Geerts, te zamen 2 3/4 Schuite 

Baggelaar op zoïder opgeslaagen, kostende door elkanderen 19 Be per 

schuite. Dr Visscher ’s av. bij mij geweest om dat ik het op de bors 

hadde: Dingsdag. Ik voord. van 8 tot 12 uir als Praesident en Brg. pen 

blans als sequens met Secr, Suiderbaan en de scholarchen Ee : 

Rector Slothouwer, conrector Sjaarda en de beide schooïmeesters 2 dk 

Raadhuis geweest en de nieuwe Rector op de Latijnsche School geintro 

eer ensdas. Ik ’s nad, met coopm. Riemersma en zijn vrouw en de 5 

fer Toussaint met paard en wagen na de Nieuwe zijlen geweest, ni aar 

een coppje thee gedronken en met angels gevischt, dog weinig sar gen. 

29 Saturdag. Ik *s nad, van 2 tot ‘s av. 10 uir bij de Rezoning van 

‘tSlagters giid en daarna in de Magistraatsvergadering op hek Raa, huis 

geweest en ’s av. aldaar geeeten, Mijn vrouw ’s av, bij Mevrouw Sminia 

en ebeniker. Donderdag. Ik‘ s voord. met mijn vrouwen Moeder om 9 uir 

met het trekschip na Birdaard gevaren. Broeder en Zuster Houwink met 

haar Neef en Nigt Carsten aldaar met paard en wagen van Bergum ook ge- 

weest, wij te zamen bij Neef en Nigt van aiffen te eeten alwaar Neef 2 

Nigt Mentes van Harlingen gelogeerd waren, wij *sav. om halv 8 uir me 

ekschip weer thuis gekomen, 

ee za pet en Nigt Mentes, Kake en ik's voord. bij Ds van Marum 

in de kerk geweest, Text Gal. 3: 17. Neef en Nigt, mijn vrouw en ik 8 

nad, bij Ds. van Vliet in de kerk geweest, Text zond. 16. Neef en ik 

bolwerk gewandeld. . _ 

en  elider, Neef. Ban fessor Ad. Ypey vandaag van 1 tot 4 ne mi) onsen 

geweest enmet ons gêeeten. komende van Birdaard enzijnde daar 
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naar toe vertrokken, 
13 Zondag. Ik’ smorg. door Vroedsm Clebe geaderlaten gewcrden. ver- 

volgens de gansche dag thuis gebleven. Neef Bouwmeester M.Yper ‘ s voord. 
bij mij een pijp thabak gerookt. 

27 Zondag. Mijn vrouw en ik ‘s voord. bij Ds. van Vliet in de kerk 
geweest, Text Dan, 7:13, 14, Seris. van Theken en ik ’s nad, met paard 
en chais na Tiessens geweest en bij de Generaal Harinxma, de Jonker en 
de Freule thee gedronken. 

29 Dingsdag. Mijn vrouw en ik’smorg. om7 uir met paard en chais na 
Bergum gereden Ik ‘s voord. een gangkie na Hayoms en mijn vrouw wat 
bij MijnHr. en Mev. Sminia geweest, Broeder Houwink*svoord. bij vaders 
bij ons geweest. mijn vrouw en ik *s midd, aldaar géeeten en ’s nad. 
om halv 3 met paard en chais weer thuis gekomen. Mijn vrouw en ik ‘s 
nad. van 3 tot '‘s nagts 1 uir met de Heeren van de Magistraat en haar 
vrouwen aan huis van Brgmr. Ferblans geweest, te thee drinken en ‘s av. 
aldaar een collation gehad. 

2 October, vrijdag. Dr van Theken en ik 's morg. omhalv 7 uirmet de 
Fregon van mijn Heer Hoekstra en van Theken zijn paarden van Dockum ge- 
reden en om groot 9 uir te Leeuwarden gekomen. op de Intrek van Dr van 
Theken een coppie coffy gedronken, om 11 uir voor de Raadsheer Cocq de 
getuigen van het Testament van Luitjen Jelles horen beeedigen, wij in 
‘t Wagentje’ de getuigen betaald en aldaar sens gerookt. Vader en ik 

bij Mijn Heer Vierssens geeeten. van Theken en ik om 4 uir weer van 
Leeuwarden gereden en om helv 7 uir te huis gekomen. 

9 Vrijdag. Ik’smorg. op de vischmarkt een zood schelvisch gekogt en 
effen bij Moeders geweest, Ik ’s nad. om 1 uir de Lijkstatie bijge- 
woond van Vroedsman B.K. Bruinsma. Ik ’s nad. en tegen de avond eens 
om *t bolwerk gewandeld en in schemeravond een pijp thabak gerookt bij 
Coopm. Rein J. Minnema en zijn nieuw zomerhuis eens bezien. 

