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Inleiding

Op vijftienjarige leeftijd verhuisde Aleida Leurink (1682-1755) van Enschede naar Losser waar zij
‘anno domine 1698 den 9 Maert, zijnde Aschdag, olde styl’ in het huwelijk trad met de dominee,
Henricus Keller.
Aleida was een dochter van de Enscheder burgemeester Jan Leurink, haar moeder heette
Herberdina Stroink. Aleida werd op 24 september 1682 geboren en zij had drie zusters: Judith,
gehuwd met Abraham Strick, burgemeester te Enschede, Geesken, gehuwd met Gerard Elshof,
eveneens burgemeester te Enschede en Catharina, gehuwd met Hendrik Steenberg uit Enschede. Haar
enige broer was Georgius Leurink, hij werd predikant te Aalsmeer.
Henricus Keller (1669-1750) was een zoon van Christiaan Keller en Anna Staverman en was
op 10 juni (of juli) 1669 te Nordhorn geboren. Sedert 1697 was hij predikant te Losser. Aleida en
Henricus kregen twee zonen en drie dochters: Christiaan (1700), Herberdina (1703), Anna Margaretha
(1706), Johannes (1709) en Henrica (1716). Het jongste kind werd slechts een jaar oud, de anderen
werden alle vier volwassen. De dochters Dina en Anna trouwden respectievelijk met Jurriaan Stroink
en Hermannes Stroink, beiden uit Enschede. De zonen bleven in Losser, Christiaan woonde met zijn
vrouw Geertruid Keilvers en hun kinderen vlakbij zijn ouders en Johannes bleef ongehuwd bij zijn
ouders wonen, hij werd predikant en assisteerde zijn vader.
Vanaf haar huwelijksdag maakte Aleida notities, in de eerste jaren slechts af en toe maar na
1723 sloeg zij vrijwel geen dag over. Ze gebruikte niet de nieuwe (Gregoriaanse) kalender-stijl maar
de oude (Juliaanse) stijl.1 Haar voornaamste belangstelling ging uit naar het weer en de gevolgen
daarvan. De temperatuur duidt zij met de woorden kout, sagt, mooij, sonne, warm en heite. De laatste
jaren was zij in het bezit van een thermometer en barometer en noteerde de standen vrijwel elke dag.
De lucht was duijster of helder, de wind stille, boset, buijstrig of haelde en voor de vochtigheidsgraad
hanteerde zij de reeks: droog, neffel, vogt, stofregen, droplen, regen, ripet, sneeu, wit vroren en hard
ijs. Het ‘norren van de vorsen’ en de komst van de ‘swalven’ waren een voorbode van het voorjaar dat
na de lange en koude winters - deze periode wordt de kleine ijstijd genoemd - zeer welkom was.
Aleida’s interesse ging ook uit naar de verbouw en de prijs van de rogge waarvan zij een
boekhouding met aanvullende opmerkingen bijhield. Tussen de zakelijke informatie door vermeld zij
ook natuurverschijnselen zoals kometen en het noorderlicht. Van bezoekers en uit brieven en kranten
vernam Aleida nieuws uit binnen- en buitenland, het waren de mensen die haar interesseerden: de
gevolgen van een overstoming, de geboorte van een prinsje, het passeren van de Engelse koning op
weg naar zijn hertogdom Hannover, de vluchtelingen uit Munsterland en de ingekwartierde militairen,
de oorlogssituatie in het buurland ging niet ongemerkt aan Twente voorbij.
Voor een meisje dat op zeer jeugdige leeftijd met een dorpspredikant trouwde, heeft zij
verbazend weinig opmerkingen geschreven over de religie. Wel komen de ressentimenten tussen
gereformeerden en rooms-katholieken aan bod. De professie van Aleida’s man komt het meest tot
uiting door middel van het omvaren, het ophalen van de rogge die de dominee als salaris ontving.
Verantwoording
In het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle bevindt zich een kopie van de aantekeningen
van Aleida Leurink, gebundeld in drie delen met de titel Het dagboek van Aleida Leurink. Op
sommige bladen is de paginanummering nog te lezen waaruit blijkt dat de volgorde van het
kopieënboek niet overeenkomt met het manuscript en sommige kopieën liggen er los in. In de
transcriptie is een logische volgorde van de teksten gehanteerd.
Een onbekend persoon heeft van de notities een samenvatting gemaakt die ook in het
kopieënboek is opgenomen. Dankzij deze samenvatting blijkt dat Aleida meteen na haar aankomst in
Losser met de notities is begonnen. De originele pagina’s van die eerste jaren zijn niet bewaard
gebleven.
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Aleida heeft de administratie van de rogge soms tussen de dagelijkse notities geschreven maar
soms ook op een apart papier. In de transcriptie is ervoor gekozen het onderwerp te groeperen. Zoals
zij de administratie van het linnengoed bijeen hield is ook de administratie van de rogge bijeen
gevoegd. Na de door Aleida opgestelde lijst van de dienstmeiden op de pastorie volgen enige
aantekeningen en brieven die in het kopieënboek her en der door derden zijn toegevoegd.
De verklarende woordenlijst is met de hulp van mevrouw P. Bloemhoff-de Bruijn, projectleider streektaal IJsselacademie, en van de heer L. Schaars, van het Staring Instituut, tot stand
gekomen, waarvoor mijn dank.
Voor de transcriptie golden de volgende regels:
- De spelling is zonder wijzigingen overgenomen.
- Omdat de teksten geschreven zijn zonder punten, zijn deze omwille van de leesbaarheid in de
transcriptie toegevoegd.
- Het gebruik van hoofdletters is - waar voor de leesbaarheid wenselijk - aangepast.
- Een enkele duidelijke verschrijving is verbeterd.
- De onderstrepingen zijn gecursiveerd.
- Teksten in de marge zijn tussen (ronde haken) in de tekst gevoegd op de door de auteur
aangegeven plaatsen.
- Aanvullingen van de editeur staan tussen [vierkante haken].
- Beschadigde en onleesbare teksten zijn vermeld als < -- > en slecht leesbare teksten staan eveneens
tussen <punthaken>.

Van de notities van Aleida Leurink hebben diverse auteurs werk gemaakt.
J.J. van Deinse schreef ‘Uit het dagboek van Aleida Leurink te Losser 1698-1754’, in:
Oudheidkundige en Folkloristische Schetsen uit Twente, 1922, 55-94.
Van zijn hand is ook het artikel ‘Uit het dagboek van Aleida Leurink te Losser 1698-1754’, in: Uit ’t
land van heide en katoen, 1919, 530-572.
A. Voogt, door A. Bramer en A. Fase, Het dagboek van Aleida Leurink, Scriptie Lokale en Regionale
Geschiedenis, 1985/86.
V. Sleebe, ‘Domineesvrouw of entrepreneur? Het leven van Aleida Leurink’, in: Historisch Overijssel
4 (2008) nr. 4, 12-13.
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Het notitieboek van Aleida Leurink

1719 in t soomer2 seer sterk gedroget en weinig regen gehadt ja dat de wortlen op t hoge land is
verdroget. de planten verschenen. de weite verdroget. de knollen niet opgegaen. door de haele wint en
sonne schijn vergaen van het lant. de putten uitgedroget dat veele menschen daer in klimmen mosten.
om de beesten te wetteren uitscheppen moeten om dat in het velt niet een droppel water was om het
vee te kunnen drinken.
den 1 meij gedondert met hagel en regen.
gedroget en niet eer als de 26 meij gewaeijt storm wint en gehagelt en gedondert. swaer weer gehadt
smorgens vroeg om 9 uir.
den 29 juni geregent en gedondert en wat gestofregent daer op sterk gedroget met wint en sonne. hael
weer.
den 20 juni gedondert en de volgende dag gestofregent ½ dag daer na sterk gedroget.
dog den 25 juni snamiddags gedondert en geregent en den volgenden dag donder en regen.
den 3 juli gedruppelt met donder. den 7 juli 1 schoer regent dog de 2 volgenden dagen ieder een halfte
dag geregent. den tienden dito weer sterk gedroget tot den
den 21 juli s avonts voor 4 uir gedondert en geregent een braaf schoor.
den 28 juli gedondert en geregent dog op verscheiden plaetsen menschen en vee doot geslagen door
den donder.
den 3 aug smorgens gedondert en regent en den volgenden dag savonts gedondert en 1 braef schoer
geregent.
den 7 aug snagts gedondert en regent.
den 13 aug sondags tegens davont soeten sagten regen en geen donder waer mede het de volgende
weke koeler was en donkere lugt dog vrijdags 1 schoer regen en saturdag s morgens 1 schoer sonder
donder regende.
den 26 aug snagts tussen vrijdag en saterdag regen. sondag regen. nuw begon de weite met den regen
wat antesetten dog slegt.
den 9 7bris snagts sterk gevroren daer op dat weiten stro gans doot was. de bloijsels in ook. in de
weke na onse kermisse zijnde < -- > sterk maeiden < -- >. droogte weder edog in de weke voor <st>
Migh<eli> alle dagen nog een weinig vogt viel, waar door de rogge begon op te gaen edog geene
swaren reegen so dat de putten en graven en beeken droeg bleven ja 14 dagen na et mesten nog droog
waren dog nog sometijs wat stoffregen quame so dat de rogge mooij op hele land stont den 26 9bris
begon het sondags stark te waijen en regenen en den 14 xbris begon het vriesen en dooijde eer niet
weder als den 29 dito stark vorstien dat de weefers als over 8 dagen tuemig gingen dog ook sneeuw
altijt dooij weer tot om St: Pieter doe het een agt dagen weer vroer als wij weer dorschen konden
anders was het altijt <slecht> vogt weer dog in meest ook weer wat vorst en doorgaans kout schrael
weder.
[In een ander handschrift:] (Hier begint het boek uitgebreider te worden.)
1723 van Palm sondag den 21 meert af an koude schraale wint en droogte gehat. den 23 april 1 schoor
regent altijt weer. hael koude lugt. tot den 8 meij regen daer na gedroget en kolt schraal weder. altijt
noord en ooste wint. den 8 juni snagts sagte regen daer op groote droogte dog wat meer warmte gekregen dog grote droogte en ook hitte. altijt helderen sonnen schijn. soo voort gegaen so dat de wortlen
weg scheenen van het lant. t flas verdorde. gras verbrande. de weite niet konde opgaen, waer op een
oploop quam den 12 juni dat de solders gesloten wierde. de rogge bij rentm[eester] Borgerink tot
Oldenzel van 18 stu tot 14 st het schepel quam ja in Hollant en over al het geheele land door opsloeg,
(NB Evert Weerimk <h>adde ½ last van Froon koft voor 21 st < -- > gald vijfen op < -- >. wildense
niet uijt Losser laten <v>aren maer <h>ij moste <d>ie bij schepels uijtmeten.) den 16 juni tegens den
avont schoot een vurige pijl van t zuijden na het noorden daer op den 17 dito. smiddags een donder
schoor quam en donker weder tot den 20 juni als het was grote hitte. den 21 dito weer donder met
.......
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grote hitte en regen. den 22 dito donker lugt en regen met een weijnig donder. St Johannis dag den 24
juni snamiddags een braaf geijl schoor. den 25 dito sagten regen. den meesten dag sterke hitte. den 28
donker lugt. den 29 dito koude wint. donker lugt. den 30 dito donker lugt en koude wint. den 1 juli
wat stof regen. den 2 dito sterke sonne schijn en wint. den 3 dito donker lugt.
(17) 1723 den 4 juli smorgens sonne en namiddags (was) regen. donker. den 5 dito donker dog kolt en
een regen schuertien dog sterke wint. den 6 dito, wat regen. den 7 dito wat regen so dat men nu eerst
wat kool of anders konde potten ja dit heele somer soo een goet schoer niet is gevallen. den 8 dito.
warm en wat stof regen. snagts een braaf schoer. den 9 en 10 dito. donker. den 11 en 12 dito.
sonnenschijn. een weijnig stof regen dog de gront was niet eens natt worden. den 13 en 14 dito en so
voorts. sonne schijn. droogte dog den nagt tusschen den 22 en 23 juli sterk gevroren so dat de
bookweite bij hele stukken is swart gevroren al die blooijsels doot ja meeste voort is gevallen in de
slenken van het land. die volgende dag was de sonne op te 4 en onder t 8 uir den 24. dito. snademiddags sagten regen. den 25 dito. ook een swaer schuer. den 26 dito. droogte. den 27 dito.
snademiddag regen. den 28 dito. donder met regen en starke wint so dat de appelen alseer veele
ofsloegen van die bomen. den 30 dito. weer regen. den 31 dito. donder en 1 regen schoer. door desen
donder zijn tot Nijenhuis 5 huisen gebrant. den 1 aug. vroeg wat regen daer na droogte. den 2 en 3 aug
en 4 dito regen en ook wat droogte. dan na droogte den 11 dito. een donder schuer en starke wint. den
12 dito. eerst regen daer na sterke droogte. somtijts een regen druppel dog geen schuer gevallen in
lange tijt. niet eerder als den 3 octob[e]r zondag avont een goet schuer gevallen. hier van konde de
rogge opgaen. dat lant dat omme (1723) was en gesaeijt dog het andere bleef effen droog en kon niet
inregenen ja geen vogtigheit meer in is waer door ook geen knollen zijn gewassen. heele vroge
stukken lands niet eenen pot vol an is gekomen. alles verbrant. het looft heel verdwenen. van dag tot
dag al minder wierde dog die late gesaaijt hadden wij later geseijt op Den Ham de 14 aug: dat is nog
goet geworden datter nog wat knollen an quamen. den 10 octob[e]r savonts begon het een weijnig te
stoff regenen dog niets ingeregent en soo voortaen droogte dat de putten droog wierden en een jeder
klaagt over droogte en gebrek van water. den 17 dito. een schoer regen so dat die rogge nog mooij
uitquam daer na weer droogte tot in het laetste van November alser wat meerder regen quam. den 30
Novemb[e]r op Andries begon het eerste mael te vriesen. 3 dagen redlijk stark, en daer na regen so dat
de schuiten nuw de eerstemaal begonden te varen tot op het Loo en nu alle dagen regen quam. den 15
december snagts storm wint en regen so dat nu de beeken hoog wierden van water. den 20 Xbris
sterke wint en regen. den 22 dito storm wint dog bleef week weder tot den 19 Febr als het 3 nagten
wat vroer. daags dooij en den 24 Febr 4 dagen vorst. daags dooij weder. (NB kostelijk eekels. verkens
goet koep. de vetten 10 doit ook 1½ st U).
(10) den 6 meert is sneeuw gevallen. grote vlokken dog smolt voort weg maer vroor snagts daerop dog
daags doijde de sonne wat weg maar den 9 dito snagts vroor het stark in de huisen selfs, so dat men
alles overliep over de drek. den 11 dito begon het sagties te regenen.
NB Dog is dit jaar kostelijke rogge gewassen. wit en swaer 50 pont het schepel. d weite slegts ligt en
dit jaer is in de winter weer voor de twede maal appelties op d bomen hier en daer gewassen, ja
sodanig een warm winter geweest dat men het metselen en timmeren het gehele winter door heeft
gedaen, (ja) het ijs heeft geen kraai kon<nen> overdragen.
den 20 meert 1724 als de sonne op en onder te 6 is isser savonts vuer gevallen soo legt was en na t
noorden aftrok. redelyk mooij weer. den 26 meert hoog water so dat de Dinkel uijtliep. de 29 dito.
donder. meest stof regen.
den 1 april droog, dog koude lugt. sonnschijn met noordooste wint, daer op snagts vroor en hart ijs opt
waater lag, dat men over al den drek konde gaen. den 4 april snagts ook weer vroor. den 12 dito. sneeu
en hagel met wint. den 14 dito. weer vorst. op stillen vrijdag ijs vroor. de weeke na Paschen koud
schrael weder en snagts vorst ja den 20 april so stark vroor als van dit winter niet starker heeft gedaen
dog den 25 haal schraa weder. den 1 meij mooij droog weder. voorts droog dog snagts koud. den 5
meij regen en buijig. den 6 en 7 regen en warmte. ook den 8 regen daer na droog en koude nagten. den
13 weer warm. mooij. den 14 donker koude lugt en snagts vorste nog drie nagten agter een: viel ook
hagel dog den lesten ijs opt water lag dog den 19 en 20 onstuijmig koud natt, door dese vorst segt
men dat de menschen gewaar sijn geworden, dat de rogge was vervrooren (: in de airen) ja dat de
eeiken loof en wijnstok swart was gevroren, de weite vervroor ook wat uijt, niet alleg<ar> maar de
rogge wierde veele stukken lands afgemaaijt dog hier niet maar sij vergong van het land. hier waar
door de rogge opsloeg ja tot Enschede 6 stu op t schepel. Haxbergen 10 stu. den 23 meij begon het
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wat (1724) warm te worden. den 23 en 24 meij maaijden sij tot Enschede. rogge sterk daale ja de
boeren hadde twee drie ploegen en saeijden weer bookweite. den 29 meij koud lugtig schraal, den 31
meij witt gevroren was, hier van is ook wat weite vervrooren ja weder om Enschede wat is weerom
gesaeijt, den 1 juni is hier ook gevroren witt en ook vorst in de weite viel dog konde lant holde<n>.
den 5 juni Pinxter maandag donder en op eenige plaatsen ook hagel als in de courant stont. hier viel
een braaf schoer regen daer na droog. den 12 juni donder en reegen met grote hitte tot den 22 juni
donder en braaf schoor regen. den 24 dito st Johannes wint en koude lugt daer na warmte en groote
droogte en sterke sonnschijn dog den 3 juli regen en donder en starke lugtinge daer op droog sterke
sonneschijn dog den 10 juli begon het stark te regenen met wint. alle dagen reegen so dat men nu
konde planten. alle dage natt. den 20 sterke wint en regen so dat de takken van de boomen afsloogen.
den 4 augusti vrijdags opgeklaret en niet geregent dog heeft 25 dagen alle dage geregent of snagts ja
heele dagen. de Dinkel liep uijt. den 6 en 7 aug begon men hier de maeden te hoijen ja droog warm
weder was alle dagen. den 17 aug. donder en hagel met sterken regen of hier een wolken bruek was. d
lueden de beeke in de huisen liep en den donder sloeg in swager Steenbergs huis dog sonder schade
gelosschet. den brandag in Lonneker 5 a 6 booren weer het saet is verhagelt.
den 22 en 23 aug: droog hael heet weder. savonts weerligt.
den 24 regen en wat donder en swaren regen gevolgt den 29 regen daer na sterke droogte so dat de
weite en <h>et graen kostelijk droog inquam. den 4 septemb: sterk hitte. den 6 dito. weijnig regen
daer na lugti<ge> koude <wint> (1724) dog somtijts ook een schoer regen. den 16 en 17 sept heel
warm mooij weer en stilte. den 18 wint en regen. den 20 dito regen en wint so voort. koude lugt. den
25 en 26 droog met starke wint. den 27-28-29 regen. den 30 regen dog stilte vervolglijk alle dagen
regen. den 4 octob[e]r wint en sterken regen. den 6 sterken regen daer op de beeken overliepen. den 8
hagel buijen en snagts gerijpet. kout. nat. windig. alle dagen regen of des nagts. den 19 octob[e]r
mooij weer met sonne schijn en so voort mooij weder tot den 29 dito. regen. den 30 droog. den 31
regen en wint. den 1 Novemb[e]r donker. ooste koud wint. den 2 9bris hart vroren. den 7 dito eerst
weer dooijde en donker lugt. den 8 regen. den 12 witt vroren. den 20 sterke vorst. den 27 sneeuw met
weijnig vorst. den 28 en 29 regen en wint en voorts regen. den 4 Decemb[e]r savonts voor 7 uir
swaren storm. wint eerst noordwest daer na noordlijk. hier is weijnig schade geschiet dog de Hengeler
meule ligt om. den 5 xbris helder weeder en wat vorst. regen en sneeu met wint door een. den 8 dito
ooste wint met vorst. den 10 dito vogt. dooij. den 15 dito. weijnig vorst. den 16 en 17 dito sterk vorst.
den 18 sneeu. den 19 sneeuw dog nademiddag dooijde die weg sonder veele regen. donker vogt
weeder. den 26 snagts gevroren. den 27 ook vorst. den 28 dito wat sneeu en regen en so voorts. vogt
dog den 1 Janw 1725 mooij stille weder met sonne schijn. den 2 dito. regen en wind en 3 dito. still
droog. den 4 dito. snagts vorst. wit vroren. den 5 sterk gevroren dat men over den drek kon lopen dog
savonts vogt. den 6 dito. wint en regen. sneeu vlokken onder. den 7 dito. helder. enigsins geripet dog
vorst regen en starke wint alle nagten. 15 en 16 donker nevel snagts daer op wat ripet en helder mooij.
22 vorstien dog den 23 dito. savonts sneu en reegen. redlijk weer en somtijds neffel dog droog. den 6
Febr een weijnig ripet. den 7 duister neffel en daarop snagts ijs op t water. den 9 ook hart ijs < -- >.
NB uit de courant Polen Pruisen Koningsbergen de 15 decemb[e]r 1724 van Petersburg heeft men dat
daer en tot Kroonslot groot gebrek op granen was.
(1725) (39) tot de 15 Febru: begon het stark te vriesen (met donkere lugt) dat de kinderen op het ijs
liepen. den 17 vroor het binnens huis dog den [ ]3 dito begon het te gladijsen [en] te vogten en d
beeke liep dog snagts vroor het weer so dat den 21 en 22 seer kout was met rougijsel en binnens huis
weinig vroor. den 24 dito doijde door de sonne den rougijsel weg dog snagts weinig wit gevroren.
stille vorst met sonne schijn. den 26 Febr begon het te doijen sonder regen, door de sonne en soo
voort. goet weer. den 2 meert 1 schoor brafen regen daer op droogte dog den 7 meert wint en regen.
den 8 dito sterke wint. hagel en sneeu en weijnig gevroren snagts. den 9 dito sterk gevroren dat men
over al den drek kan gaen. den 10 dito sneeu en regen. den 14 een somer dag. den 15 en 16 sneeu en
sterk vroren dat men over den drek kon gaen dog den 18 een schoor regen. snagts weer wit vroren.
den 19 en 20 meest kout. hart gevroren ijs en ooste wint. koud schrael met sonneschijn. op en onder te
6 uir de sonne.
(swager Elshoff seijde mij dat hij [in] 1724 Hollants schiprogge koft hadde met sw[ager] Steenberg
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65 g[oud]g en tot Ensched verkoft. eerst 34 st eijndlijk op 2 gl komen was.) 1725 den 21 meert schrael
weder. nagts ijs gevroren ja de gehele palmweeke alle dagen hale wint. koud en snagts vorst ijs vroer,
Paesdag den 1 april ijs gevroren. alle nagten met ooste wint. groote haelte dog den 6 april eenige
droppels vielen. stille. groijsaem dog den 10-11-12 dito daags haal. snagts wit gevroren daer na
droogte sonder vorst. den 17 dito donker met weinig regen. den 18 stille warm. 19-20-21 dito. donker
met weinig regen to<en> daer na droogte. den 26-27 wat regen. den 29-30 beide dagen was donder
dog niet veel regen. den 1 meij donker. lugtig. sagten regen. den 3-4 dito regen. den 5 vorst daer na
meest alle dagen regen. den 10 dito. donker. den 11 warm en droog. 12-13 droog. savonts donder. den
20 wit gevroren dog geen schade gedaen. den 21 redlijk. donder met regen. den 22 warm en donder.
wat regen. den 23 droog. den 24 meij agtermiddag om 4 uir een swaar donder schuer dat al de huisen
an de Beeke vol water waren ja hoger als in den voorledenen jaer. den 17 aug: 1724 dat twe (donder)
scho<ors> tegen malkanderen an trokken. den 25 meij redlijk. den 26 regen. den 27-28-29-30-31
mooij droog. den 1 juni donder dog weinig regen. den 2 donder en meerder regen. den 3 dito regen en
wat donderslagen. den 4 dito wint en regen. den 5-6-7-8 alle dagen regen. den 9 droog met sterke
wint. den 10-11-12 wint. regen. buijig. alle dagen natt. den 16 dito. droog. den 17-18-19-20 regen. den
21 dito < -- >. was doen den langsten dag daer na weer alle dagen regen dog den eenen dag swaerder
regen als den anderen tot dat den 28 juni daer het water seer hoog van wierdt. den 30 dito. redlijk
droog daer na weer kolde wint en regen dog den 2 en 3 juli starken regen. door desen regen quam de
rogge tot Oldenzel daerse den 30 juni weer op 30 stu was afgeslagen weder op 34 stu (opliep. duerde
8 dagen) en was maer een gunst en met groot bidden tot het gelt. al de solders waren gesloten dog
liep op 2 gl (daer nog 35 st quam) ja de courant schreef drovig in andere landen ook van groote
schade als uit Londen den 6 juni en den 3 juli dat bij menschen geheugnisse door het water met
overstromen (in grafschop Den b< -- >) so veel schade niet was geschiet als nuw dat de riviren
overliepen. vee verdronken t<ot> 7000 schapen, hooij weg gespoelt, met huisen en bruggen, ja dat
daer op beede uiren waren angestelt. den 9 juli begon het warmer met donker lugt. den 10 regen dog
den 11 juli mooije warme sonneschijn en droogte quam. den 12 mooij met wat wint. den 13 groote
hitte. den 14 donker met donder en regen. den 15 donker met regen droppels. den 16-17-18-19 droogte
met wint. den 20 dito regen en koud wind. den 21-22-23-24 regen. den 25 op Jacobi dag redlijk droog.
den 26-27 regen met koude wint. den 28-29 redlijk. den 30-31 regen. den 1 aug regen dog stille. den 2
aug droog als wij onse rogge eerst maeijden, om datse veele menschen te vroeg gemaeijt hadden ja
was niet eens gekrompen. sij mosten die in de bakovens drogen. den 4 regen. den 5 droog. den 6
smorgens wat regen dog weinig. den 7 eerst neefel. mooij. den 8 mooij warm met weijnig donder
sonder regen. doen kreegen die menschen die rogge invaerden, mooij en droog in huis. den 9 donker
lugt met eenige dropplen dog het rogge invaaren was eeven goet. den 10 is dit Laurents dag. donker
met starke wint. den 11 aug sterken regen en wint. den 12-13 droog met sonneschijn. den 14-15
redlijk dog eenig vogt. den 16-17 swaren regen met weijnig donder. den 18-19-20-21-22-23-24-25 alle
dagen regen met eenige donderslagen. kout en windig dog den eenen dag starker regen als den
anderen dag. hier door is seer veel hooij verdorven en door het overlopen weg gedreven. Dog den 3
september begon het wat optedroogen dog somtijts eenige droppelen vielen. den 13 warm en droog.
stille ja de warmste dag die in lange tijt is geweest daar door quam de weite wel in (Wy Domine na
Zutphen bragten) dog den 16 september op kermis regen. den 17-18-19-20-21 regen. den 22 droog.
23-24-25-26 mooij. droog. 27 neffel en wint. droog dog wel eenige droppels. den 28-29-30 en den 1
october droog. den 2-3-4 droog. den 5 droog met sterke wint soo dat de rogge goet in den gront quam.
den 6 regen en windig. den 7 redlijk. den 8 regen den helen dag. den 9 droog met wint. snagts storm
wint daer op droogte dog den 19 octob[e]r koude wint en volgend nagt ijs op t water vroer. den 20 ook
gevroren. seer koude wint. den 21 vorst dog snadmiddags een schoerken regen daer op weder snagts
vorst en so voorts alle nagten vorst daer door is de sporij vervroren dog den 26 veranderde. niet vroor
en warm en stille wint. den 28 regen daer na droogte dog den 3 Novemb[e]r donker en snagts regen
daer op droogte met neffelagtige dagen so dat de menschen nuw de kluen eerst inhaelden en was lest
op het droogst dog met al den regen dit soomer seer verdorven. den 13 dito regen een dag dog niet
swaer. den 14-15-16-17 droog met koude wint dog den 17 snadmiddags swaren regen. den 18 ripet.
den 19 vroren namidd: regen en wint. den 20 regen daer door hoog water wierdt. den 21-22 donker. 23
neffel. 24 vroren. ijs opt water. 25 weijnig ripet. den 26 neffel met sterke kolde wint. den 27 stille
droog. den 28 ripet. den 29-30 wit vroren. ijs opt water dog den 2 December regen en wint. den 3-4
regen en wint. den 5 redlijk. den 6 sneeu en hagel daer op snagts gevroren. den 9 xbris starken regen.
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den 11 sterk gevroren dat men over al den drek gink. snagts starke storm wint. den 12 regen en sneeu
en snagts stark gevroren. den 13 ook vorst. snagts sterke wint met gladijs of regen. den 14 wit ripet en
daer op regen met sterke wint. ongestadig. den 17 vorst met sneeu. wint. 18 regen. wint. sneeu onder.
den 19 wat vroren dog seer hoog water was. den 20 regen en dooij. den 21-22 (vogt) sagt we<er>. den
23 hoog water Dinkel en beeken overlipen. den 24 mooij. den 25 neffel. den 26 regen. 27 donker. nat.
28-29 donker. vogt. den 30 wat helder daer op snagts ripet. den 31 mooij vorst dat men over den drek
ging.
1726 den 1 janwari smorgens vogt en sneeu. den 2 sneeu en regen. den 3 vorst. den 4 regen en hoog
water om dat de sneeu smolt. den 5 mooij. den 6 vorst dat men over den drek liep. den 7 vorst (1726)
(24) ja sterk gevroren was. den 8 janw: sagt. still. vogt. den 9 stofregen met neffel. dooij. den 10 redlijk. den 11 ripet dog daegs dooij. den 12 sneeu met regen. den 13 vorst en sterke wint. de courant segt
van den 13-14 uijt Parijs dat het sulke starke wint en hoog water was waer door seer veel schepen
waren stukken gestoten en vergaen ja wel 100 kleine schepen met wijn en Brandwijn die uijt het
water wierden opgesogt, den 14 janw: sterke vorst dat de putten toe vroeren als ook in de huisen
vroer. snagts daerop sneeu. den 15-16 heel koud met sterke wint. den 17 stille dog kout. den 18 sterke
wint en vorst. 19-20-21 stille met vorst. den 22 heel starke vorst dog den 25 janw: veranderde het.
quam sneeu daer op dooijde met weijnig stofregen dog den 27 een weijnig vorst. den 28 weer duijster
neffel. den 29 ripet dog den 30 ook ripet. den 1 Februari sneeu. den 2 vorst met ooste koude wint. den
3 vorst en wint. den 4 stille wint met harte vorst. den 5 harde vorst. binnens huis gevroren dog stille.
den 6 sterke vorst met sterke zuijde wint. den 7 wint en vorst. den 8 sneeu met wat vogt daer door de
sneeu weg smolt. met wint. den 9 gevroren dat heel glat was. starke wint daer op snademiddags
sterken regen dog den 10 regen met hoog water. snagts storm wint. den 11 redlyk. den 12 wat ripet.
den 13 regen en sneeu ja de courant van den 9 en 12 Febru: schrijft dat den 7 Febr: groote overstrominge en doorbreeken de dijken (bij Schoonhoven) ja dat de elende seer groot is ja wel 70 dorpen
onder water door het doorbreken van den dijk beneden Thiel. het water is 1 voot hoger als int jaer
1711 en maar 6 duim lager als in de groote watervloot van t jaer 1658. (Hoog watervloet)
den 14-15-16-17 redlijk droog en snagts vorst. den 18 dito sterker vorst. hart. over drek te gaen met
snagts storm wint. den 19 droog met sterke wint. ripet. den 20 ook ripet dog nademiddag regen en
sterke wint. den 21 wint met regen. hagel en sneeu. den 22 sneeu met hoog water. den 23 sneeu en
snagts vorst. den 24 vorst en sneeu den gehelen dag door met ooste wint. de courant van den 16 Febr:
schrijft uijt Spanien Madrid de 21 janw men heeft hier nooijt sulk een strenge vorst althans beleeft
waar door veele siek worden en sterven. den 25 en 26 Febr: sneeu den gehelen dag door. den 24 mooij
vorst. al de putten toe en (1726) ook binnens huis gevroren, den volgende avont sterke wint en snagts
vorst. den 28 Febr: regen daer door de dikke sneeuw in eenen dag weg smolt. den 1 meert regen met
starke wint daer de Dorper beeke seer hoog van opliep dog niet in de huisen. den 2 vorst. hagel buijen
en koude wint. de Dinkel soo hoog als bij menschen geheugenis niet is geweest. al de lande an de
Dinkel onder water sett. veele schaade veroorsaakt an de rogge, het water heeft van de Dinkel in
Horstkamp sijn huis gestaan en tot an den Wilgenkamp alles onder water ja onsen hoff staat alle
paden vol water en t lands ook vol. onse putte hebben wij het water met den emmer soo uitgeschept.
op eenen rant na voll water. den 3 meert en 4 wat vorst met neffel. den 5 en 6 vorst. den 7-8-9 vorst.
daags redlijk. den 10 grooijsaam. geen vorst met nefel agtigen regen. den 11-12-13 redlijk droog. den
14 koude wint. den 15 sneeu met kolde wint. den 16 hart gevroren. windig en sneeu buijen. den 17
vorst met koude wint. den 18 vorst dog snademiddag regen en wint. den 19 vorst met koude wint. den
20 meert vorst en koude wint. een noord weste wint. smiddags regen en sneeu buijen met noordooste
wint. kout. het is hier seer drovig door het overstromen van het water door het doorbreken der dijken.
den 7 Februari laetsleden, datter wel 3000 huisen sijn omgedreven en geffels of sijtmuren ingestort.
dat de menschen op de solders saten sonder vuir. dat in Krimpener weert maer 3 kerken ledig waren
om in te kunnen prediken. de overige waren vol beesten en paerden en het land ligt 13 a 14 vooten
onder water. men segt datter 125000 morgen land onder water staet en veele menschen. (hoog water
vloet) (De Courant schrijft uijt Ameiden den 9 meert (in Zuit Hollant NB ligt onder t Classis van
Gouda en Schoonhoven)
NB van den 20 meert 1726 eerst kout en sneeu buijen daer na schraal windig tot an meij toe.
den 2-3-4-5-6 meij warm en wat donder en lugtinge uit alle hoeken dog int laetste van meij grote
haelte wint en sonne. den 2-3-4-5 juni eenige regen dog weijnig daer na droogte jae sterke haele wint
en droogte. den 12 juni warmer met donder regen en groten hagel als een bastert groot waer door om
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Losser al veele rogge en weite was beschadigt en dooreen gevallen dog tot St-Johhannes dag warm.
daer met is het kouder geworde en somtijts regen dog de rogge vroeg rijp is geworden en kostelijk.
den 20 juli regen donder en ook den 21 en 22 regen buijen waer door de weite sig verquikt. daer na
wat meerder regen.
den winter niet heel stark daer op volgde meert wat buijig regen en sneeu. ook ijs vroor. de kinder op
de patten gingen. den 11 meert hagel en regen. storm wint alle dage komt en windig door een. (25)
(meert en april 1727 heel koud en snagts vroor en windig. noort oost wint edog den 11 april warm.
nagtyul gesongen) dog door die groote droogte, en koude nagten heel koud) en in het blooijen, isser
weer dunne stroo (door de droogte juli is rijp vroeg. den 17 onse gemaaid) gewassen en weijnig an de
rogge. 3 a 4 schep an de fijme maar de rogge is swaar. veele broot in, stooten ook goet maar verleden
jaar nog in witter stoten an, de bookweite is mooij. ook in het stroo maar de blooijsel verschenen en
verdroogt dat men 2 a 3 schepel doorgaens an de fijme hadde. dog die heel vroog gesaeit was, was
meer an, is ook kostlijk veele mel in, de haver is verdroogt. meest weerom gesaeijt met weite, welke
ook is verschenen. die blooijsels doofe weite voert bragten en geen voordeel heeft gedaen het saeij
saet :den 6 aug stark hael wint daer door de weite doof die late gesaid niet an was:, de boom vrugten
als appelen en peeren verdroogt. de appelkes klein sijnde allegaar afvielen en wormstekerig waren so
dat die seer schaars zijn als in lange jaaren niet minder geweest zijn. de sporij of zoet is verbrand en
vergaan door droogte. het knollen saet lag lange eer kon opgaen en scheen bijna geheel verdroogt
dog in september quam somtijs een schoor regen dat tegen menschen gedagten nog sommige knollen
hadden maer niet alle ja datteveele niets hebben die altevroog gesaaijt hadden. wij saeijden knolsaet
den 7 augusti daerom goet zoet en knollen an gehat. om die droogte konden de menschen het land niet
bouwen om rogge te saijen, (den 9 aug wint hale ja in augusti uitnement sterke droogte) edog op
Migheli regende het braef soo dat t water in de putten quam. den 2 october en derden ook regen
meeste dag. stofregen. den 7 oct[o]ber (op Oldenzels markt) en soo voorts alle dagen regen (of sne)
soo dat de rogge konde opgaen en mooij staet (1727) ja ook groote hitte dit somer gehat. de wijndruiven sijn overvloedig. veele gewassen als ook walneuten en andere neuten kersen en beesen ook
weijniger maer appelen en peeren niets, uit dese hitte waren de kool planten verschenen datse
ruscheden als geheel opgedroogt. de bladen afvielen en kaal en bloot stonden. het land borst van
droogte, eijndlijk quam de regen en valt al de bladen nog off kool dog als de regen quam in september
en october wierden de saere koe weijden weer groen die om Jacobi als ook in augusti hart en
verdroogt zijn geweest. de beesten honger mosten lijden. ijs alle de gras brimke verdorret waren,
waer door de botter duer is geworden tot 4 ja 4½ st het pont kostede, jaa ook seer veele sieke
menschen met Hitsige koortsen en langdurige krankheit, als ook andere die ordinarisse koortsen
hadden daer na gemindert. de krankheit in Amsterdam seer grote ja sware sterfte quam dat eenige
huisen uitgestorven zijn.
NB dit winter is weijnig vorst maer eerst den 3 Novemb[e]r de eerste vorst. wit gevroren en ijs op t
water. den 4 weer regen. den 8 regen. kout en snagts sneeu. den 9 regen. den 10 lag de gront smorgens
met sneeu en vorst dog de sonne verteert de sneeu en den 11 regen en wint daer door de beeken over
vloijden. den 12 regen en wint. den 22 hart ijs gevroren dog die selve dag weg doijde. den 26 snagts
wit gevroren. den 1 xbris hart ijs en mooije sonne. den 2 wit gevroren. den 3 koude wint en vorst. den
4 neffel en vogt. weer alle dage donker en vogte neffel. den 13 weer helder met sonne en wint. den 1415-16 regen. den 17 dik ijs. rou gevroren met sonneschijn. den 18 vorst. de kinder al op de patten
gingen. den 19 agtermiddag verandert. regen dog den 24 vorst. 25 vorst. den 26 regt angenaem. den 27
vorst. den 28 vorst en sneeu dog doide meest weg. (26) den 29 xbris regen heel stark dag en nagt soo
datter heel hoog water quam. de 30 sagte. mooij. den 31 vorst.
1728 de 1 Janwari hart gevroren. koude oostewint. den 2 vorst en neffel. den 3 rougiselt. kout.
donker. den 4 donker en rougevroren. glat. den 5 donker en rougiselt. den 6 hart gevrooren. helder.
windig met weinig sneeu dog savonts vogtig. den 7 regen en wint. den 8 donker. den 9 sneeu en snagts
vorst. den 10 door d sonne sneeu weg smolt. den 11 vorst. den 12 vorst. den 13 vorst en koude wint
dog snavonts regen. den 14-15 regen en hoog water quam. den 16 en 17 donker. stille. den 18 snagts
dik sneeu dog daags vogt en weg smolt. den 19-20 regen en wint. den 21 sterke wint en regen. den 2223 stille met sonne. den 24 vorst. oostwint dog savonts regen. den 25 warm en regen. den 26-27 sonne
en windig. den 28 mooij. stille. den 29-30 regenagtig. den 31 helder. den 1 Febr: kout en windig. den
2-3 vorst. ijs gevroren. den 4 angenaam. den 5 vorst dog savonts regen en ijs weg ging dog den 6
vorst. den 7-8 vorst. den 9 sterke vorst. den 10 vorst met koude ooste wint. den 11 seer kout en wint.