13 Dingsdag Ik ‘s nad, om 1 uir met Brgmr. Ferblans, Scris. Suider- 
baan en Ontf. Fontein met paard ‘en wagen na Cuikhorne gereden, op de 
plaats van Brgmr. Ferblans thee gedronken en ’s av. om 6 uir weer te 
huis gekomen, Mijn vrouw *s av. van 5 tot 8 uir met meer vrouwen bij 
coopmansche Riemersma en Juffer Toussaint op een pottje coffy geweest. 

18 Zondag, Ik*s morg. om 9 uir met de deurjager van Dockum gevaren, 
Leeuwarden doorgewandeld en ’s nad. om 4 uir te Franeker bij Oom van 
Slooten gekomen. 

19 Maandag. Ik 's morg. effen bij Neef Prof. Ypey geweest en om 9 
uir van Franeker na Harlingen gevaren. *s midd. bij Neef en Nigt Mentes 
gezeten enmet Neef Mentes door Harlingen gewandeld. Ik 's nad. bij Neef 
van der Brug thee gedronken: Neef Mentes en ik *s av. van halv 7 tot 
halv 9 bij Neef Bootsman geweest te rooken. 

20 Dingsdag. Ik ’s nagts bij Neef en Nigt Mentes gelogeerd, Neef en 
Ìk *s voord. bij Neef Wiarda een pijp thabak gerookt met Neef van der 
Brug. ik «s midd. bij Neef en Nigt Mentes göeten en ‘s nad. om 3 uir 
van Harlingen gevaren en om halv 5 weer te Franeker bij Oom van Sloo- 
ten gekomen. 
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21 Woensdag. Ik ‘s voord. een weinigje bij Nigt Tyte Ypey gezeeten, 

Nigt Laurman vandaag te “raneker geweest en *s midd. bij Ooms geeeten, 

23 Vrijdag. Ik 's voord. bij Ds Houwínk een pijp thabak gerookt. Ik 
‘s nad. om 12 uir, nadat ik eerst bij Oom van Slooten gêeten had, van 

Franeker na Leeuwarden, en ‘s nad. om 4 uir van daar na Dockum gevaren 

en ‘s av. om halv 3 uir te huis gekomen, Mijn vrouw ’s av. van 5 tot 8 

uir visite gehad van Moeder, Vrdmsche Bekius, coopmsche Riemersma en 

Juffer Toussaint, Fisc.sche Windelaar en vrouw Bonga. 

3 November Maandag. Neef Willem Annes Ypey ’s voord, van 10 tot s 

nad, 2 uir bij onses geweest, zijn Testament alhier geperfecteerd en 

’s midd. bij onses. gêeeten, 
12 Donderdag. Brgmr. Posthumus en ik vandaag een vette koe gekogt van 

Vroedsm. B.J. Klaver voor f. 78.3.-. en te zamen een spalling gekogt 

van Douwe Sytses van Wyns voor f. 29.-.-, zijnde geslagt bij Steffen 

Aukes wegende de regter zijde 73 Pd., de linkerzijde 76 Pd., de Reus- 

sel 11% Pd. 
13 Vrijdag. Ik ’s morg. om 8 uir na het Weeshuis gegaan en om 9 uir 

als Burgemeester met Vroedsman O. Goslings, K. Djurrema en Sjoerd 

Gortmaker het St. Martens Collect in ’t Legen Espel gedaan en gecol- 
lecteerd f; 39,2, -, daarna nog op het Weeshuis een pijp thabak ge- 

rookt, zijnde over de gansche stad gecollecteerd £, 142.-,- en in 1788 

f. 144,-,-, Ik ’s voord. aan huis van Brgmr. Posthumus geweest, alwaar 

ons spek wierd gezouten en besnoeijd. Ik ’s av. een glas wijn gedron- 

ken en een boterham gêeeten op het Weeshuis. 

23 Maandag. Jan Gerrits*s voord. ons zijde spek opgehangen.’s Joord. 

is ook ons koe afgehouwen, hebbende aan smeer 66% Pd.en aan vleesch 

540 Pd, dus te zamen 606% Pd. Moeder ’s voord. bij onses geweest om 
ons vleesch te bezien, Brgmr, Posthumus en ik ‘s voord, een pijp tha- 

bak gerookt bij Vroedsm. Klaver en aan hem ons koe betaald. Ik ’s nad. 

ons vleesch in de kuip gezet. 