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den 12 heel hart gevroren met starke wint. kouder als de vorige dagen. den 13 hart gevroren dog de
sonne wat warmer scheen als de vorige dag. den 14 vorst maer stiller dog ooste wint. den 15-16 wit
gevroren en stille sonne schijn. den 17 rougiselt. kout. den 18 snagts gesneeut dog smolt weg door de
sonne sonder regen. den 19 wint en sneeu daer na regen. den 20 vrooren dog daags dooij. vogtig. den
21 regen en wint. 22-23-24 droog. donker. den 25 vorst. 26 vorst. 27 hard gevroren dog smiddags
regen. den 29 sneeu en regen. den 1 meert <en> den 2 meert vorst dog nademiddag regen. den 3-4
aangenaam. den 5-6 regen en wint. buijig. den 7-8 warm. stille en sonne. den 9 koud en regen. den 10
wat hagel buijen. den 11 droog. den 12 vorst. den 13 vorst. smiddags stof regen. savonts eenig donder
en lugtet en snagts wit gevroren. den 14 mooij. den 15 stof regen. den 16 droog met wint. den 17-18
droog met wint. den 19 wint en buijen. den 20 <nu> seer koude noort weste wint. buijen regen. (27)
1728 den 20 meert met son op en onder te 6 uir. koude noordweste wint. buijig. den 21 wit vroren.
den 22 koud. windig. den 23 stille. den 24 dito warm so dat de vorschen songen. groisaem met eenige
droppels regen. den 25 en 26 groisam. savonts regen. den 30 regen en wint. den 31 buijen.
den 1 april sterken regen en wint. den 2 regen en wint. hoog water. den 3 en 4 kout. den 5 en 6 vorst.
den 7 en 8 en 9 en 10 hael. donker. koud wint. schrael. den 11 warmer. wint en regen. den 12
stofregen. den 13 warme sonne. den 14 mooij. bijen speulen. savonts regen. den 15 en 16 regen en
wint. kouder. den 17 kout. wind. den 18 hagel en sneeu en regen. kout. windig. buijen. den 19 droog
vroren. heel kout. den 20 stofregen. windig. den 21 en 22 vorst. hagel. wint. regen. sneeu ja drie
nagten agter een vorst. den 23 en 24 droog. warm. stille. groisaem. den 25 snagts vorst. mooije sonne.
koude wint. den 26 ook koud. den 27 wat groisaem warm. den 28 koud noorde wint. hael. den 29
vorst. ijs opt water dog daags moije sonne. Lambert Tesink gehangen tussen Enschede en Hengelo.4
den 30 moije sonne dog savonts donder en lugtinge en regen.
den 1 meij stofregen meesten dag en windig. den 2 dito stille. mooij sonne. savonts donder en
lugtinge. schoer trok na t Rimberg weg. den 3 haele wint. savonts regen. den 4 kout. windig. savonts
regen. den 5 snagts ripet wit. den 6 Hemelvaarts dag droog. den 7 heel warm. savonts donder schoer.
den 8 mooij. savonts donder met 1 sterk schoer. den 9 en 10 wat kouder. regenagtig. den 11 koud wint
en smiddags donder en 1 stark schoer. den 12 wint en regen. den 13-14-15 regen en wint. buijig. den
16 wat warmer en regen. den 17 droog dog avonts donder en regen. den 18 dito mooij. helder. snagts
vorst. den 19 moije sonne. wat vorst. den 20 droog met haele ooste wint. den 21 droog en wat warmer.
den 22 heel warm. den 23 kouder en haele wint. begon rogge te bloijen. den 24 koude wint en sonne.
den 25 wind en regen. sware schoer. den 26 redlijk droog dog snagts regen. den 27 regen en wint en
hagel. den 28 koude wint. noort oost. den 29 koud wint en weinig regen. den 30 droog en kout. den 31
stille. mooij.
den 1 Juni en 2 en 3 haale wint. den 4 donker. wint en wat regen. den 5-6 mooij. warm. den 7 droog.
den 8 kout. snagts vorst. eenige stukken de weite vervrooren. den 9 kout. savonts regen en wint. den
10 regen en koude wint. den 11 hael. kout. den 12 haal. savonts regen. den 13 donker. namiddags
regen. den 14 neffel en sonne. savonts regen. den 15 regenagtig. donker. 16 eenige regen en wint. den
(28) 17 juni hael wint en sonne. den 18 smoel warm. savonts donder en meeste nagt door regen. den
19 koele wint. den 20 donderig dog sonder regen. den 21 donker. wat regen. den 22 koele wint. droog.
23 mooij dog namiddag weinig regen. den 24 St-Johannes eerst donker daer na moije sonne. den 2526 mooij. den 27 donker en weinig regen. den 28 warm. den 29 mooij heit. donder en sterk lugtinge.
den 30 droog en koele wint. den 1 Juli hael sonne en wint. den 2-3 droog. den 4-5-6-7 droog en
warmte. den 8 donder en regen agtermiddag. den 9 donker lugt. den 10 droog. donker. den 11 droog.
12-13-14-15 sterke halte. droog daer door onse peterseli en kruden saer en verschenen van t lant. den
16-17-18-19-20 wint en sonne. droogte waer door de rogge schielik is rijp geworden. onse den 16 al
gemaeit. den 20 al ingevaaren om datter geen gras off voer in was maer hael baer stroo ja sommige
voort weg haelden. sonder een regen droppel meest in quam dog den 21 juli snagts begon te regenen
en so den volgenden dag meestijt regende waar door die weite die als verwelkt stont weder levendig is
geworden. den 22-23 droog. den 24 wint en regen. den 25 windig. savonts regen. den 26 windig. eenig
stofregen. den 27 stofregen. stille. namiddag eenig donder slagen. den 28 regen meeste dag tot om 4
....

4

De dief Lambert Tesink werd opgehangen aan de galg bij de Hengelose tol (Van Deinse, ‘Uit het dagboek’,
540).
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uir. den 29 sterke wint. namiddags donder en regen. 30 wint en regen met weinig donder. niet swaer.
31 windig.
den 1 augusti stille. droog. den 2 windig en donker. den 3 een schoer. den 4 een schoor regen. donker.
den 5 regen en wint helen dag door. den 6 eerst regen daer na droog. windig. den 7 droog. sonne. 8
regen. wint. den 9-10-11-12-13-14-15-16 droog. warm. 17-18-19 windig met regen buijen. 20-21-22
droog. den 23 stofregen. namiddag droogte. den 24-25 hael. droog. 26 savonts 1 schoor regen. 27-28
droog. stille. 29 nefel en regen en wint. 30 en 31 droog. den 1 september droog. krans om de sonne
daer op den 2 sterke wint. agtermiddag regen. 2-3 hagel buijen. regen en wint. agtermiddag donder en
lugtinge. kout. den 4 droog. moije sonne. 5 donker. eenige droppels regen. 6-7-8-9 wint met regen
buijen. 9-10 windig. 11-12 mooij. 13 donder. lugtinge. 14 droog met wint. 15-16 wint en regen buijen.
17 voormidd: hagel. koude wint. namidd: regen. 18 redlijk droog. den 19-20-21-22 september alle
nagten vorst. Daags mooij droog. 23 redlyk. savonts stofregen. 24 donker. namidd: regen. 25 eerst
stofregen. namidd starken regen. 26 droog en sonne. 27 donker met regen droppels. den 28 redlijk. 29
op Mighiel eerst sonne. ook regen schoors. 30 vorst. daags moije sonne. den 1 october [en] 2-3 wit
vroren. den 4 mooij. droog. 5 mooij. 6 regen en wint. den 7 droog. 8-9-10-11-12-13-14 ook droog. den
15 windig. savonts regen. den 16-17 droog met koude wint. 18 koude wint. savonts storm. 19 koude
wint. 20 regen. 21 starke koude wint. regen buijen. 22 stofregen. 23 wind en regen. 24 regen en wint.
25-26-27-28 redlijk. 29 helder. droog. 30 vorst. 31 vorst. den 1 November ijs op t water lag. 2 vorst
dog minder. met zuid ooste wint heel kout. 3-4 heel dik ijs vroren. 5 ook vorst met koude wint. 6
snagts verandert. vogt en nefel. dooij. stille. 7 vorst. ijs opt water. stille. donker. 8-9-10 regen. 11-1213-14-15-16-17-18 redlijk. 19 starken regen. 20 ook regenagtig. sagte weder. 21-22-23 redlyk. 24
helder. 25 heel stark hard gevroren. 26 vorst. 27-28-29 hard gevroren. alles toe. heel scherp te varen.
30 seer koud. dik ijs. ondraaglijk kout. den 1 xbris vorst. 2 sneeude. 3 sneeu dik is geworden. 4 helder.
vorst. 5-6-7-8-9-10-11-12 sterk gevroren. 13 dik rou giselt. al de boomen wit en swaar. 14-15-16-17
heel koud harde vorst. 18 vorst dog smiddags begon te regenen met wind. 19-20-21-22 regenagtig.
angenaam. 23 heel warm. 24 sterke koude wint en vorst. 25-26-27-28-29-30-31 vorst en sneeu. heel
koud. den 1 Janwari 1729 [en] 2-3-4 vorst. helder. 5 vorst met sterke ooste wint. 6 swaere vorst. 7
vorst en sneeu. 8 lijdeliker vorst. 9-10 swaere vorst. seer kout. 11 nog sterker vorst. 12 nog kouder
dag. dikste ijs desen nagt gevroren. 13 veranderlijk. dooij. neffelagtig. de sneeu drupte van de huisen.
14 vorst dog met weinig sneeu t welk de weg de gladdigheit int gaen belettede weder goet stroef
maakte. 15 rou giselt. 16-17-18 hard vroren. 19 nog harder vorst. 20 wat sagter vorst. 21 sagter vorst.
Zuide wint. 22 vorst en sneeu en dooij (1729) (29) 23-24-25-26 dooij. den 27 janwari snagts stark
vroren. 28 weer dooij met regen daar door de Beeken vol water overlopen. 29 diep. Dinkel over liep.
de vonders weg dreeven. Eldrink Brugge ook weg gedreeven is. 30-31 kout. windig.
den 1 Feberuari snagts gevroren. 2 regen hele nagt dog daags warm angenaam. 3 vorst. 4-5 vorst. 6-7
rou giselt. 8-9 helder. vorst. 10-11-12 vorst. 13 heel stark vroren. de putten toegevroren. 14 sneeu. wat
sagter. 15-16-17-18 vorst dog wat sneeu. 19 sneeu. dooijagtig. 20-21-22-23 regen en wint. hoog water.
24 snagts weder gesneeut. pannen druppen. helder. 25-26 hardt gevroren. 27 dik sneeu daer op vroer
met koude ooste wint. 28 vorst. 1 meert vorst. 2-3 vorst. 4-5 wat sagter vorst. 6-7 hard vroren int huis.
baer vorst. 8 sneeu is door de sonne verteert. heel koude ooste wint. uiter maten kout. 9 vorst dog
sagter. is hard vroren int huis. koude ooste wint. so koud als ooit vant winter. hael dat de wefers nog
stil staen moten. 11 weinig sagter. moijer. sonne. 12 wit vrooren dog angenamer als van dese weeke
nog is geweest. 13 mooije sonne. 14 ook mooij. 15 donker. angenaam. 16-17-18 snagts witt ijs
gevrooren. 19 geen vorst. koude wint en regen. 20 hard gevroren en voormiddag dikke sneeude onder
de Sondags Predicatie, dog smolt voort weg. windig. buijig.
NB dit jaer of soomer 1728 is op Jacobi kostelijke deugsame rogge wassen tot stooten en swaer
wit [ ]5 U het schepel: dog eenige hebben daer weinig an en eenige hebben 5 a 6 schepel an d fijme
en is dik stroo doorgaens opt land geweest, de weite is op het hooge land wat verdorret en slegt
geweest. boom gewas appelen en peeren seer weinig om dat in het bloijen vorst quam,
1729 den 20 meert sonne op en onder te 6 uir. snagts hard gevroren en ook sneeu buijen. dik sneeu
dog smolt voort weg. den 21 vorst. den 22 hard ijs. int huis gevroren en den 23 vorst. 24 weder int
huis vroren. den 25 hard en wit gevroren. 26 kout. vroren. fijn sneeu dog op de gront smolten. 27 vorst
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en starke wint. den 28 hard vorst. starke wind. putten toegevroren. 29 weijnig gevroren. 30 vorst dog
warm sonne. 31 vorst en wind. donker. Zuid wint. angename lugt. den 1 april angenaam. groisaem.
donker. eenige regen droppels vil<en>. den 2 april vogt. enige schoer met donder slaagen met hagel
vermengt en wind, dog namiddags haelde, den 3 dito sagten regen. haelde en windig. savonts stilte en
warm. de vorschen gesongen. 4 wind en koud. grise lugt. hagel en regen buijen. 5 koud. wint en sneeu
buijen. 6 hard ijs. int huis gevroren. de rogge seer dunn opt land stont. het land borste van droogte en
koude haligheit. de menschen klaagden. meenden dat het een uijtneement slegt roggen jaar sou
worden. den 7 vorst. savonts vogt. 8 regen. groisaem. stille. 9 angenaame sonschijn. 10 angenaam met
donder dog noordlijk omtrok. droog bleef. 11 regen ook sonne. savonts donder en regen. 12 moije
sonne. 13 droog en warm. 14 koude ooste wint. grise lugt. 15 koude lugt. oost wint. 16 koud. hael
noordwest wint. 17 Paesdag kout. noordwest wint. 18 vorst. sneeu en hagel buijen. kout noord wint.
19 hardijs vroren. oost wind. 20 vroren. kout. 21 hard ijs. 22 wit ripet. kout. haele ost wind. 23 sterke
hael ooste wind. kout. santstoft. 24 savonts regen. warmer. groisaem. 25 angenaam. donker. 26 kout
ooste wint. hael. wefers stille houden. 27 hael en sonneschijn. 28 hael. kout. donker. noord oost wint
dog op die dag de eerste bloijsel quam an de peersche boom. ook regen droppels vielen. 29 donker
lugt. koud. starke wind = noord oost. 30 hael met sonneschijn. noord ost wind.
den 1 Meij haele oste wind. tegen avont donder lugting en regen 2 groisam. warmer. namidd donder
lugtinge en regen. nu in de kerseboom eerst bloijsel los koomt. 3 groisaam dog koud ooste wind met
sonne. 4 haele Ooste wint. kout. 5 ook 6 schra ooste wind. haelte. peerboom pruimboom sledoorn
blooijt. 7 kout. ripet. hael. harde oost wint. sant stoft. (31) 8 meij 1729 snagts regen tegen de wint op
koomen was. doen groisam. stille wierd. 9 donker. sagten regen. 10 donker. stille. 11 angenam. warm
sonne. Zuid wint. 12 donder en wat regen. donker. 13 kouder en regen. helen dag nat. 14 wind en
regen buijen. kouder. 15 kout en regen. lugtig. 16 regen en wind. snagts vroren hard daer na donder en
regen buijen. 17 regen en wind. 18 regenagtig helen dag met sterke wint. savonts storm uit noordwesten. kout. 19 en 20 regen en koude wint. 21 moije sonne. eenig donder. warmer. 22 een schoer
regen daer na zuidwint. warmer sonne. den nagt daer an regen. 23 koude harde wint. namidd sonne.
stille. 24-25-26 regen en windig. 27 vorst. mooij sonne. 28 warme sonne. 29 droog. smoel warm. 30
smoel warm. namidd: donder en regen. 31 warme sonne. de rogge begon te bloijen. 1 Juni warm.
savonts donder lugting en regen tot een uir. heel swaer weder. tot Ogtrop het saet verhagelt eenige6. 2
wat koeler. donker dog savonts eenige donder en lugten. niet swaer. sonder regen. 3 droog. oostwind.
swerken zuid. 4 wind. namidd: warme sonne en donder en sterk lugtinge. 5 Pinxtren regenagtig. 6
stofregen. wint. 7 snagts regen. dags windt en sonne. lugtig. 8 koud. wint. regen. 9 droog. savonts
kout. 10 eenigsins ripet. droog. 11 droog. kout. 12-13 hael. droog. lugtig. 14 donker. koel. droog. 15
moije warme sonne. seer moijen dag. 16 haelwint. oost wint. santstoft. 17 wat stiller. warmer. 18
moije sonne. smoel warm. namidd donder lugten. 1 schoer. 21 smoel warm. savonts donder sagte in
de gront en lugtinge. 22 sonne en wind. 1 schoer met donder. 23 starken regen. tegen avond wat
mindert. snagts regen. 24 Sunt Joh[annes] windig. donker. niet heit. 25 kout. windig. namidd een
schoer regen. 26 donker. droog. 27 droog en sonne. 28 donker. regen. 29 warm. smidd donder en
starken regen. 30 stofregen. den 1 julij warm. stille. 2 stille. droog. sonneschijn. 3 droog met wind. 4-5
heel mooij warm. wind en sonne. hoijde kostlijk. 6 donker. koeler. savonts regen. 7 donker. wint.
koel. 8 donker. den avont begon te regenen. bequam tot koolplanten. 9 windig. regen schuers. seer
kout. 10 kout. donker en wat regen. 11 smorgens neffel. donker daer na warm. 12 moije sonne. 13
donker daer na sonne. 14 weinig donder. geen regen. 15 hael. 16-17 hael. de weite daer door wat
verwelkerde op t hooge land. 1729 den 18 juli donker wolken. hael sonneschijn. den 19 donker. kout.
ijs gevroren. weite wat vervroren. 20 ook snagts hard ijs. de weite in de slenken meest noot geleden.
21 als de hondsdag anvangt mooij. warmer. neffel maer geen vorst. 22 snagts regen. dags mooij.
donker. 23 donker. eenig droppels dog bleef droog. 24 donker. hael. 25 heit. stille. sonne. 26 warm. 27
mooij. namidd: wind donder en regen. 28 windig en donder en regen. 29 windig. droog. 30-31 droog.
koel.
den 1 augusti snagts regent buijg en wind. 2 ook. 3-4 droog. wint hael. 5 een donderschoer. 6 wind en
regen. 7-8 droog. 9 droog dog snagts regen. 10 warm. 11 ook warm. savonts donder en lugting en
regen. 12 droog. savonts regen. 13-14 droog. 15 mooij. warmer. 16-17 warm. 18 mooij. savonts regen.
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19 warm. weerligtede. 20 harde wint en regen. koel. 21 regen en wind. 22-23 droog. warmer. 24
donker. 25-26-27-28-29 mooij. 30-31 beide nefel. mooij. droog. eenige donker wolken.
den 1 september stille. moij sonne. 2 wat wind. 3-4-5 heit. warme sonne. 6 een klein schoor dog
weder voort weg daer na warm. 7 warm. donder lugting dog maer eenige droppels. 8 heete sonne.
stille. snagts donder en lugting. 9 eenige droppels. warm. wind. ook 1 schoor. 10-11 warm. 12 droog.
13-14 droog. snagts vroren. 15-16-17-18 droog met sonne. 19-20-21 hale ooste wint. sant stoft dog
donker. eenige droppels dog snagts een schoor regen quam. 22-23 droog. 24 donker met eenige
droppels regen. 25-26 droog. stille. 27 warm. 28 windig en kouden regen. savonts stormde. 29
voormidd: hard droge koude wint. namidd: regen. 30 windig.
den 1 october regen buijen. 2 regenagtig. 3 kout. wind en regen. koomt nu weder water in de putten
van. 4-5 droog. int bouwen is t land onder nog drooge so dat de rogge nog niet wel kan opgaen. 6-7
wind en regenbuijen. 8 sterke wind. namidd sterken regen. 9 regen schuers. stiller, 10 neffel. sonne.
still. dr<oog>. 11 nefel. mooij. 12 stille. mooij. namiddags wint. stof. regen. 13 wind en regenagtig.
14 ripet. mooij sonneschijn. (32) 15-16 octob[e]r mooij droog dog windig. 17 regen en droog. 18
windig en regen. 19 sterke wind. 20 kout. windig. 21 stofregen en windig. 22 sterke storm. wind.
droog. 23 windig en harde regen. 24-25 droog. 26 neffel. 27 wind en regen. 28-29-30-31 droog. den 1
November snagts ripet. 2-3-4 redlijk. 5 sterke koude wint. donker. 6 redlyk. 7 hardijs gevroren. 8
stofregen. 9 mooij ripet. 10 kout. helder. 11 hart ijs gevroren. patten to vroren. drek hart. 12 hard ijs.
13 droog. 14 wind en stofregen. 15 mooij dog savonts stormde uijt noordwesten. 16 windig en droog.
17 donker. windig. 18 neffel. stille. 19 witvroren. mooij. 20 vogte nefel. snagts daer op sterken regen.
21 wat helder. 22 donker. nefel. 23 donker. 24 redlyk. 25 helder. namidd regen. 26 donker. savonts
sterken regen. beken an t lopen. 27 sonne en windig. 28 windig en stofregen. 29 windig. savonts regen
en storm wint. 30 heel harde wint en ook regen. den 1 December stiller en droog. 2 nefel dog ook wat
ripet. 3 witvroren. sonne. 4 hard ijs. patten toe. al de knollen vast. 5 vorst. savonts enigsins doijagtig.
6-7 windig met regen. 8 drog. smiddags regen met storm wint. 9 wind. hagel. regen. 10 wind en regen.
11 weinig regen. 12 kout. harden regen. wind. 13 droog. windig. 14 wint. kout. ripet. 15 windig.
snamidd sterken regen. 16-17 windig. onstuim en regen. 18 regen dog stille. 19 regen. diep water. was
extraa hoog als in lange jaren is geweest. 20 windig. namidd hard regen. 21-22-23-24 donker regen en
wind. 25 ijs vroren. sneeut. ooste wint. 26-27-28 vorst. donker. stille. 29 wit vroren. helder. 30 regenagtig. 31 donker. dooij. warm. brom vliegen gesien. 1730 den 1 Janwari donker en windig. 2-3-4-5
mooij droog. 6 helder en kout. 7 hard ijs. over drek gaen dog stille. 8 hard ijs. helder. 9 regen en wint.
10 stofregen. wint hele dag. 11 ijs wit vroren. 12 nefel. kalm dag. 14 ijs vroren. vogt nefel. 15 vorst
dog weinig. 16 hard ijs. helder. 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 sagte vorst dat de wefers altijt
arbeiden konden. 29 nefel en dooij wiert. 30-31 ook schoon mooij. den 1 Februari regen en sneeu
buijen. 2 vorst sneeu en wint. 3 vogtig. 4 vorst. helder. 5 donker. nefel. stofregen. 6 vorst sneeu [en]
regen door een. 7 vorst. 8-9 sneeu en regen. 10 harde dikke sneeude dan helen dag en liggen bleef.
vroor. 11 ijs vroor. 12 hard vroor. int (1730) huis vroor ja so kout als het dit winter nog niet geweest
is dog stille van wint. 13 vorst dog wat sagter maer nog sneeude dik. 14 heel kout. 15 wat sagter
vroren. 16 donker en water op t ijs stont. 17 wind en vogtig dog doijde sneeu weg soeties sonder harde
regen dog nog t water hoog opliep. 18 eenige vorst. 19 weinig vorst. 20 vroren. 21 weinig vorst.
warme sonne. 22 wit vroren. ijs opt water lag. moije sonne. 23 wit ijs vroren dog mooij sonne. 24-25
regen kout en wint. 26 regen. sterke wint. hagelbuijen. 27-28 kout en hagel. regen en wint. buijig. den
1 meert redlijk. 2 wat vroren. wit. moije sonne. 3 helen dag regen. 4 regen water hoog. Dinkel
overliep. 5 vorst. 6 ripet. 7 wit ripet en sneeu buijen. 8 wat vroren. 9 hard dik ijs vroren. koude wint.
savonts regen. sneeu buijen. 10 helen dag regen. 11 moije sonne. warmer. 12 donker. droog. 13 regen.
14 mooij. 15 nefel. mooij. 16 nefel. mooij. 17 mooij. warm. 18 koud. schrawind. smiddags regen. 19
windrig en hagel buijen. 20 voormidd donker dog kout. namidd regen buijen en sterke noordooste
wint. boldert sterk.
1730 den 20 meert als de sonne op en onder was te 6 uir redlyk. donker. dog agtermiddag regen
buijen. sterke wind noord west. den 21 en 22 en 23 meert regen buijen en windig. den 24 vorst. 25
sterke vorst. den 26 vorst met sneeu dog voort smolt weg. 27 moye sonne ook regen en wint. 28
warmer. 29 warm. namidd: donder wint en een braef schoor regen dog trok meest na Enschede om. 30
hael. windig. namidd kout. regen. 31 regen en storm wind pannen ofslogen. takken van de bomen
waide.
den 1 April wat warmer dog regen. 2 en 3 ook regen. 4 moije sonne. droog. stiller. 5 en 6 wit vroren.
18

Twentse Taalbank
ijs opt water. 7 regen. 8 donker. 9 stofregen op Paesche. savonts de vorschen songen. 10 ook angenaam. donker. muggen speelden. den 11 donker. nefel. warm. d kinder barvoets gingen. 12 regen en
windig. sterk nordwest. 13-14 redlijk. 15 regen en kout. 16 kout. mooij. 17 hael. kout. 18 mooij. 19-20
wind en regen. iets donder. 21 en 22 wit vroren. moije sonne. 23 en 24 regen schuer met wind.
groisaem. 25 kout. stuer. 26 en 27 wit vroren. 28 regen schoers. warmer. 29 en 30 witvroren.
den 1 meij snagts vroren. 2 en 3 ook vroren. dags mooij. 4 en 5 en 6-7-8-9-10-11-12 kout. (hael.)
somtijs wit vroren. 13-14 [en] den 15 donker. kout. agtermidd: donder met regen. 16 wat regen.
warmer. 17 groijsaem. donder en regen. 18 wat regen. 19-20 droog. koud. wint. 21 ook. 22 wat sagte
regen. 23 groisam. agtermidd: donder met 1 schoer regen. 24 ook een donder schoer. weinig donder.
den 25 agtermidd donder met hagel dog geen schade. 26 warm en donder weinig. 27 warm met donder
schuers. groisaem. 28 warm meesten dag dondert. sware lugtinge (en) hagel dog weinig. 29 ook
donder dog minder met regen. 30 ook regen. koeler. savonts iets donder en lugtinge. 31 wit vroren.
agtermidd: 1 schoer met donder. kout.
den 1 juni nog iets regen. 2-3-4-5-6-7-8-9-10 alle dage regen en veel wind. koel. 11 redlijk. 12-13-1415 alle dage regen en ook wat donder schuers. 16 droogte. 17 helen dag regent. 18-19-20-21-22-2324-25-26 alle dagen (<51>) regen ja geheele dagen door altijd nat waer door de kluen veele is
verdorfen. alle kragt uit regent is. den 27 den eersten droogen dag. 28-29-30 moije sonne met wind.
doen hoijden de menschen. wij ook. kostlijk droogde. den 1 juli donker. namidd 1 donder schuer. 2
donder en regen en windig. 3 donker en droog. 4 droog dog savonts koel en iets donder weinig. geen
regen maer wint. 5-6-7 hael met wind. koel. droog. 8 mooij. heijt. 9-10-11 warm. 12 donderig.
namidd: regende braef. wirt kouder. 13-14-15-16 windig en koude regen. 17 warm en enig donder met
sterken regen. 18 warm. sagte. donder. 19 koele wind en wat regen. 20 meesten dag regen. ook
donder. 21 swaer regen. de Dinkel uitliep om middag. 22 droog. redlijk. 23 eenig vogt. 24 drooge
haele wint. 25-26 donker en vogt. den 27 helen dag regen. 28 wat donder en regen. 29 meesten dag
regen. 30 ook wat regen. de rogge die vroog gemaeit was begon groen uit te wassen opt land. 31
snagts regen dog namiddags opklaart is.
den 1 Augusti eerst droog. namidd: regen sterk en vuil is geworden. 2 droog. opklaart. 3 droog. 4 heel
warm. stille. droog. de heitste dag nog is. 5 heel warm. kostlijk om de rogge in te varen. savonts
lugtinge en enige donder. den 6 wint en regen volgde. 7-8-9 wint en kouden regen. vuil herfst weder.
10 regen en windig. Dinkel uit liep. 11 redlijk dog windig. ook iets regen. 12 sonne en wint. 13 droog.
warm. stille. 14 windig en een schoer regen. rogge leste inquam. doen ook eenige de weite maeiden.
15 wind en regen. 16-17-18 sonne. droog dog windig. 19 donker. haele wind. namiddags regen. 24
mooij. 25 ook mooij. savonts regen schoer. 26-27 donker. vogt dog redlijk dog eenige schoers
quamen.
den 1 September droog met sonne. stille. 2 ook droog. 3 regen. 4-5-6-7 mooij. droogte tot den 14 doen
donker. windig. 15 ook. den 16-17 regen. 18 wat regen. niet swaer. 19 sonne dog windig. 20 sterke
wind. namidd: regen. 21 windig. savonts regen. Hoppe rijp wirt. 22 donker. namidd regen. 23-24
regen buijen. 25 wint met sterken regen. 26 stille. redlyk. hoog water. 27 kout. iets regen. wat stiller.
28 snagts ripet. droog. 29 donker. 30 stille w<ind >.
den 1 october en 2 dito snagts wit vroren. mooij droog. 3 vogtige nefel. donker. 4 droog. donker. 5
mooij. stille. 6-7-8 snagts ripet. dags mooij. het noorder ligt gants vurig dese leste nagt geweest. 9-1011 wit vroren met oostewind. 12-13-14-15 ijs vroren. koud, ooste wint. 16 hard ijs. rougiselt. koudste
nagt daer door de wijnstok bladen en druiven vervroren. bladen afvielen. doot. 17 donker. koude wint.
een klein schoor. 18-19 koud. wint schrael. 20-21 donker. 22 eenige sagte regen. 23 regen daer na 2425-26-27-28-29 droog. redlyk. goede saeitijd tot rogge. 30 regen. 31 redlijk met sonne.
den 1 November regen smorgens met wat donder slagen. 2 regen. 3 nog starker regen. Dinkel uijtliep.
4 vogtig. nefel. 5-6 redlyk. donker dog iets sonne. 7-8 wat regen. 9 ook. 10 mooi sonne. 11-12-13-1415 regen. wint en hoog water. Dinkel uit. 16-17 regen en wind. 18 redlyk. 19 eerst droog daer na
sterke wind en regen snagts. 20 donker. stof regen. 21-22-23-24-25 regenagtig. 26-27-28 donker. 29
regen en wind. 30 sonne. Dinkel uitliep.
den 1 December droog. savonts regen. 2 windig. savonts regen en storm wint. 3 wint en sterken regen.
4 iets regen dog savonts donder lugting hagel en sterken regen. 5-6 ook regen. 7 sneeude grote
vlokken. 8 wat vroren en van de sneeu bleef liggen. 9 ijs gevroren. kout met fijn sneeu. 10 hard ijs.
over drek gaen kon. iets fijne sneeu. 11 hard ijs. 12 hard vroren. sterke wint. heel kout. 13 binnent
huis gevroren en koud wint. weinig sneeu. 14 sagter vroren. 15 vogt. dooij. stille. 16 regen en wint.
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savonts vroren. 17 sterk vroren. helder. 18 vorst en sterke zuid w wint. koud. helder. 19 snagts iets
sneeu daer op regen en wint. 20 regen en wint. dooij. 21 kout. wint en regen. 22 iets vroren daer na
wint en regen. savonts storm wint. 23 vorst. windig. over drek kon gaen. 24-25-26 hard vroren. helder.
koud wint. 27 regende. dooij. 28 weder vroren. 29-30-31 vorst. kout.
den 1 janwari 1731 vorst dog stille. 2 ook. 3 vorst dog savonts regen. 4 windig. 5 iets vroren daer na
dooij. 6 vo<gt> iets dog smorgens regen. 7 iets vogt. 8 nefel en sterken regen. 9 iets vroren. helder. 10
hard ijs. over drek kon gaen. namidd: regen en wint. (52) 1731 den 11 Janwari wind en sneeu buijen.
stormde. 12 iets vorst. daegs dooij dog de sneeu bleef liggen. 13 dik ijs gevroren. savonts windig. 14
sneeude de meesten dag dog weinig gevroren hadde en de sneeu liggen bleef. slegt weder was. 15 iets
vorst dog daer na sagter. 16 nefel en iets vroren. 17 hard ijs. binnent huis vroren. 18 wat sagter vroren.
19 hard vroren. 20 heel kout. sterke ooste wint. donker lugt. 21 hard vroren. koud ostewint. 22 heel
hard vroren. wat stiller. 23 rougiselt. hard vorst. donker. 24 rougiselt. in de putten vroren. kouder als
voren. met sonneschijn. 25 helder. stil. vroren in de putten. 26 glad ijs. slim te gaen. 27 sagten vorst.
donker. 28 vogt. regen schoers. sneeu weg. 29 regen. 30 vogt en windig. 31 wit sneeut en vorst dog
dags door de sonne verteerde.
den 1 Feberuari snagts wit sneeut en vorst dags. pannen druipen. angenaam. 2 dikke sneeut savonts
late daerop vroren. kout. stille. 3 dik ijs. in d putte vroren. 4 alderhardst vroren om dat daer sneeu ligt.
5 sneeut en int huis gevroren. 6 nog harder vroren. kouder. 7 ook. 8 sneeude met zuidw wint. sterk
vroren. 9-10 hard vroren!! stiller. 12 sterk sneeut dikke. kout. 13 helder vorst. Zuidw wint. 14 rou
vroren. donker. nefel. haele wind. kout doen was. de kool weg. doot gevroren. 15 helder vorst en wint.
16-17 vorst dog de sonne teert de sneeu weg. 18 hard vroren. 19 ook dog sonne. 20 iets sagter vorst.
moie sonne. sneeu weg. 24 vroren. 25 iets vroren. angenaam. sneeu wegteert. 26 dooy. wefers weder
arbeiden. 27 iets vorst. still. donker en sagten regen. 28 ijs opt water lag. mooij sonne.
den 1 meert warme sonne oft somer was. uitlagen vische dog snagts 2 vorst en sneeu. kout. 3 vorst
met sneeu. koud oost wint. 4 sterk vroren in de putten. koud wint. 5 vroren int huis. 6 vorst en wind. 7
vorst. stille. 8 rouvroren. 9 vorst. gladijst. sonne. dooijagtig. 10 iets vorst. moije sonne. 11 weinig
vorst. donker. windig. 12 redlyk. 13 regen. noord ost wint. 14-15 schra koude wint. 16 still.
angenaame sonne. 17 donker. still. 18 donker en windig. 19 koud. schra wint. namiddags regen. 20 wit
vroren. stille dog namidd vogt en weste wind. groisaam. etc. etc.
(5<3>) 1731 den 20 meert sonne op en onder te 6 uir. snagts wit vroren dog op den dag eenig vogt
effen de grond nat. om middag weste wint. groisaam. den 21-22-23-24-25 droog. angenaam. 26 kout.
regen. snagts sneeu. 27 koud wint. sneeu. tegen avont hard vroer. den 28 snagts twe vinger dik ijs en
int huis vroren met koude oste wint. 29 sneeu. dags regen en wint. 30-31 vorst en sneeu buijen.
den 1 april mooij sonne. 2 donker. iets vogt. stille. 3 hagel. regen. wind. buijig. 4-5 regen schoors. 67-8-9-10 koud. snagts vroren. hael. 11 nefel. geen vorst. 12 vogtig. 13 wit vroren. haele ostwint. 14
still. 1 schoor regen. 15 koud ost wint. sant stoft. 16 stark vroren. dik ijs met sterke koud ost wint.
Stegmans valt brande dog voort gesien en uitgoten. den 17-18-19-20-21-22 alle nagten vorst met
sterke ooste wint met sneeu en hagel buijen. 23 vorst dog agtermidd iets regen. den 24 vroren dog iets
warmer. 25 iets regen. stille. 26 wat vroren dog dags warme sonne. groisaem. Loof begint uijt holt te
koomen. 27 hael wint. iets donder met 1 braaf schoor. vorschen songen. bladen quamen uit. 28 schra.
koud. wint dog savonts regen. angenaam. 29-30 groisaam. donker en nefel.
den 1 meij en 2 dito droog en sonne. persch boom bloijt. 3-4 kout. schra. 5 iets warmer. droog. 6
warmer lugt. savonts wat regen. 7 groijsaam. warmer als van dit somer is gewest. 8 vogte. nefel. 9
donker. savonts regen. 10 haele sterk ost wint. kout. 11 wit vroren. 12 vorst en sneeu vlokken. 13 hard
ijs. 14 wit vroren. dags mooij sonne. 15 hael. droog. kout. zyn al flas vervroren. 16 hael. 17 warm.
mooij sonne. namiddag donder en regen. angenaam. 18 warm. namidd sagte regen. 19-20-21-22-23
warm. droog. al t water uijt de fenne<s> weg gink. 24-25 iets vroren dog dags warm. 26 hael. windig.
savonts iets donder en 1 schoor. 27 donker. iets regen. wint. kouder. 28 luchtige wind. 1 schoor. 29
ook regen en wint. kout. 30-31 iets regen. aangenamer.
den 1 juni iets vroren. hael. 2-3 vorst dog warme sonne. den 4 juni warm. namidd: regen met donder.
ook hagel gevallen. in Munsterland op verscheiden platse saet is verhagelt. weerom gesaeit de rogge.
5 warm dog donder en regen. lugtet. verandert. den 6 kout. hael wint. 7-8 koude regen schoers.
windig. 9-10 droog. koud. 11-12-13 droog. moije sonne. 14 warm dog koude wint. regen droplen. 15
sterke hale wind. sant stoft. 16-17-18-19-20-21 koud. regen en wint. 22 donker. meesten dag regen. 23
droog. namidd donder en stark regen. 24 droog. 25 droog ostwint. warmer. iets donder in d gront. 26
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nefel daer na sonne. 27-28-29 sonne en wind. 30 haele wind. droplen schoten.
den 1 Juli warme sonne. namidd donder. 1 schoor regen en ook kouder worden na den donder en nat
als te voren. 2-3-4 regen buijen met koude wint. rustrig. 5 stofregen met wint. namidd droog en wat
warmer. 6 droog. warm. op den namidd donder en regen. 7-8 regen en wint. ook nog sonne. 9 droog.
warm. 10 donker. droog. koel. honig dauw gevallen. de hoppe hier saer en ranke doot worden en niet
eenen droof is angekomen in dit somer waar door de hoppe is opgeslagen. 11-12-13 droog. 14 vorst.
weite veel schade geleden heeft. 15 iets vorst. warme sonne. 16-17-18-19-20 hael droog. ook wint. 21
donker. lugtig. iets regen. 22-23-24 droog. sterk schijnt d sonne. 25 warm. namidd donder en sterk
lugtet en weijnig regen. 26 kouder en regen schoors. 27 donder en sterk regende. 28-29 regen schuers.
wint. 30 droog. stoere wint. 31 droog. donker.
den 1 augusti droog. savonts iets regen. 2 drog. namid 1 klein donder schoer. 3 droog. 4 droog.
namidd: 1 donder schoer. 5 wint en sonne. 6 vormidd: regen daer na droog. windig. 7-8-9-10-11 sonne
en wind. hael. 12 warm. savonts sterke lugtinge en donder. geen regen. 13 wind en sonne. warm. 14
sagten regen. angenaam. 15 iets donder. warm. geen regen. 16 donder. warm. hael droog. 17 wint en
sonne. hael. 18 vormiddags 1 schoor. namidd hael. 19 droog. 20 donker. koeler. snagts 1 schoor regen.
21 windig. weite meijen mosten. snagts regen. 22 wind en regen schoers. 23-24 droog en wint. 25-26
vroren. droog, 27 nefel. hael. sonne. sant stoft. 28-29-30 droog. hael wint. 31 wit vroren. hael.
den 1 September hael met sonne. sterk wint. sant stoft. blade van de boomen en afvallen ja ook de
blade van kool vallen. (1731) (30) den 2 september hael. sonne. 3 voormidd donder en 1 schor regen.
4 ook donder. weinig. met 1 schoor. 5 droog. mooij. snagts regen. 6 mooij. droog. snagts donder en
lugtet. 7 regen en iets donder namidd:. 8 mooij droog. hael. blade vallen sterk aff door de groote
haelte. 9 droog dog snagts 1 braef schoer regen. 10 droog. donker. namidd: schoor vallen. 11 nefel.
sonne. namidd 1 schoer. 12-13-14-15 regen en wind. vuil wort. 16 droog. windig. 17 regen en wint.
buijerig. 18-19 regen en wind. herfst wort. 20-21-22 donker. droog. wint. 23 mooije sonne. stille. 1
somerdag. 24 mooij droog. 25-26-27 mooij. droog. donker. 28 ripet. nefel. mooij sonne. 29 donker.
windig. kout. 30 regen schoors. namidd sonneschijn.
den 1 october mooij. 2-3 mooij. 4 wint haler. 4-5 mooij sonne. 6-7 nefel en sonne. 8 droog. 9 wat
regen. 10 donker. 11 mooij. 12-13 koud. droog. wint. 14 nefel. donker. wind. 15 dikke nefel. sonne.
tegen avond regen sagte. 16 droog. still. sonne. 17 donker. koud. windig. 18 wind en regen. 19 donker.
wint. iets vogt. 20 ripet. windig. 21 donker. regen, wind boldert savonts sterk. 22 wind en regen. 1
braef schoer. 23 wit vroren. kout. 24 ijs gevroren. 25 wit vroren. dags sonne. 26 droog. snagts iets
regen. 27 regen en wind. 28-29-30 droog. donker met wint. kout. 31 wind en stofregen.
den 1 November meeste dag reegen. 2 donker. savonts regen. 3-4 nefel. donker. stil. droog. 5-6 ripet.
droog. sonne. 7-8 mooij. 9 nefel. donker. stil. droog. 10-11 droog. sonne en wint. 12 koud met wind.
hagel en iets donder en lugtet. 15 regen en wint. 16 wint. droog. snagts regen. 17 hagel en regen
schoers. 18 vormid droog. namidd: regen. 19 nefel. droog. 20 vogte. nefel. 21 regen. 22 nefel. droog.