24 Dingsdag. Ik ’svoord. ons 4 stukken Rookvleesch, Paterstuk, Harst 

en Tonge gezouten. Ik ’s nad, van 2 tot ’s av. 8 uir op ’t Raadhuis 

ineen extraordinaire Magistraats vergadering geweest, wegens een dief- 

stal van 13 goutguldens en huisbraak gedaan bij de coopman Rinse de 

Vries, 

1 Becember, Dinsdag. Wij vandaag ons chais uit elkanderen geslooten 

en de bak en riemen in ons huis gebragt en ons wagen watmitgestoft. Ka- 

ke vandaag uit order geworden, 

3 Donderdag. Kake vandaag extra veel pijn in de mond gehad, 

7 Maandag. De Mazels van Kake hebben Saturdag en Zondag op ‘t vui- 

rigst gestaan, dog van daag aì begonnen te doven, zijnde na de omst an- 

digheden vrij wel in order, 

10 Donderdag. Ik ’s voord. om halv 11 uir te paard na Anjum geree- 

den en aldaar 2 huircontracten geschreeven voor Douwe Wiltjes en Tjiets- 
ke Abes huirders en Baatje Lieuwes Wed. Pytter Eeuwes verhuirderse van 
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32 Pdm land en gedeelte huis en schuir te Anjum. Ik ’s av. om halv 6 
weer thuis gekomen en daarna tot halv 9 uir op ‘t Raadhuis geweest bij 

t nemen van Informatien over huisbraak en diefstal van 90 guldens aan 
geld, 4 silveren lepels. 4 dito vorken en 2 roomlepeltjes tenhuise van 

de Wed. Wichers, 
12 Saturdag. Ik ’s voord. effen bij Moeders en bij Capitein Diert 

van Leefdaal geweest: ook een zood schelvisch op de vischmarkt gekogt 
en een soldaat 8 maal heen en weer. op de Zijl. door de spitsroed zien 
Loopen, 

17 Donderdag. Ik ‘s voord. quartier voor 10 uir na ‘t Raadhuis ge= 
gaan en in de Magistraatsverg. geweest, om 10 uir Magistr. en Vroeds. 

vergadering gehadt, zijnde bij de vroedschap geloot tot 5 Electeurs 
“t welk geworden zijn Hoornsma. Suidema. Siersma. Faber en de Vries, 
welke in nominatie gebragt hebben tot Burgemeesteren A. Muller, N. 

Posthumus, A, Cuperus en L.R. Sinia. ' 
27 Zondag. Mijn vrouw en ík ’s av. van halv 6 tot ‘s nagts bijna 

2 uir bij Neef en Nigt Nauta en de 2 jonge Nigten te eeten geweest met 
Moeder, Brgmr. van Assen en zijn vrouw, oudste zoon en jongste dogter. 

31 Donderdag, Mijn vrouw en ik “s nad, om groot 3 uir na ’t Raad- 
huis gegaan. aldaar met de Heeren Burgemeesteren en Secretaris Sui- 

derbaan met haar vrouwen ’s nad, thee gedronken, ‘s avonds eenmaaltijd 

gehadt en daarna een coppie thee gedronken, *s Nagts om 12 uir in de 

Magistraats Vergadering de Raadsbestellings Missive van Zijne Doorl. 

Hoogheid de Prins van Orange geopend, waar uit gebleek, dat de Old Bur- 

gemeester Andreas \uller en de vroedsman Andries Cuperus regeerende Bur- 
gemeesters geworden waren: Mijn vrouw en ík met Neef en Nigt Nauta ’s 

nagts om halv een uir van ’t Raadhuis na huis gegaan. 

Bet jaar is afgelopen en de burgemeester sluit zijn aantekeningen 

af, niet nadat hij nog opgetekend heeft, dat’ hij op 17 Oct. en 12 Dec. 
een haas heeft cadeau gekregen van de Grietman Van Sminia. Hij blijft 
lid uitmaken van de Stadsregering tot 1796. toen hij door de gewijzig- 

de omstandigheden moest aftreden. Eerst in 1803 wordt hij wederom hier- 

in opgenomen, doch overlijdt reeds het daarop volgend jaar op 22 April 
1804 en wordt begraven in.de kerk te Tjumnarum, waarde familie graven 

bezat. Zijn vrouw ziet alle kinderen groot worden en woont nog jarenals 
weduwe te Dokkum, waar zij op 28 Febr. 1835 heengaat. 

Hun portretten zijn bewaard gebleven in twee knap geschilderde sil- 

houetten van de hând van de Dokkumer schilder Jacob Bonga, die ook het 
huis van de burgemeester verfde, Het leek mij aardig ze hierbij te re- 

produceren. 

H.G. van Slooten, 
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