23-24-25 droog met koud wint. donker. 26 vogtig. nefel. 27 dikke nefel. droog. 28 ripet. mooij sonne.
29 vogte. nefel. wind. 30 wind en regen schoers.
den 1 December wind. regen. storm. buijen. 2 regen schoers. 3 helen dag sagte regen. 4 somtijs regen.
5 regen. kout. 6 vorst. iets fijne sneeu. 7 hard vroren. over drek kon gaen. heel kout. fijn sneeu. noord
oost wint. 8 hard vroren int huis. met sterke ooste wint kout. 9 helder vorst. Dinkel to vroren was. 10
donker. stille. vorst. 11 rou. wit vroren. stille. 12 rougiselt. 13 vorst. still. helder. 14 verandert. dooij
wort. Zuid west wint. 15 regen en wint helen dag. 16 stofregen. 17 koude schuers. 18 redlijk droog. 19
koud. wint. helder. 20 snagts ijs gevroren. de putten en gravens nog droog zijn. savonts sterke wint
was. 21 snagts dik sneeu vallen edog voort weg smolt en regen. den 22 December 1731 redlyk. 23
regenagtig. 24 regen. 25 snagts donder en lugtet met sterke wint en regen. 26 hagel sneeu regen door
een. 27 ijs vroren. over drek gaen kon daer na sneeu en regen. 28 redlyk. savonts sterk regende. 29
droog. stil. mooij. 30 wit en ijs gevroren. stil. 31 vogte. nefel en wint.
den 1 Janwari 1732 donker. vorst. 2 dik ijs vroren. kout met wint. 3 helder vorst. 4 sterker vorst. 5
vorst met sneeu fijn. 6 ook vorst en sneeu. heel koud wint. 7 vorst en sneeu. heel koud wint. 8 helder
vorst. ligt dik sneeu. 9 hard vroren int huis met kolde starke wint. ook sterk sneude. Zuid west wint
edog om middag begon met stoff regenen en sneeu smolt schilik weg. 10 hoog water om dat de sneeu
weg was dog kout. 11 droog. niet kout. 12 mooij sonne. angenaam. helder. 13 snagts vorst. 14 hard ijs.
15 hard vroren. koud ost wint. 16 vroren hard int huis. donker. 17 vorst. helder. stille. 18 vorst met
fijne sneeu. 19 sneude den meesten dag grote vlokken. dik ligt. Zuid wint. 20 vorst met wint. 21 kold
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wint. hard gevroren. 22 rou giselt en nefel. still. 23 donker. vorst iets sagter. 24 helder vorst. sonne.
ost wint. 25 heel hard in de putten vroren. helder. 26 nog starker vorst. heel kout. Zuid wint. 27 heel
hard vorst. putten toe. scharpe koude. 28 donker vorst. wat sagter. 29 vorst dog iesselt daer op
regende. 30 angenaam met regen. savonts sneeu. 31 vorst. sneu.
den 1 Feberuari snagts vroren. 2 rou giselt. Zuid wint. 3 sneude met grote vlokken dog niet vroren. 4
nefel. stil. 5 hard vroren. alles over. helder. 6-7 vorst. 8 ook savonts iets vogt. 9 droog sonder vorst. ijs
weg teert door de sonne. 10 angenaam. 11 hard vroren. door sonne doijde. donker. 12 stil. donker.
angenaam. 13 hard vroren. helder. 14-15 mooij sonne. 16 regen en wint. 17 regen en wint. onstumig.
18 stofregen. koud wint. savonts wint stark was. 19 hard regen. wint boldert. hoog water. 20 droog.
savonts begon sterk te waijen. 21 regen en wint. namidd droog en vuer gevallen is. met sonnen
ondergank donder en lugtinge dog weinig. 22 onstumige wind en regen. hoog water. 23 regen en wint.
24 droog dog sterke noordlike wint. Dinkel uijt liep. 25 vorst. over drek gink. 26 donker. angenaam.
27 droog. donker. 28 angenaam. 29 droog. snagts regen.
den 1 meert wit vroren. ijs koud ostwint. 2 iets vorst. 3 heel windig n[oo]rd. 4 regen en wint. boijstrig.
5-6 wit vroren. 7 iets vorst. wint. savonts regen. 8 wit vroren. 9 regen en wint. 10 kout. wit vroren. 11
hagel buijen. 12 ijs vroren. koud. 13-14 regen hagel en wind. 15 ijs op t water. 16 wit vroren. 17
regen. 18 stofregen <waijt>. 19 donker. stofregen. 20 koud. wint en sonne. stoer. 1 schoor. noord wint
stark bol<dert>.
1732 den 20 meert sonne op en onder te 6 uir. kout. stuer. west wint. donker. ook sonne. namidd:
klein schoer. koud noord wint. boldert savonts sterk. den 21 iets vorst en hagel en dik sneeu quam.
snamidd heel kout. is een winter dag.
den 21 dito quamer tijding uit Munsterland van de krankte op de Beeste. op de tonge grote gate in
vielen. den 22 dito Palthe ook gesegt an de setters dat de beeste gate in tonge vielen. savonts voort d
klokke anging. het Dorp by een quam en twe a drie togestelt om de Beeste te besien welk voort
savonts gedaen is, en al heel vele beeste int Dorp bevonden, te hebben al gate op de tonge ja ook
onder tonge eenige. daer op was het Dorp de gehele nagt op de been en veele liepen na Oldenzel na
de apotheek om wat te halen. elk koe voor 7 stuver op dat de geene die het niet hadden vrij blefen dog
eevens wel nog kregen. het ingeven was vergeefs edog zijn nog veele beeste overgebleven die het niet
gekregen hebben en ook niet eens medcine gebruikt hadden, ja in geheel Losser, so buiten als int
Dorp niet een beest is an gestorven. duerde omtrent 3 weeken doe was het gedaen en weer beter. den
23 kreeg onse koe, roode vurigheit onder de tonge. den 24 al een swarte plakke was die met een
silveren schrapje doorgeschrapt wierde en gewasschen met Ettik, roet, peper en knoflook of siepels
solt int gat legt. smiddags smorgens en savonts ook. den 6 april onse koe lestemael wasschen met
honig en fosel om te sagten. doen was het beter, eenige hebben de melk evens wel gegeten maer wij
niet in 14 dage edog niet hinderlijk is geweest de melk, de beeste waren ook niet van herten krank,
maer gezaeg int eeten, dog hooij eeten. ook het stroo niet konden eeten en roggen mel in t soepen het
weiten te vurig was, wat boeren 15 en 18 daer an hadden staen den meesten dag met wasschen en
smeeren op d tonge te doen hadden so lange het deurde maer was schielyk gekomen en ook schielik
weer weg, &.&.
den 22 meert dik ijs vroren en den gehelen dag gesneut dog voort weg gesmolten is. den 23 vorst en
sneeu dog door sonne weg teert is. den 24 vorst. 25 geen vorst. droog. den 26 helen dag regen. 27
mooij droog. den 28 en 29 wit vroren. stil met sonne. 30 regen en wint. 31 stoff regen. middags
ophouden. angenaam. savonts vorschen songen. warmer.
den 1 april droog. donker. vorschen songen. den 2-3-4 angenaam. stil. mooij. den 5 wat koude wint.
hael. 6 hagel buijen en wint. vorschen bek toe. 7-8 wit ijs vroren. schrael. 9 hael. kout. 10 regen met
koud wint. (40) den 11 april oost wint. wat warmer. 12 koud met wint. 13 paschdag donker. iets
droplen schoten. 14 angenaam. stille. 15 hael. sonneschijn met wint. 16 sonne. droog. kerseboom
blooijt. 17 warm. snagts lugter met donder dog sagte donderslagen. 18 eenige regen. warm. voormidd:
nog hael wint. 19 ook. 20 warm met wind. hael. namidd donder en den regen. Zuid op quam oostlijk
omtrok. het eerste donder schoor. 21 hael noord west wint. mooij sonne. 22 hael sant stoft. 23 wit
vroren. hael. 24 voormidd een schoor regen daer na hael. 25 snagts hand dik sneeu vallen ja, den
meesten dag door sneeut. ook hagel. de boomen dik met sneeu behangen. bloijden peerboom en
kerseboom. tegen avont sneeu wat wegsmolt maer heel kout dog heeft God de Heer de blooijsels
bewaart en veel vrugten quamen. 26 iets vroren. dags met hagel en sneeu [en] regen door een. 27
vroren. kout. 28 wat vogt. stiller. ook warm. 29 wit vroren. 30 droog. savonts regen.
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den 1 meij wind buijstrig. donker. vogt. 2 wind en regen schoers. 3 donker. windig. sware regen
schoers. 4 angenaam. savonts regen. 5 donker. wint en regen. een donderslag en lugtet. 6 de voormiddag dik schoor met donder. wint en regen meesten dag. snagts ook regende. 7 regen dog so stark
niet als vorige dag. 8 donker. iets regen en hagel. kout. 9 vroren. 10 kout. regen en wind. 11 kout. 12
witvroren. windig. namidd sonne. 15 regen en wind. 16 regen. donker. tegen avont stark regen. 17
snagts kout. dags mooij sonne. 18 wit vroren. dags droog. kout. 19 snagts regen. iets warmer. 20
warm. namidd: om 4 uir donder met een swaar schoer. gate in den gront door den swaren regen. 21
warm. savonts lugtinge dog weinig donder. 22 mooij met koele wint. 23 heel starke wint. kout.
namidd: regen buijen dog om 6 uir 2 donderslagen met hagel int fenne agter Eldrink soo groot als een
lit van een duim, dog hier so groot niet. met regen. den 24 droog. kout. rogge bloijsels quamen. 25
windig. iets warmer. 26 mooij. hael dog stiller. 27 warm. agtermidd: donder en regen. 28 kout.
buijstrig met regen. 29 kout. donker. windig. herfst weder. regen. 30 regen. kout. nat hele dag. met
wint. 31 drog. kout.
den 1 Juni Pinxterdag vroren. kout. namidd: regen en snagts ook hard regende. 2 droog. kout. 3 eerst
vogt. kout daer na droog. still. 4 vroren. dags droog. donker. snagts regende. 5 donker. wind. enig
droplen. 6 droog. wint. agtermidd: donder en swaren regen. kout bleef. 7 wint en regen. kout. agtermidd: nog donder schoers. 8 koud. wint. voormidd donder en regen schoers, namidd: donder en hagel
met starken regen. snagts ook regen. 9 kout. wint en regen schoers. 10 redlyk warm. beter als de
vorige dagen. met klein schoers regen dog savonts om 11 uir donder en lugtet heel stark. heel sware
slagen in elsboom slagen an Molemersch gaerden. ook meer andere boomen hier en daer. het swaerste
onweer dat nog van dit somer geweest is. 11 droog. windig. kout. 12 wint met 1 schoer regen. 13
warmer. namidd donder maer weinig. met regen. 14 donker met koud wint, 1 mael donder. 15 donker.
droog. 16 ook sonne. haelde oostwint. 17 angenaam. mooij, sonne. warm. 18 droog. kout noord wint.
19 warm. droog. 20 hael en sonne. 21 donker. stoer. 22 regen. kouder. 23 koud. wint. donker. iets
regen. 24 St Johan rustig. windig. namidd regen en ook snagts regende. 25 vogt dog stiller. snagts
sterk schoor. 26 voormidd regen. namidd droog. 27-28 droog. still. 29 en 30 wind. donker. somtijs
schuers.
den 1 Juli donker met schuers. 2 redlyk. savonts sterk regen. 3 regen. 4-5-6 meestijd regen buijen. 7
droog afklaer. 8-9 droog. 10 stofregen en snagts regen. 11 donker. vogtig. 12 donker dog droog. 13
donker daer na stofregen. 14 droog. windig. namidd regen. 15 wind en sonne. 16 sterke noord wint
boldert. appels afvielen. kout. namidd regen, 17 donker. regen dog namidd: droog. sonne schijn. 18
donker. kleine schuers. 19 mooij sonne. droog ook warm. 20 smoel warm dog namiddags swaren
donder regen en hagel met sterk lugtinge. gate in den gront quam door den sware regen. 21 regen en
windig. ook snagts regen. 22 donker. sterk wint. 23 donder lugtinge en regen. 24 donker. droog. 25
warm. eenige droplen. dog snagts regen. 26 donker. 27 droog dog snagts regen. 28 nefel. warm.
donker. om 4 uir donder en braaf schoer. 29 droog. 1 schoerken dog daer na droog. rogge mait worde.
30 en 31 droog.
den 1 augusti droog, sterk rogge invaarden. den 2 windig. om middag een schoor daer na droog. 3 heel
sterke wint. de meeste gasten dele vielen om dat sondag was. tegen avont regend. appels afgewait.
weite bloijsels bruin. doof. 4 droog. iets wint. ook 1 schoor. den 5 droog. windig. 6 donker. 1
schoorken. 7 donker. namidd sterk waijde met regen. den 8 mooij stille. weite kostet op markt
Oldenzel 13¼ st. rogge 16 a 16½ stuver het schepel ja in dese herfst Wemmers die al voor 15 st en
weite voor 13 st koft heeft tot Oldenzel. den 9 droog. 10 donker. windig. 11 wint en regen. 12 en 13
droog. hael. 14 droog. windig. nefel. wit vroren. 15 droog en windig. hael. weite maeit wort. 16-17
iets stof regen. 18-19 droog. 20-21-22 wind en regen schoers. 23-24 droog. hael. 25 warm. om middag
donder met regen edog tot Steinfort soo swaer dat mule om waijde. ponten en huisen ofslagen waren,
nog om ses uir weder donderd en snagts ook donder en swaren regen daer door de beeke an t loopen
quam. vuil in Dorp worde. 26 ook voormidd: regen dog namidd droog met wint. 27-28-29 droog.
stille. 30 droog. tegen avont en snagts regen. stark. 31 stofregen. dog namidd droog met wint.
den 1 september mooij warm. savonts lugtinge. tegen morgen donder en regen. den 2 ook regen met
donder. 3 geijle regen schoers. 4 stof regen. (1732) (41) de weijte uijtwassede opt land. den 5 mooij
droog. geen regen dese dag. 6 mooij warm. 7-8-9-10-11-12-13-14 droog. still dog snagts wat ripet. 15
natte nefel. mooij. 16 ook nefel daer na sonne. 17 vroren. 18-19 droog. stille. 20 regen en donder.
swaer regen. 21 regen en wint. 22 sterke koude wint. snagts regen en storm wint. sonne op en onder te
6 uir. 23 sterke wint. kout. hagel en regen. savonts donder en lugtinge. 24 regen en windig. vuil. 25
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regen. wind. onstuimig. 26 regen en windig. 27 regen dog nog iets sonne hadt. 28 helen dag regen en
windig. slegt weder. 29 droog. windig. somtijs stoff regen. 30 regen schoers. ook snagts regen.
den 1 october regen schuers. gedurig nat. den 2 voormidd: regen. namidd droog met wint. 3 stofregen.
agtermidd: hael met wint dog snagts weer regen. 4 droog dog snagts wint en regen. 5 stofregen. 6
regen en wint. 7 donker. droog dog nog wat regen. 8-9-10-11 wit vroren. daegs mooij sonne. 12 hard
ijs. halfen vinger dik vroren. 13 vroren. hael oste wint. kout. 14 vroren dog namidd: sterken regen. 1516-17 regen en ook donder en lugten. 18 droog. stil. donker. 19-20-21 regen. diep vuil. 22 nefel daer
na droog. 23 droog. savonts donder hagel en regen. 24-25-26 droog. 27-28-29 regen en wint. 30-31
ripet.
den 1 November mooij. sonne. muggen spelen. 2 donker. droog. 3 iets regen. 4 donker. namidd sonne.
5-6-7 droog. stil. 8 heel dikken nefel helen dag. 9 redlijk. 10 smorgens vurige pilen schoten. namidd:
regen. 11 droog. 12 ripet. ost wint. 13 hard ijs vroren. sterke oste wint. kout. 14 iets vorst. ostewint. 15
ijs vroren. 16 ook. 17 hard vroren. 18 nefel. dooij. warmer. 19 vogte nefel. 20 hard ijs. 21 helder vorst.
22 vorst met nefel. namidd: bomen druppen. dooij. 23-24 nefel. donker. 25 iets ripet. savonts sagte
regen. 26 vroren. dik sneeu viel. grote vlokken. helen dag kout met noord wint. 27 hagel sneeu en
regen door een. niet vroren heeft. sneeu blijft liggen. windig. 28 hardijs. helder. snagts storm. 29 iets
vroren. sonne maakt nog dooij dat er knollen los komen. 30 sterk vroren. helder.
den 1 December helder. vorst. ook wat sneeu. savonts maen eclipsis heel verduistert. kout. 2 vorst en
sneeu. 3 stark int huis gevroren. helder. namidd sterk sneeut. Z[uid] west wint. 4 dooij. sneeu lekt van
d huisen. 5 helder. vorst. sneeu ligt nog. savonts ijsselt. 6 dooij. pannen lekken. op d solders nat. 7
doijt weg sonder regen. gront bloot wort dog windig. 8 regen en wint. 9 wit ripet. ook sneeu vlokken.
10 hart vroren dog namiddag regen. 11 nat weder. 12 vogt dog voormiddags begon te vriesen. kout.
snagts sneeude die liggen bleef. den 13 xbris hard ijs vroren. ook sneeude. 14 hard vroren. 15 sneeu
wint en vorst. savonts dooij. pannen lekken. 16 wint sneeu en regen. kout. 17 iets vogt dog savonts
begon te vriesen. 18 hard vroren. seer glat met ost wint. 19 hard vroren. so glat te gaen. koud ostwint.
int huis vroren. 20 hard vroren. 21 hard in d putten vroren dog stiller wint. 22 hard vroren. glat nog.
23 streng vorst. 24 vorst en sneeu vallen. sagter, water op t ijs stont. 25 rougiselt. hart gevroren. 26
rougiselt. nog harder vroren. doordringet koud. de menschen over al sware verkoutheit hebben so dat
weijnig overschieten en veele an te bedde moeten liggen en ook veele oude daer an sterven. de
courant segt ook soo in Frankrijk en andere landen is geweest. 27 rougiselt. vroren dog so sterk niet
als vooren. 28 donker. nefel. dooij sonder regen. 29 niet vroren. dooij. namidd: begon te vriesen dog
savonts wint en regen. 30-31 nefel en regen met wind. water hoog.
den 1 Janwari 1733 droog met wint. sterk dooijt. 2 goet weer. 3 ook. 4 hard vroren dog savonts regen
en windig. 5 regen. wint boldert. 6-7 reegen en wint. 8 droog en windig. 9 droog. namidd sterk regen.
wind boldert snagts. 10 droog. hael stark wint. 11 regen. wint sterk boldert. 12 regenagtig. 13-14
regen en wind boldert. 15 droog. snagts regen. 16-17 mooij. wint goet. 18 regenagtig. 19 still. somtijs
regen. 20 droog. windig. 21 iets vorst. koud. wint. savonts regen. 22 droog. still. savonts begon te
vriesen. 23 ijs vroren. helder. 24 ijs vroren. wit. namidd stoff regen. 25 donker. namidd regen. muggen
spelen. bloomen staen int velt. 26 nefel. donker. savonts vogt. 27 droog. donker. 28 iets vorst
smorgens quam. 29 hard ijs. 30 hard vroren. over t ijs kon gaen kinder. 31 hard baer vorst. stille.
den 1 Feberuari helder vorst. lijdelik. 2-3-4 vorst. stil. 5 iets vroren. savonts vogt. dooij. 6 regenagtig.
7 nefel. vogt. snagts regen. 8 mooij sonne. snagts vorst. 9 vroren. 10 regenagtig. koud. wint. 11 hele
dag regen. 12 droog. starke storm wint. 13 storm z[uid] west en regen. 14 droog. windig. 15 wint en
regen. 16 sterke wint. storm en savonts regen. 17-18-19-20 regen en wint. onstumig. 21 droog. windig.
kout. helder. 22 vroren. ijs opt water. windig. 23 redlyk. namidd regen. 24-25-26-27 redlyk. 28 ripet.
nefel. (42) kout dog namiddag regen en koude wint.
den 1 meert redlijk. 2 angenaame sonne. 3-4 redlijk. 5 helder. kout. 6 vroren. 7 kout. ijs vroren. 8 hard
ijs. namiddag sterk regende. 9 hard ijs. namidd sagten regen. 10 koude sterke wint. namidd regen. 11
iets vorst. 12 koude wint. 13 iets regen. windig dog snagts wind boldert met regen. 14 buijig met
koude wint. sagte regen. 15 snagts wit en ijs vroren. 16 regen. 17 redlyk. om middag kout wirt met
wint. 18 wit, ijs opt water. kout. 19 koude wint. stark dog tegen avont regende. 20 koud. wint.
namiddag hagel buijen. 21 wit vroren. ijs opt water met koude west wint. namiddag zuijd wint.
warmer en sonneschijn. stille. nu (de sonne op en onder te 6 uir) 1733 den 22 meert snagts wat ys
vroren. 23 regen. quam namidd:. 24 oost wint met sneeu namidd:. savonts sterke bolder wint. 25 stark
vroren int huis. dik ijs. ook iets sneeu. 26 sterk vroren. helder. stille. 27 sterk vroren. ook int huis. 28
24

Twentse Taalbank
vroren. verandert. wolken. namidd droplen vielen. savonts regende. 29 snagts regen en dags ook.
groijsaam. stille. 30 donker. koude lugt. 31 sneeu en regen met sterke wint. de menschen buiten niet
arbeiden maar na huis mosten. namidd: werd droog.
den 1 April snagts ijs vroren. kout. suer weer. 2 kout. donker. regen en wint 3 heel kout met sterke
weste wint also kout als int winter weest is. 4 wat warmer. still. 5 redlyk droog. warmer lugt. Paschen.
6 droog en sonne warm. savonts de vorschen songen. de eerste mael gehoort. 7 warm en sonne. 8
nefel daer na sonneschijn. hale oste wint. 9 heel warm met sonne. op den agtermiddag donder en
lugtet. westelijk op quam. na t zuiden omtrok. hier weinig regende maar Enschede stark regen en
hagel. water in de huisen. was loopen over de straten. den eersten donder was. 10 en 11 droog. ooste
wint kout. 12 hael. 13 wit vroren. 14 vroren. donker. namidd: sonne. kersen bloijen. 15 hael. lugtig. 16
donker. hale oste wint. om half sesse wasser brand in Steggemans smit dog voort uitgegoten is. 17
nefel daer na sonne. 18 nefel daer na sonne. 19 en 20 droog. 21 donker. wat regen. 22 donker. iets
regen. 23 witvroren daer na sonne. 24 mooij sonne. namiddag donder en braef regen. 25 donker. 26
hael. Zuid oste wint. 27 hael. droog. 28-29 koud. hael. 30 eenige regen droplen vielen. warmer daer op
savonts lugtet en sterken donder tot ligte dag. hagel en swaren regen. water heel hoog wierde. tegens
wint schoer opging.
den 1 meij hoog water was. ook regende. namidd droog. 2 noord wint. haelde sterk. 3 regen. donker. 4
lugtig. namidd 1 schoor regen. 5 donker. koud. oste wint. 6 ook. 7 ripet. kout als herfst weer. 8 weinig
vorst oft wint. hael. kout. 9 hard vroren. kout. hael. 10 ijs op t water lag. kout. 11 seer koud. noordwestewint. sterk haelde. van koude van t flas weiders na huis mosten gaen. 12 koud. hael dog wat
stiller. 13 ijs vroren in Dinkel. (43) 14 meij wit vroren. stijf kout. dags wat sonne. tegen avondt sterke
noorde wint. rogge vervroren. inde Graafschap Benthem veel afmaijt is en met weite weder togesaaijt.
15 iets minder vroren dog kout. 16 ijs opt water lag. noordewint. 17 vroren. 18 ijs opt water lag. hael.
Oldenzelse Pinxter markt. 19 iets vorst. donker. koude lugt. oste wint. 20 donker. stille. 21 donker.
kout. 22 donker. namidd: iets regen. warmer. stille. 23 donker. vogt. regenagtig. 24 en 25 hael droog.
noorde wint. 26 regen buijen. oste wint. kout dog namiddag donder en regen. sterke nordoste wint. 27
kout. donker. windig met regen buijen als herfst weer is. 28 kout. windig. regen schoers. 29 donker.
rogge blooijt. 30 mooije sonneschijn. 31 wat warmer lugt.
den 1 Juni droog. stille. 2 droog. rogge stoft. nordewint. 3 noord west wint. regen schoers. 4 wind en
regen. koude noorde wint. 5 regen en namidd: donder. 6 redlijk droog. 7 noordwint met sonne. 8 ooste
wint. mooij droog. 9 nefel. kout daer na sonne. 10 droog. meer wint. 11 droog. donker. wolken. kout.
windig. 12 regen en wint. 13 windig. droog. donker. 14 sonne en wint. hael. 15 hael en sonne. 16
snagts om 2 uir begon te vriesen. noordoste wint. gras hard vroren en de meeste bookweite vervroor.
heel swart was so dat de meeste menschen weerom saeijden en liet ook mooij. quam geijl (lank) stroo
van maer met de droogte blooijde die lange en sloeg vol wel an, dog doof goet so dat sommige het
dorschen qualik weest was, slegt weite maer 38 U een schepel. de allerbeste die niet om saaijt was.
Agterhuis weite die staen was gebleven dog wat uitvroren maer weijnig, wel land kon houden maer
om de droogte het onkruit sterk op sloeg. land verdorf. 17 droog. hael. 18 droog. kout. hael. eenige
droplen vielen. 19 wit vroren. wederom veel weite vervroren was. tegen avont regen. 20 donker.
droog. savonts warmer (1733) met een goet schuer regen. de rogge drie stuver opsloeg en de weite op
eenen gulden quam het schepel tot Oldenzael. 21 juni koude nagten. vroor. 22 wit vroren was. weite
meer vervroren was die te voren was vrij gebleven. 23 warm. 24 St Johannes warmer is geworden.
ook honigdouw vallen. hoppe slegt van geraden is. 25 namiddag donder en regen. warm. 26 droog.
warm. 27 warm dog iets wint. 28 donker en wint. een schoorken regen. koeler. 29 donker. windig. 30
windig. donker dog een schoor viel.
den 1 Juli sterke kolde wint. iets regen. sterke storm wint. toegen van de bomen afwaiden [en] applen
[en] kersen. de hoppe verdorf ook. 2 koele wint. regen buijen alles afsloeg. onstuimig. 3 wat stiller en
hael. 4 hael en sonne. 5 hael dog warm. 6-7 warm. hael. 8 warm. sant brant. hael. savonts weerligtet. 9
warm. savonts weerligtet ook. 10 hael warm. 11 donker. wat donder en regen iets. 12 donker. hael. 13
iets vogt tegen avont. 14 hael met oste wint. helder. 15 droog. hael. alles verdroget. kool [en] wortlen
loof wit, en mellen opeeten. 16 mooij. hael. 17 donker. smoel warm. namiddag dondert en regen.
Enschede water door de huisen was gelopen. 18 warm. hael. 19 hael met sonne. alles verdorret opt
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land. uit Frankrijk schrijft men in de Postrider berigt dat de rieviren allier7 en de Loire so danige
overstrominge hebben verorsakt dat men nooijt diergelijke heeft gesien. van Moulins wort geschreven
dat die twee riviren in het Bourbons binn[en] 3 uiren tijd twaelf voten hoog geresen waren daer door
het land van beide zijden 3 mijlen verre overstroomt was geworden. te Orleans en Tours is t nog erger
gewest in de eerstgenomde plats hebben de wateren van gemelde rivire 18 en in de laeste 25 voten
hoger gestaen als gewoon zijn t geen men niet weet oijt gebeurt te zijn. te Bloijs is ook alles in de
uijterste noot geweest en de overstrominge van de Loijre heeft sig tot Nantes uijtgestrekt zijnde de
elende alom groter geweest (1733) (44) als men beschrijven kan. omtrent Orleaens hebben de
inwoonders 4 dagen lank geen communicatie met malkander hadt. omtrent Tours alleen zijn twee
Burgten en 7 dorpen bij na ten eenemael weggevoert. alle de landerijen bouw en wijnlanden zijn
langs de overstrominge geruineert soo dater bij na nergens geen oogst te wagten is. gehele dorpen
huijsen molens bruggen suijker branderijen boomen gantsche kudden vee paerden &. een groot getal
menschen sijn weggevoert en verslonden. veele hebben haer schuilplats in de kerken gesogt dog niet
vonden. de schaade is niet te begroeten zynde veel duijsenden daer door verarmt in elend gebragt.
20 juli sterk halet dog snagts sagte regen. 21 boijstrig. regen. noordwint. koud. 22 regen buijen.
namidd droog. windig. 23 droog. 24 donker. snagts iets regen. 25 droog. 26 droog. savonts 1 schoor.
27 droog. tegen avont donder en 1 schoor. 28 droog. 29 droog. int hoge land in de roggen gasten
sloeg. 30 donder en regen.
den 1 augusti droog. warm. 2 droog. hael noord wint. 3 droog. stil. sonne. 5 nefel en hale wint. 6
mooij. namid om 2 uir een schoor. heel verquikt van is. 7 droog dog namidd om 2 uir sagte begon te
regen[en] meesten dag. 8 droog. stil. groijsaem. 9 droog dog om middag 1 schoor. om 5 uir een swaer
donder schoer. so sterk regende heeft dit somer nog so swaer niet geregent. 10 windig. buijstrig en
regen. 11 voormid 1 schoor dog namiddag wind en droogte. 12 droog. heel windig. sterk waijt. 13
voormidd iets regen daer na sonne. stille. 14 ripet. droog. 15 droog. 16 droog. namidd om 4 uir donder
en regen dog niet swaer. 17 drog. namidd sagte regen. 18 donker. droog. namidd 5 uir donder en 1
schoor regen. 19 donker. ook sonne - namidd 3 uir donder met 1 braef schoor. 20 nefel daer na regen
meeste dag. 21 droog en sonne. (1733) 22 aug droog. namiddags iets regen. 23 droog. windig. snagts
regen. 24 wind en regen. stoff wind boldert sterk. 25 sterke wint. sant stoft. de wortlen in de gaerdens
so hard uitdrogen dat men die wel 4 uir kooken moet en nog niet week zijn, de late meij wortlen
geheel verdorren vant land. de groete boonen ook. de bloijsels swart worden en afvallen so dat wij het
geheele somer maer 5 a 6 mael van gekookt hebt en wel een spint pottet hadden. 26 aug haele sterke
wint met sonne. 27 sagte. donder en regen. voormidd kout. savonts regen. 28 droog. hael starke wint.
29 sterk wint. donker lugt. onstumig. tegen avont stof regen en snagts braef regent. 30 sterke wint.
donker. om 10 uir begon te regenen. meeste dag schoors vielen. 31 droog. stille.
den 1 september donker met stof regen schoers. 2 droog dog een schoor. 3 droog. warm. 4 voormidd
stofregen. namidd redlyk droog. 5 voormidd stofregen. namidd droog. 6 voormidd droog. windig.
namidd: regen. 7 droog. 8 regen en wint. 9 regen en wind. savonts lugtet. 10 heel onstuim windig en
hagel en regen. ook donder. vuil wort. 11 droog met wint. 12 sterke wint en sonne. 1 schoerken. 13
sterke wint en regen. 1 mael dondert. 14 regen en wint. kout. 15 regen en wind. kout. 16 donker.
sterke wind stormde. ook regen. 17 voormidd droog daer na regen en wint. 18 en 19 droog. stille. 20
kout. droog. 21 droog. 22 droog. oste wint. 23 droog. ripet. 24 wit vroren. weijte ripe maakt. Zuid oste
wint. de meeste weite swart vroren. het loof afviel en begonnen sterk te maijen. den 25 meijden wij
onse ook die weerom was saijt op twe schepel land tegens t hekke of mulle. maer 5 schepel dorscht.
doof goet qualik het dorschen weerdig. 25 wit vroren. gras hard. was ijs. weite geheel vervroren. was
al de bladen afvallen. geheel door slegte (1733) (<45>) weite weijnig an en ligt doof goet. 2 of 3
schepel de vijme. 26 en 27 wit ripet. still. 28 heel donker. kout. namidd: sonne door. 29 St Migheel
hard ijs vroren. wit. al de torkse boomen vervroren. 30 ijs vroren. wit. kout.
den 1 october wit vroren dog geen ijs lag. 2 en 3 wit ijs vroren. savonts iets stofregen. 4 nefel. ook wit
vroren. 5 ook. 6 droog. stille. tegen avont wint quam. 7 regen en wint. savonts lugtet. 8 regen wint en
hagel. namidd wat donder dog sagte. 9 wint en sagten regen. 10-11-12-13-14 sonne. droog met wint
dog angenaam. 15 koude wint. 16-17 mooije sonne. stille. 18-19-20-21 hard vroren. wit. 22 iets ripet.
windig. 23 donker. namiddag regen. 24-25-26 regen en windig. 27-28-29 wit ripet. ook eenige droplen
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vilen. 30 mooij droog. 31 donker. droog. savonts iets stofregen.
den 1 november 2 ook droog. angenaam. 3-4-5 wit en ys vroren. 6 wint en droog. angenaam. 7 wind.
kout. sneeu en regen. 8 windig. snagts regen. 9 wind boldert met regen. 10 sterke wint en regen. 11
sonne. koude noorde wint. 12 donker. sterke wint en regen. 13 donker en windig. 14 iets vroren. 15
mooij sonne. 16 wint en regen boset. 17 koud wint. 18-19-20 hard ijs vroren. wit. 21 iets vroren.
savonts regen en wint. 22 iets vroren. wit. snagts storm wint. 23 storm en regen. 24-25 kout. droog.
donker en wint. 26 redlyk. iets regen. putten heel droog zijn. menschen verlegen omt water. 27 ijs op
water vroren. 28-29-30 donker en somtijs regen.
den 1 December droog. 2-3-4 wat vroren. ijs opt water. 5-6 vogtig en nefel. ook wint. 7 redlijk. 8-9
regen. 10 koud wint met vogt. 11 droog. donker. 12-13 wind en regen. 14-15-16-17-18-19 nefelagtig.
donker. lugtig. kout. 20 hard ijs vroren. over drek kon gaen. stille wint. 21 hardijs vroren. tegen avont
zuid wint boset. doijet weer. 22 angenaam met wint. 23 sterke wint boldert. droog. 24 helen dag
regen. 25 midde winters nagt regen. ook den helen dag regen. wint boldert. storm. pannen afvallen.
weste wint. hoog water quam. 26 droog. 27 droog. namidd: donder hagel en regen. savonts lugtet. 2829 wint en regen. onstuim[ig]. 30 droog. snagts regen. tijtloosen uijt de gront komen. 31 angenaam.
iets regen. di<ep> water.
den 1 Janwari 1734 angenaam. droog en sonne. 2 warm. redlijk. 3 regen en sterke bose wint. 4 droog.
koude wint. 5 wint en regen buijen. 6 storm wint en regen. pannen afvallen. noord westewint. 7 wit
vroren. ijs opt water. stille. 8-9 stille en sonne schijn. 10 koud wint. iets vorst. 11 koud sterke wint. ijs
op t water dog tegen avont regende. 12 mooij sonne. stille. 13 redlijk dog koude wint. 14 sneude fijn
den helen dag. smolt voort weg meest. 15 sneude grote vlokken en bleef liggen. tegen avont begon te
vriesen. helder. 16 wat vorst nog iets sneude. 17 iets vorst. sonne sneeu wegteert. 18 iets vorst. sneeu
ligt vaste. 19 iets vroren. nefel. 20 hard vroren int huis. helder. 21 helder. sterk vroer. kinder opt ijs
loopen. 22 hard vroren. 23 wat sagte vroren. oste wint. 24 vorst. donker. oste wint. sagter. 25 rou
giselt. kout. nefelagtige lugt. 26 lijdelijke vorst. 27 ook. 28 weijnig vroren. angenaam. muggen
speelen. 29 vorst. kouder. 30 ook iets vroren. weijnig. dagelijks de gront dooij is door de sonne. 31
mooij. vorst niet stark.
den 1 Feberuari ook sagte. vorst. 2 iets harder vroren. koude wint. donker. 3 dooij. angenaam. 4 nefel.
iets vorst. 5 rou giselt. kout. namiddag regen. 6-7-8-9-10 regenagtig. nat. 11 sneeu en iets vroren. 1213-14-15-16-17 regenagtig. 18 wind boijstrig. tegen avont hagel en regen. stormagtig. 19 windig en
iets stof regen. 20 en 21 windig en stofregen. 22 wit ripet. 23 ook. 24 donker en wind. iets vogt. 24
donker. iets vogt en windig. 25-26 droog. donker en wint. 27 snagts storm wind met regen. daags ook
hagel. 28 ook snagts storm wind en donder lugtet en regen schors. dags ook stormde. heel hoog water
quam.
den 1 meert 2 ook koud. buijen hagel en regen. 3 redlijk. 4 regen. 5-6-7 wit ijs vroren. 8 angenaam en
sonne. 9 donker lugt. 10 stille. angenam. donker. savonts iets vroor. 11 nefel. vogt. stille. 12-13-14
wat vroren. 15 hael. mooije sonne. geen vorst. 16 donker en windig. 17 wint en regen. 18 regen. wind.
ook iets donder. 19 koud wint. (<46>) dit jaer groote droogte en int blooijen de rogge wat vorst in
gevallen is. meest op de laegten van t land en opt hoge land geen nood van vorst. veele rogge an was.
de rogge swaar en groff. mooije stoten an waren, maar de weite meest vervroren. weijnig in Losser
gewassen is en nog ligt doof goet maer 38 U het schepel. die niet omsaijt is staan bleef de leste was;
maer die weerom gesaijde was so ligt datse tot zaaijen bewaart is. tot maalen niet eens bequaam was.
half volle korens dog goet is opgaen opt land. mooij. de menschen van fijn roggen meel pankoken
bakten. de rogge goet koop bleef dog voor Martini 25 st [te] Oldenzel. eenen saterdag tot Deventer en
Zwol al 30 st maar in korte dagen afsloeg. de weite slegt dog 1 gl int saijen kostede.
1734 den 19 meert volgens almanag son op en onder te 6 uir. koude wint. hagel en regen. 20 dito iets
vroren. noordwest wint. suere koud lugt. 21 wint. koud en regen. iets vogt. 22-23 redlyk. 24 regen
schurs. 25 regen en wind. vorschen songen. 26-27 donker. nat. weder stofregen. 28 meesten dag regen.
29 witvroren. dags sonne schijn. 30 regen. groijsaem. 31 iets vroren. haele wint.
den 1 april regen. 2 stofregen. groijsaem. 3 hael. droog. sonne. 4 angenaam. savonts sterk vorschen
songen. 5 haeldroog. 6 regen en hagel. kout. onstuim wint boldert. 7 eenige hagel buijen. 8 sonne en
hagel buijen. 9 regen en hagel. kout. 10 wint en regen. 11 redlyk droog. 12 stille. angenaam. 13 heel
windig. 14 nefel. stille. angenaam. 15 stil. aangenaam. tegen avond noorde koude wint. Eijken bomen
en bueken bladen kragen vol stonden. doorgaens sterk savonts weijde en iets regen. 16 donker. wat
vogtig. kersen pruimen peeren staen vol int bloeijen. heggen groen. 17 droog. stille. 18 droog. haele
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wint. 19 ijs vroren. wit. 20 koud en regen. 21 kout wint boset. 22 koud en windig. 23 hael en sonne.
24 hael. 25 (Paschen) wit vroren. (25 dito). 26-27 wit ijs vroren. ostwint. 28 donker. iets vroren.
namidd: regen schuers. 29 angenaam. groijsaem. 30 iets vroren. koud.
den 1 meij hard vroren. 2 vroren. iets sagter. 3-4 droog. 5 ook dog snagts regen. 6-7 donker en regen. 8
regen en wint. neef Sluter hier was en Winoldi. 9 zondag mooij droog. 10 droog. angenaam. 11 kout.
windig. 12 droog en sonne. 13 hael droog. 14 regen. 15 wit vroren. het eijken loof swart. 16 vroren.
droog. 17 angenaam. 18 angenaam. warm dog sterke wint. 19 droog. windig. tegen avont donder en
lugtet met regen schoor. trok rontom en sterk regende. veel water van quam. 20 donker met iets regen.
droplen vielen. 21 vorige nagt regen dog dags droog. donker. kout was. 22 wat vroren. droog. kout. 23
kout. sterke wint. sant stoft. 24 regen sterk. 25-26-27 regen en wint. ook hagel en sneeu buijen. kout
herfst weeder was. 28 hard sterk vroren. hael met sonne. namidd: regen. 29 sterke wint. weinig regen.
toegen van d boomen. kersen bij menigte afwaiden. namiddag Brand in de provisoren arm huijsen tot
Enschede dog gelosschet worde. 30 droog. namidd: regen. 31 iets vroren dog savonts regen.
den 1 Juni mooij sonneschijn. 2 warm. namidd: donder en lugtet en regen, Osenbrug Warndorp alles
verhagelt was.
(4<2>) den 3 juni regen. namidd nog sonne schijn quam. 4 iets vroren. haele oostewint. 5 regen met
sterke oostwint. kout. boset sterk. 6 donker. droplen vielen dog om middag noordwest donder op
quam. donderde eerst na Oldenzel en de Lutte. hier weer omtrok en quam op donder en iets lugtet met
swaren regen. beeke hoog van worde. 7 regen buijen. kout. windig als herfst. 8 enige droplen. donker.
namidd droog. 9 regen schuers. 10 helen dag regen. kout. herfst. 11 donker. droog. 12 regen gedurig.
13 regen. namidd droog. 14 droog. namidd donder en swaren regen. 15 starken regen. 16 regen. ook
donder dog weijnig. 17 donker. droog. 18 windig. droog. namidd sware regen. 19 droog. Dinkel
uijtliep. in de uijtlagen vischen vangen zijn. 20 langste dag zijnde. donker met ooste wint. namiddag
koude sterke noorde wint. droog. savonts seer lugtig. den 21 donker. stuer. betrokken lugt. noord west
wint. 22 droog. mooij sonne. ook warmer. 23 droog. sonne. iets ooste wint. 24 St Johannes heel
warme sonne. sant heet. stille. 25 donker dog smoel warm. iets donder. weinig regen. savonts sterk
regen. 26 donker. windig. iets dropelen vallen. 27 donker. buijstrig. ook koude regen schuer daer
hagel in was. 28 donker dog om 3 uir regen. 29-30 donker. noordooste wint dog droog. ook nog sonne
schijn.
den 1 Juli droog. 2 mooij. namidd 1 swaren donderslag en swaren regen. beeke hoog van worden is. 3
droog. 4 iets vogt daer na droog. 5 donker. warme lugt. om middag sagte begon te donderen dog na 2
uir begon sterk te regenen en 1 swaren slag quam. daer op de beeke soo hoog is opgelopen. om 7 uir
het water al in Apen huis gink tot an de knee hoog. Bet Gerligs huis olde mullers (door liep). Kupers
Hendriks huis tot an de keuken deur stont, ook in de kerkstrate schoor op schoer. rontom dondert. uijt
alle hoeken wolken tegen malkanderen an dreven. regende soo altijd voort dat de vonders bij Duggen
en Kupers huis weg dreeven ja t water opstuwde. so hoog stont dat onse Kostverloren Vrouwenhof
[en] Weemgaerden onder water stonden en regende nog te 10 uir (den 5 juli 1734) als wij na bedde
gingen dog wat sagter. het water voor Hengel huis in de beeke liep en voor Jaspers huis tot na de
beeke of Heerde stegge ja dat onse hoff op den hoek na Weemgaerde in de paden stont. an de
Vrouwen hoff het walleken gelijk stont tot an de poorte. dat hier geen oude menschen sien die sulks
geheugt. de Dinkel so hoog worde in Greeven koeweijde stont. Lentfert het gemaijde gras weg dreven
is uijt de maet bij t Boekholt. uijt de heggen nog een weijnig weder kregen. het meeste was wegdreven
in de Dinkel. den 6 droog was. de menschen liepen over al om het water afte graven dat het weg lopen
kon. den 7 tot Hengelo water op de strate stont. Dijk heel onder water stont. Delden nog opliep. de
bleike heel onder water quam. veele menschen de dijke moste bewaren voor het doorschueren
derselve. Rentmeijster tot Hengelo order op stelt hadde (seijd tegen mij en sone Christjaen). (den 7
juli ik en sone Christjan na Delden vaerden aldaer) (vrou Meijrink ons tegen quam. Menschen
Thienden sone kofte). den 9 donker dog warm. namidd iets donder dog hier niet regend maer bij
Bethlem sterk regend. 10 wat stofregen. 11 regend nog starker. 12 windig en regen schoers. 13 windig
ook regen. kout. 14 regen en wind. boijstrig. 15 donker. droog. iets droplen vallen zijn. 16 regenagtig.
stille. 17 donker en regen. namidd iets droog dog savonts regende. 18 donker. iets regen. 19 droog dog
1 donderslag gehoort. 20 mooij warm. voor 1 uir begon te donderen en so sterk te regenen. vinnig met
hagel (in esch was de rogge wat afhagelt) dat het water weer hoog opliep. Swafrink beeke maer 1 voet
lager was als te voren op den 5 juli was. in Lonker 2 menschen int huis door den schoorsteen doot
geslagen zijn. den 21 droog. donker. (1734) (4<3>) den 22 juli warm. donder sig vertoonde dog trok
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weg. droog bleef. 23 mooij sonne dog om 4 uir een schoor quam. 24 hael windig. 25 regen en windig.
26-27 wind met wat regen. 28 droog. 29 voormidd wat regen daer na droog dog na 4 uir begon te
regenen met donder. seer grote droplen sterk regende dat het rogge inhalen gedaen was. beeke hoog
liep sterk. 30 smorgens 7 uir 1 schoor daer na droog. 31 donker. droog. savonts wind en regen.
(1734 den 25 meert is prins van Oranien getrouwt tot Londen met princes Anna van Groot Brittanien
St James)
den 1 augusti wat windig met regen schuers. 2 voormiddag regen. namidd droog. 3 stofregen. windig.
4 eerst regen daer na droog. 5 droog. 6 somtijs regen. 7 namiddag regen. 8 droog. hael. tegen avont
donder en lugtet. snagts regen. 9 regen en ook snagts sterk. 10 droog. warme sonne. iets droplen
vielen en iets donder dog geen regen. 12 regen en windig. 13 regen. savonts helder. krans om de
mane. 14 droog. namiddag regen en volgende nagt ook. 15 donker lugt. om 11 uir begon eerst
stofregenen dog regende den gehelen dag so sterk dat onse Domine en schoon soons tot Gronou
blijfen mosten snagts. 16 donker. eerst wat droog daer na gedurig regende met wint. om 2 uir onse
timp appel boom om waijde met appelen. vuil kout herfst weer. 17 gedurig regende stofregen dog int
Munsterland swaer regent. Dinkel uijtliep. 18 mooij droog bleef. 19 ook. 20 ook dog namiddag vroog
donker. donder en lugtet sterk. regend met donder tot na 2 uir snagts. 21 donker. om 10 uir weer
begon te regenen met sterke wint. al sterker regende. Hondsdagen uit. son op 5 [uur] onder 7 uir.
savonts weer donder. 22 dito sterk wayt. swaer regen met sagte donder. soo vuil als in den herfst. de
wegen onbruikbaer zijn. staet alles vol water. Deputate waren hier. klagen seer over den vuijlen weg.
23 windig. kout. droog. 24 smorgens eerst donker dog om 9 uir begon te donderen. eenen swaren slag
met swaren regen. het twede donder schoer om 11 uir. het derde savonts dondert om 7 uir met sterken
hagel als knikkers groot. Zuid west wint. ten westen met sterke lugtinge. so sterk tegen de glase sloeg
of alles kort slaen soude waer door de weijte veel afslagen (1734) is die rijp stont op t land ongemaijt
dog was al veele gemaeijt die geen schade leed. gaeten in de appelen hagelde daer de wint omsloeg
daer na sterken regen. Verbekke sat hier met de orgelmaker. seijde van oude menschen hoort hadde
vrogen donder een nat jaer en slegt saet gaf. snagts sterk waaijde. 25 ook regen schuers meesten dag.
Dinkel en beeke hoog vol water. 26 donder slag en lugtet en sterken regen. 28 eerst droog dog namidd
weer regen. 29 weijnig vogt daer na droog met sonne. 30 droog. stille. 31 donker. stofregen.
den 1 September mooij sonne. hael. 2 ook. droog. 3-4-5-6-7 sonne en droog waer door de weijte droog
van t land quam. 8 iets regen en wint. ook donder dog niet regende. 9 donder regen en wint heel sagte.
namidd droog. 10 donker. regenagtig en windig. stormde. kout herfst weder. 11 ook sterk waeijde. met
regen appelen afsloegen van de boomen. kout. 12 windig. wat stofregen. somtijs droog. 13 boijstrig
wind en regen. namidd droog. 14 nog starker stormde en regen sloeg sterk. 15-16-17-18 alle dage
regen en wint. 19 kermiss hier. mooij droog. 20 stoer kout. donker. savonts regen. 21 regen en wint.
kout. vuil. Dinkel hoog. 22 regen schuers. namiddag droog, sonne op en onder te 6 uir. savonts scheen
noorder ligt. 23 ripet. koud ooste wint boset. donker lugt. 24 ripet. koud sterke wint oost. namidd om 4
uir regen. dese dag veel hooij ingehaalt is t welk lange is los geweest door al den regen. 25 ripet.
donker. eerst sagt daer na sterken regen. vuijl. 26 regen en wind boijstrig. van smorgens 8 tot savonts
10 uir altyd regende sterk. beeke vol en Dinkel voor Popen brugge hen uijtliep seer hoog. de wegen
vuil. geen mes[t] varen konden. nat land. 27-28-29 donker. droog. ook somtijs stille. 30 donker. ook 1
schoor regen daer na droog namiddag.
(1734) (49) den 1 october donker. droog. 2 sonneschijn. droog. Eper markt. Agterhuis haver pastor
uijtgenomen. is gants verdorven. nergens geen saet meer buijten. 3 eerst sterke wint dog om 9 uir
stofregende. 4 voormiddag droog. tegen avont begon sterk te regenen en soo voort alle dage of snagts
regen hat. seer vuil. Dinkel uijtliep. wij quamen van Enschede. mosten varen over Swaferink brugge.
stont velt ook vol water. de heele weke niemant rogge saijen konde om den regen. 5-6-7-8-9 alle dage
regent (miserabel). 10 ook regen. eerst droog voormidd:. 11 iets ripet. droog met wint. nu veele rogge
saijt wort om datse de vorige heele weke om den regen niet buijten duren konden. 12 redlyk dog
donker. 13 regen en wint. 14 voormidd: droog. namiddag stofregen. 15 donker. still. 16 snagts ripet
met oste wint. haelde sterk. 17 regen schuers. 18 regen en wind. 19 ripet. hael koude wint. 20 ripet.
kout. namidd sterk regen. nu wies. door de Dinkel varden anders heele herfst niet door kunt. 21 kout.
windig. 22 nefel. droog. kostlyke dag. 23 wat regen voormidd. savonts sterken regen. 24 voormidd
donker. namidd regen. heel vuijl int Dorp is. 25 redlyk droog. donker. savonts sterk regende. 26
donker. 27 iets ripet. savonts regen. 28 wit ripet. donker. namidd regen. 29 hard ijs vroren. helder
sonne. savonts regen. 30 iets ripet daer na regen schuer. 31 iets ripet. donker ook sneu. fijn flokken.
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namidd stoffregen en wint.
den 1 November hard vroren. dik ijs. helder. 2 vroren een vinger dik ijs. over al den drek gink. heelen
dag door vroor. savonts begon te sneeuwen. 3 iets sagter vorst. nog sneeude. nog stiller. 4 hard vroren
int huis. knollen op delle hard vroren zijn. sneeu ligt nog, 5 snagts om 3 uir wint en regen quam, sneeu
weg. dooijt vuijl. 6 regen. namidd droog dog stormde sterk. door de sneeu vuil en week in felt. de
weegen onbruikbaer zijn. vol water. savonts ook sterk waeijde met regen. 7 storm met regen schuers.
(1734 november) sterk regende so dat onsen kelder vol water quam welk sedert de ophoginge van een
trappe niet weer geweest is, 8 wind en regen. onstuim. kout. 9 voormidd regen daer na droog. veel nu
nog eerst mes[t] varen om rogge te saijen. de paarden weg sinken int land. niet op gaen konden
daerom veele land woest blijft liggen en den mes[t] in de vaelde blijft soo als oude menschen seggen
datse nooijt soo nat somer en herfst niet beleeft hebben daerom ook weijnig torf in gekoomen is. alles
verregent. den halfen torf ruim verdorven is. 10 november snagts regen. dags hagel en regen met
wint. 11 ijs vroren. wit. dags helder en mooije sonne. stille. 12 iets vroren. droog. 13 ook. 14 harder
ijs. den torff heel deur, eens so hoog als de vorige jaren. tot Oldenzel al 2 a 3 gl het voor kluen kostet
heeft, (NB Torff deur is) 15 niet vroren. sagte. stille. 16 redlyk droog. 17 regen. namidd sonne. droog.
18 nefel. donker. savonts stormd. 19 nefel met regen. stille. 20 hard vroren. koude wint. vroor den
helen dag. knollen sitten vaste. 21 wat sagter. savonts regen. 22 koud. iets vorst. windig. 23 sterk
vroren. over drek gink. ostwint. 24 nog harder vroren. koude ostwint. 25 int huis gevroren met koud
ost w[ind]. doordringent kout. 26 hard vroren. dik grise lugt. stiller van wint. oom Strik van Gilh[uis]
na Ensched vaarde. Jorien ijs kort sloeg. met was na Elsbeeke. 27 hard vroren. wat nefel. donker.
stille. torf duir. een ossen voer tot brouwen. soon Christjan 30 stu voor geven moste, grote armoed om
brand is, de Oldenzelse dragen al dat holt weg uijt Lonneker Berg. 28 rougiselt. hard vroren. donker.
29 rougiselt. hard vroren. gisel afvalt. ligt wit als sneeu dik op de gront. donker lugt. kout. 30
smorgens verandert. sagt stofregen. witte nefel. helen dag water op t ijs stont. tegen avont noordoste
wint. weer helder sterren. maneligt scheen.
den 1 December weder vroren. kout. mooij sonne, tegen avont duijster neffel. stille wint. 2 vroren.
donker en (50) fijne sneeu. Zutwest wint boset. savonts vogt. pannen druppen. 3 dooij met regen en
wint boldert. 4 donker lugt. savonts regen en windig. 5 neffel. donker. stille. 6 snagts regen. smorgens
om 9 uir begon hagelen en daer na sneeude den helen dag stark en bleef liggen. sterk op vroor.
tappens an de pannen vroren. 7 helder vorst. sterke noord ooste wint. heel kout of het vel of de huijt
sal. 8 vroren. helder. hard. mooij sonne. stille. 9 hard vroren. west wint. koude grise lugt. 10 wat
sagter vorst met sterken wint. tegen avont sneeu weg. dooij. 11 neefel. dooij. stille. 12 vogten nefel.
tegen avont helder. 13 sterk vroren dog ook regende. angenam. dooij. 14 smorgens nog regende daer
na neffel. droog. savonts begon te vriesen. onse leste knollen rodet gelijk veele luiden deden. 15 stark
vroren. ook neffel. over drek gaen konde. 16 hard vroren. helder. stille. om middag glatijselde daer op
vogtede. dooij. 17 regende. 18 somtijs regen. donker. wat windig. savonts sterk waeijde met regen. 19
mooij sonne. droog. om 11 uir regen en wint. 20 droog. kout. 21 redlyk. 22 iets vroren. sneude met
grote vlokken daer na windig en regen. kout. kortste dag is, 23 iets vroren. savonts regen. 24 redlijk.
25 buijstrig regen. 26 redlijk stille. 27 iets vroren en droog. 28 donker. namidd sonneschijn. 29
stofregen. sterke wint. volgend nagt sterke windt met regen. 30 wat regen. namidd sonne dog wat
wind. savonts noorder ligt straelde. 31 donker. droog. koud. savonts sterken swaren reegen.
1735 den 1 Janwari donker. vogtig. hoog water. namiddag droog. 2 donker. droog. namidd vogt dog
stille. 3 droog. stille. 4 droog. tegen avont windig. sterk waaijt. hagel en regen. 5 helen dag regen. 6
wit ijs vroren. tegen avont sterk waeijde sonder vriesen. 7 regen en wind. buijstrig. snagts sterk
regende. 8 nog regen. 9 regen. onse kelder vol water quam. 10 redlyk. 11 donker. vogten nefel. 12 ook
savonts begon te vriesen. 13 rougiselt. ijs opt water lag. nefel. namiddag regen. 14 iets vroren weijnig
daer op regen. smorgens 15 regen schuers. 16 vuil regenagtig. 17 starke wint. savonts stormde. 18
regende den gehelen dag. windig. 19 snagts sterk regent. voormiddags (den 19 janwari 1735) nog wat
droog daer na sterk regent. windig. savonts begon sterk te stormen den gehelen nagt door. somtijs
regen. Zuid west wint. de wind gedurig omliep. veele pannen van de huisen vielen. bomen om,
schoppen dale en wat spoeren of waeijden. op de Zee onbeschrijfelijke grote schade an de scheepen is
geschiet. nog groter orcanen schrijfense uijt Engeland welk so groot sedert t jaer 1703 daer niet
gehad hadden ja in Hollant ook swaerder als hier. schorsteenen af, huisen dale waeijt, veele schepen
vergaen. doode menschen sijn koomen andrijven en stukken van schepen.
den 20 janw: helder sonne. droog. water afliep. ooste wint. 21 wat ijs. wit vroren. ook iets hagelde. 22
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niet vroren maer snagts en smorgens sneeude dog door de sonne namidd wat weg gink. 23 ijs vroren.
wit. over drek gaen kon. 24 weijnig vroren. neffel. namidd sonne. 25 buijen. hagel. Donder schoer na t
noorden sat met sterke wint. hier weijnig maer na Oldenzel sterk regent en dondert. toegen van de
boomen afslagen waren. 26 regen daer na grote sneeu vlokken. ook regen, daer na hoog water. 27
regen en wind dog om 10 uir wat mindert. namidd hagel schuers. Dinkel uijtliep. 28 donker. regen dog
namidd helder. iets vroren. op onse bleike en paden vol water. so vol water als van dit jaer nog niet
geweest is in den hoff. 29 iets vroren dog smorgens begon te stofregenen. tegen avont sterk regende.
stille wint. 30 donker. regen. sondag sijnde is wedwe Plegh[elm] Keijlvers haere koe versonken opt
land van Cupers Hendriks Loo gaerden en is met sakken ondert lijf door de menschen welk op
planken staende daer uijt gesleept en opgebeurt welk geen oude menschen geheugt geschiet te zijn.
31 nefel en regen. vuil.
(5 <1>) 1735 den 1 Feberuari iets vroren. smorgens neffel en begon weder te regenen voor 8 uir. 2
donker. stille. iets sneeu vlokken vielen. 3 hard vroren. oste wint. 4 ook vroren. 5 vorst en sneeu.
namiddag stofregen en sneeu. grote vlokken en tegen avont begon te vriesen. snagts sterk vroor. sneeu
bleef. 6 sondag sterk vroren. sneeu lag. kinder op de sleen vaarden op de straten. kout. 7 so sterk
vroren was, kinder op stads graven liepen dog om middag begon stofregen en sneeu vlokken en
dooijde. water opt ijs quam. 8 als men opstont regende en sneeu was weg. 9 weder vroren. helder.
kout. 10 iets vroren weijnig. smorgens begon te regenen. 11 regen en wint. namidd sonne. 12
stofregen. 13 droog. kout. 14 angenaam. 15-16 ook redlijk goet. 17-18 vroren. ook wind boset. kout.
19 ook helder. 20 dooij. regend. 21-22 regen en wint boeset. 23 stille. vroren. 24-25-26 vroren.
lijdelijk vorst. daags dooij. 27 vorst. 28 wit. sterk vroren. kout. haelde sterk.
den 1 meert wit vroren. haelt sterk. water weg gaet uijt onse kelder, suster Strik segt noijt geen water
in kelder hat heeft als dit winter, 2 niet vroren maer koude wint en sonne. 3 hardijs. wit. noordewint. 4
vorst en hagel. 5 vroren. koud. 6 nog harder vroren. wint boeset. namiddag regen. 7 regen en windig.
helen dag regen buijstrig. hoog water quam. 8 wint en regen schurs. vol water diep. 9 stil. weijnig
regen. 10 mooij. Zuide wint hael. 11 mooij sonne. droog. savonts wint. stille dog savonts om 8 uir
brande Snoijnk huis en zijn 19 koebeesten in verbrand en haere kisten kleren. 12 donker en iets vogt.
windig. 13 redlyk droog. 14-15 droog. hale wint boset. 16 wind en regen. 17 droog. windig. sonne als
wij Buken patteden over 150 bij Swafer sijn boven deur op t velt bij Agterhus. 18-19 koud lugt. kout.
suer. hael. 20 wit vroren ijs opt water. noord wint. 21 oste wint. kout. donker grise lugt dog om 4 uir
sonne door quam. sonne op en onder te 6 uir.
1735 den 21 meert sonne op en onder te 6 uir. koude grise lugt. ooste wint boeset so kout dat men
buiten niet deuren kon stille te staen. kouder als vorige dag als het ijs vroren had met sonnschijn.
noord wint angenamer. 22 dito. stil wint. tegen avont wat regen sagte viel. 23 heel koud ooste wint.
ondraglik kout dog agtermidd sonne scheen. 24 sterk dik ijs vroren dog stiller wint. savonts noorder
ligt scheen als eenen regenboogen na t zuijden toe. 25 vroren 1 vinger dik ijs. 26 vorst met koude
wint. 27 niet vroren. donker. agtermidd droplen vielen. iets warmer. 28 wit vroren dog warme sonne.
donker wolken. stille. savonts weerligtet na Oldenzel. 29 stof regen meesten voor de middag. namidd
koud noorde wint. 30 wit ijs vroren. koude noordelyk wint boset. kout. 31 hardijs ½ vinger dik. wit.
hael.
den 1 april ijs vroren. haele koude wint. 2 dik ijs wit vroren. wint boset en sneeuwde dog na 8 uir ook
te regenen. stoff regen meesten dag. savonts wint stiller. 3 dito regenagtig met iets sneeu. tegen avont
helder. 4 wit ijs vroren en koude oostlyke wint boset. sant stofft. 5 snagts witt dikke sneeuw. windig
winter weer dog smorgens begon te regenen en sneeu smolt. windig. 6 regen. 7 donker. windig. koud.
8 buijg. regen boset. kout. 9 mooij. angenaam. warmer. stille. 10 paschdag redlyk. 11 regen. wint. 12
vroren. kout. hael windig. 13 koud. noordlijke wint. 14 wit vroren. oost wint. nefel. 15 vorst. ostewint.
16 regen snagts en ook dags. 17 droog. tegen avont dik op quam met sagten donder. ook lugtet en
regen. na Cloester Glaan omtrok. 18 mooij. still. grooijsaam. Zuid wint. gras lag. mosten wij maijen
in den Kostverloren. wit op d gront. 19 droog. stil. vorschen songen savonts d eerstmael hart. kersboom blooijt. 20 donker. vogte nefel. namidd: goet schoer regen. savonts weerligtet weinig. 21
donker. namidd: sagte donder dog om 3 uir sterk dondert en lugtet. regen en wint doch schoer na
Glane en soo na Gelhuis om. 22 wind boldert. 23 regen. stiller. 24 ripet. kout. 25 meer ripet. droog. 26
sonne en koud wint. 27 angenaam. warmer als voren. stille dog iets vorst vallen. weinig kersen
gewassen zijn. 28 warmer als voren. stille. 29 voormidd warmer. namiddag koude sterke wint opstont.
30 heel windig. kout. hael. namiddag dondert na Lonkerberg en Oldenzel. hier maer droppelen vielen
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dog savonts sagten regen. groijsaem nagt.
den 2 meij windig regen en hagelbuijen. noordwint boijstrig. (<53>) den 2 meij regen. wind.
onstuimig. kout. vuijl weg<en> wort. 3 windig. nog donker. kout. snagts stormde. 4 sterken regen met
wind. kout. 5 stofregen. ook warmer lugt. namidd droog. 6 mooij sonne. stille. 7 haele ooste wint en
sonne. savonts noord wint. kout. 8 sagte regen smorgens. namidd sterke wint en regen. Dinkel uitliep.
kout. 9 windig. koud. boijstrig. regen schuers. 10 droog. wit vroren. 11 iets sagter. regen. 12 haele
ooste wint. 13 droog en sonne. iets warmer. 14 donker nefel. om 8 uir sonne doorschijnt. oostewint.
haele storm wint. ook snagts tot 1 uir weerligtede en donder sagte dog een klein schoorken viel. 15
stofregen daer na sonne. agtermidd donder en wint noordlyk, schoor trok van Gelhuis over Gronou
om, ook na Enscheder esch. was bij ook hagel. gierde sterk in de lugt daer na weder om quam. lugtede
en savonts regende. kout. 16 windig. kout noorde wint. 17 smorgens so kout datse buijten met
arbeiden niet warm blijfen konden die graven tot de bookweite opt land. 18 ripet. kout. tegen avont
iets regende. 19 wind en regen schuers. 20 sagten reegen. 21 koude wint. hagel en regen. seer koud.
22 koud. vorst. dik hagel en regen agt dage voor pinxtren. 23 ijs opt water. seer kout. om middag
regend het sterk meesten dag. 24 windig en regen. windig kout. schuer op schuer viel. 25 wint. koude
lugt. 26 droog. 27 hael droog. tegen avont sterk regend. 28 wat sagter regen. 29 droog. kout. 30 droog.
eenige bloijsels an de vrooge rogge quamen. 31 ripet. droog.
den 1 Juni donker. met middag sterk begon t regenen. beeke hoog. sterk liep. 2 redlijk. namidd regen.
savonts nefel quam. 3 sonneschijn. warmer. stille. 4 mooij. tegen den avont sterk regende. 5 regen. 6
droog. savonts iets donder en regen. 7 donker. namidd: regen en snagts ook. 8 regen. Dinkel voor
Eldrink brugge liep. 9 droog. warm. 10 heit. warm. stil. mooij sonne. 11 droog. warm. hael wint.
agtermidd wat donder en savonts lugtet sonder regen. 12 droog. windig en kouder. iets droplen vilen.
13 droog. tegen avont een schoor viel. 14 droog. eenige droplen vielen. 15 mooij. stille. wij hooijden.
16 droog. wat wind. 17 wint en regen. 18-19-20 droog. 21 droog dog wat windig. 22 donker. hael
windig. 23 droog. namidd haele wint. snagts regen. 24 windig. droog. 25 droog. om 11 uir regen.
namidd: haelde. 26 droog. 27 regen. om middag donder en hagel. 28 daglijk regen en ook droogte. 29
hael droog. 30 hael. iets donder sagt.
1735 den 1 Juli droog. donker. om 2 uir donder en regen. 2 regen. sagte donder. 3 boijstrig. regen
gedurig. 4 wint en regen. 5 voormidd iets stofregend. agtermidd: droog. 6 kout. regen. windig. 7 kout.
windig. gedurig regend. 8 met den dag begon sterk te regenen den gehelen dag met sterke wint boset
dat d beeke hoog was. kout. 9 donker. grise lugt. agtermidd wat regend. 10 regen en wint. herfst weder
als vorige weke. 11 wind en regen. vuil. die menschen het Lange slag al mosten trekken om dat de
roepen het stukken sniden opt land. 12 redlyk dog nog regen somtijs. 13 regenagtig. windig. hooij
verderft veele. 14 mooij droog. stille. ook warmer als lange tijd gehat hebt soo een dag, 15 wit ripet.
dags mooij. eerst (warmer). 16 warmste (sonne). stikkel heit. 17 ook (warm) dog om middag begon
sterk te waijen. donker. noordlijk wint, koel. savonts wird stille. ook warmer. 18 vroeg begon te
donderen en lugten. regend tot midd: daer na donker. alle menschen moeten lang flas trekken. roepen
eeten het op; sitten ook op slaet en piterseli. ook op booskool. donder tot Holten in een huis geslagen.
3 menschen doot. dit donder is in de stad Gelder smorgens te half zes. donder sloeg (en) bliksem in
den Kruit Toorn boven de Hert poorte. men rekent dat de halfe stad daer door geruijnert is en dat
veele menschen gedoot zijn &. 19 donker. regenagtig. ook eenige sagte donderslagen. 20 regen.
meesten dag windig. om 5 uir ophielt. 22 voormiddag droog. namidd sterk regende als Teijlers 1 gebond rigted agter an t huis. 23 drooge haele wint. met middag begon te regenen. kout herfst weer. 24
hale wint. namidd om 6 uir donder en sagte regen. 25 hael. donker. droog. om 3 [uur] begon een
schoor te regenen. 26 regen schuers. meesten dag donker. windig. 27 smorgens begon te regenen.
windig. namidd iets donder verre maer hier een braef (schoer) quam. 28 sterke wint. om 5 uir namidd
begon te regenen. 29 stofregen daerna sonne dog 1 swaer schoer [om] 11 uir daer na droog bleef.
veele menschen rogge te vroeg in den natt maeijden so datse uijt wasede maer wij den 30 maijden.
heelen dag droog. kostelijk. ook rijp nuw eerst is. 31 sondag droog. rogge veele in vaerden. kwam niet
droog.
(5<4>) den 1 aug droog dog om 5 uir namidd stille sagte regen dog in de Lutte een wolken breuk
quam. gierde so sterk dat agter Wilgen kamp gehoort is, 2 droog. warm. stille. 3 donker. iets kouder
wint. droplen vielen dog droog bleef. rogge invaerden. 4 sterke wint. donker. om 2 uir weinig regen
dog om 5 uir regende het sterk. 5 windig. donker. rustrig. om 8 uir stofregen en snagts regen en boset
sterk. 6 donker. windig. iets regen. 7 droog. wat ripet. 8 droog. stille. torf inhalden lude. 9 neffel.
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warm. wij eerste kluen invaerden. 10 nefel. ripet. oostwind. hael warm. 11 ripet. hael droog. 12 droog.
kout. windig. 13 ook hael lugtig. 14 een schoorken daer na droog. 15 droog. haele wint. 16 donker.
hael wint. enige droplen vielen. 17 wit ripet. mooij. droog. de weite begonnense te maeijen. den 18
een schoor daer na hael. 19 neffel daer na warm. hael. 20 hael dog een klein schoorken dog tegen
avont eenige sagte donder daer na droog. savonts wind quam. 21 hael met sonne. 22-23 droog. 24 ook.
25 sonne. hael. heit. stil. 26 wat windig. snagts om 3 uir donder met schoor regen. 27 donker. windig.
28-29 donker. windig. 30 stofregen daerna sonne. 31 donker. namiddag braef regend als geffel
rigteden.
den 1 september donker. windig. boijstrig. kout herfst weder was. den 2 stofregen daer na sterker
regend. 3 heel starke wint. bonen stokken omwaijden. droog. grijse lugt. hael. den 4 dito. sondag
smorgens sagte regen. stille. wint. namiddag om 2 uir begon sterk te waijen en sant stoft als offer
nefel quam. duijster van was, dak en pannen afwaijden, bonen met stokken dale ja ook boomen neder
vielen, en weite die gemaaijt stont, onse tegent hekke, op Huls Derks lant lag op Hogekamp, Smit 41
fijmhopen omlag maer eene staen bleef. sant stoef dat men niet uijt oge sien konde. die Fenne weite
en saet dat niet maaijt was sloeg alles off, Deputaten Classis wilden hier komen maer kon de wagen
niet overend houden, mosten tot Oldenzel blijfen, onse Domine van Goor quam die daer predikt
hadde. waeijde gedurig den hoet of het hoefft. was ook tot Almelo 1 huis gebrand van 14 woningen
toe behoort den Graef van Regteren. tot Enschede op t markt de bontkreemers goet weg vloeg over de
huijsen dat men hier sodanige (1735) wint niet geheugt soo oude menschen seggen. den 5 droog.
mooije sonne. 6 wat vogtig. 7 stofregen daer na droog. wij onse leste weijte uijt esch halden. 8
stofregen. namidd: droog. 9 nefel daer na vogtig. 10 regen en windig. helen dag vuijl is. 11 redlijk. 12
wat vogt. donker. 13 regen. 14 regen. 15 regen dog iets sonne. 16-17-18 somtijs regen. 19-20-21
droog. 22 droog dog om middag begon te regenen. son op en onder te 6 uir. 23 droog. donker. 24
regen en windig. 25 windig. om middag eenig donder. weijnig. en regen. namidd: droog. 26 regen.
stille. namidd: mooij. 27 droog. donker. 28 regen 29 droog. donker. 30 regen. namiddag droog.
den 1 october eerst regen daer na sonne. 2 droog. 3 eerst regen daer na droog. mooij. 4 eerst vogt daer
na droog als wij t huijs dokken onder legten heel over. 5 ripet. kout. 6-7-8 alle dage mooij maer snagts
ripet. Domine was met neef en nigte Elshof van Amsterdam na Linge. 9-10 snagts vroren. daegs hael.
11 koud. ripet. sterke ooste wint. heel doortrekkent koud. 12 nog sterker ooste wint. grise lugt. kouder
als vorige dag. niet buijten kon deuren. 13 vroren en hagel. iets regen. donker. kout. 14 wat sagter.
stille. wint. 15 verandert. vogtig angenaam. om middag sonne doorscheen daer na donker edog
warmer. 16 sagte regen dog weijnig. 18 donker. mooij. stille. 19 na midnagt begon te waijen en
regenen. dags ook gedurig regende. vuijl. 20 ook. 21 regen dag en nagt. 22 regen uit noordoosten. 23
natte nefel. 24 droog. 25 wit ijs vroren. 26 ook soo. 27 wit vroren dog wat sagter. stilwint. 28
angenamer met iets vogt. 29 vorst. ijs lag. kout dog stil wint. 30 en 31 wit ijs vroren. koude wint.
helder.
den 1 November vinger dik ijs vroren. helder. stil wint. 2 wit ijs vroren hard. 3 nog harder vroren.
helder. die dag koning van Hanover na Engeland reijsde. pastor hem sag bij post als Dom[inee]
Reijners begraven worde, savonts nefel. 4 weijnig vroren. dikke nefel. 5 angenaam. savonts wint en
regen. 6 ook. 7 regen en wind. 8 kout. windig. regen schoers. slegt weder. 9 kout. regen, sterke wint
boldert. 10 iets vroren. wit. windig en regen. 11 iets vorst. kout. 12 donker met regen schuers. 13
nefel. iets regen schuers. 14 rouw wit vroren. over al drek gaen kon. nefel helen dag. kout en vroor
ook dog stille wint. 15 nog harder vroren. (55) rouwe vorst. duijsterder nefel. stille. wint. 16 nog
harder vroren. helder. savonts sterren vlonkeren. den 17 vroeg regen en neffel. stille. 18 donker. nefel.
windig. 19 hardijs vroren. over drek kon gaen. helder. 20 heel dik wit vroren. 21 wat sagter vorst.
stille dog tegens den avont dooij wiert sonder regen. 22 helen dag neffel. 23 neffel dog sonne
doorscheen. 24 koude oostewint smorgens daer na stiller. 25 ijs vroren. kout. helder. 26 neffel en
wint. 27-28-29-30 stil. droog. niet kout. mooij sonne.
den 1 December iets vroren. stille en sonneschijn. 2-3-4 geen vorst. 6-7-8 regen en wint. 9 wint en
regen helen dag door. 10 vogte neffel en regen schuers. 11 vogtig. 12-13-14 donker. neffelig. stille. 15
wind begon te bolderen. droog. iets weynig regen. 16-17 sterke wint en regen schuers. 18 koude lugt.
namidd om 3 uir sneude het uijt oosten. viel in drek. als men te bedde gink lekten de pannen en
regende. 19 redelyk. 20 ook dog snagts sterk regende. 21 wat vorst. noordwint. helder. 22 hardijs dat
men over drek gink. 23 ook hard vroren. stille. namiddag sneeu vlokken vielen. 24 wat sagter vorst.
donker. 25 helder vorst. savonts dikke neffel. 26 rougiselt. kouder. boomen helen dag wit bleefen.
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binnen int huis vroor. 27 seer hard vroren met sterke koude wint. boldert. doordringende kout dog
savonts viel de gijzel van de boomen en hagelde sterk daer na regende om 9 uir. 28 dooij en windig.
angenamer. 29 iets vroren. ook sneeu vlokken vielen daer na helder. namidd: donker. wat sneeu quam.
30 sneeu lag en ook wat vroren dog voormidd regen en doijde weg. 31 windig. regen. koude schuers.
boldrig.
den 1 Janwari 1736 snagts vroren. over drek gaen konde. tegen avont iets sneude. 2 vorst. stille. 3
harder vorst. helder. windig. kout. 4 hard in huis vroor. helder. stille. buijten te gaen kostlyk. 5 helder.
vorst. stille. 6 hard vroren. stille. sterke sonne drek week maakte. 7 vroren. koomt wint. savonts water
opt ijs stont. 8 windig sonder vorst. in donkeren lugtet verscheijden reijsen dog koud. 9 iets vroren.
stillen. angenamer. 10 wit vroren. savonts duijster neffel. 11 redlijk angenaamer. 1736 den 12 janw:
wit hard vroren. stil. helder sonne. 13 vorst daer na gladijs en vogt viel. donker. neffel. regen volgde.
14-15 donker. neffelig. 16 helder sonne. 17 neffelig. vogt. 18 duijster neffel. stille helen dag. 19 stil
wint. helder. 20 hard ijs vroren. wit. patten toe. tegen avont stof regen en wint. 21 redlyk. 1 schorken
regende. savonts wind sterk waijde. 22 droog. sterke hale wint en sonne. 23 iets vorst. savonts sterk.
begon de hele nagt te regenen. 24 regen en wind. 25 droog. windig. snagts regen. 26-27 droog met
koude wint. 28 wit vroren ijs lag. stille. 29 dik ijs. alle patten toe. 30 dooij. iets vogt. sterke wint. 31
droog en windig.
NB de nije rogge om datse slegt is golt Oldenzel 15 st. weite 11 stuiver. dat geene menschen so
geheugt een lage prijs.
den 1 Februari angenamer. 2 wind hagel en regen boset. doordringet kout. 3 donker. 4 koud wind en
regen. 5 regen boset. 6 donker. niet kout. 7 mooij sonne. still. 8 mooij. droog. 9 wit vroren ijs. stille.
10 ijs vroren. wit. 11 donker. een vogte nefel. kout. 12 donker en wint. 13 koud. grise lugt. 14 koud.
wind. regen en hagel. 15 regen. wind boset kout. 16 meesten dag regen. 17 snagts vroren en wit sneut.
kout ooste wint. eerste vrijdags predikatie was. nog sneude fijn en tappens bij dage aan de huijsen
vroren was. wint boset. 18 over al drek en opt ijs gaen kond. de melk te gronde toe was gevroren. in
onse spinde so koud als in 3 jaer niet is geweest. Erbarmelijk kout. 1 hand dik ijs dese nagt en de
putten toe. 19 vel vroren. int huis koffi kopkes op tafel vast satten vroren als wij dronken dog iets
stiller oostewint. 20 hard fel gevroren. koude grijse lugt. bekkens toe waterpot toevroren voor t bedde
dog om 10 uir begon te sneuwen. agtermiddags wat sagter. lijdelijker ook stiller. nog sterker. hand dik
sneeu lag. 21 waterpot toe vroren voor bedde. stiller wint. iets sonneschijn. om 10 uir de pannen
druppten. ook iets regen daer door sneu weg teerde als viller geeselt worde tot Enschede, weder
komende de gront bloed was. slibberig. water opt ijs. om 3 uir regende. 22 dik sneeut snagts en vroren
meesten dag daer sneude. de sterke wint sneeu in hope bij een bragte als bergen. windig. kout boset.
elk binnen huis moste blijfen met toe deuren. 23 hard vroren. sterke noord oste wint sneu dikke
bergen vast waijde. 24 sterk vorst. in putten vroor dog wat stiller ooste wint. 15 sterk in d putte
vroren. wat harder wint nu zuid west lopen is. (5<6>) den 26 Febr vorst en sneeu dog om 11 uir water
op de straten stond daer na weer sneeude en bleef liggen. 27 weer sneude met sterke noordewint.
stormde om 10 uir so sterk dat men niet gaen konde ja wel 70 of 80 pannen van de kerk vielen.
huijsen veel schade leeden en huisen sterk kraakten. 28 weer vroren in de putten. helder sonne.
agtermiddags sterk waijde. donker en begon fijn te sneuwen. tappens an de huisen vroor. Zuidwint.
dik sneeu ligt in hopen. 29 wat vroren en snagts sterk gesneut. Zuidwint. in de waskamer vroren
hadde. om middag pannen drupten. koude ooste wint was.
den 1 meert snagts weer binnens huis vroren. helder. 2 alderhartst vroren. ijs als 1 vinger dik. putte
toe. heel kout. namidd sterke felle wint. Verbekke over Dinkel gaen heeft. 3 sterk vroren. smorgens
weer sneude grote vlokken daer op regen en gladijs daer door sneeu wat dooij en sputtede. so dik
sneeu lag als in lange jaren niet geweest is. iets warmer. 4 soeties dooijde. smorgens iets regen.
Zuidwest wint. angenaam daer na droog. sonne weg dooijde de sneeu, water liep over t ijs in de
beeke. hoog water savonts quam. 5 hoog water. ijs schollen los komen. dorper na Eldrink brugge
waren met ijshakens. 6 Dinkel over al gink. 7 dik gesneut snagts. iets vroren. Nord wint. sneu. sonne
weer weg teert. ook hagel viel. Nijw[eert] alsen rogge an H. Eldrink verkofte voor 19 st. den 8 hard
vroren. over drek gaen kon. sonne week maakte. de kool is vervroren. wit. staet geen, moes is, 9 hard
vroren, drek hard. ijs lag. 10 niet vroren. angenaam. 11 wat regen schuers. 12 hard wit ijs. oste wint
boset. 13 sterke oostewint. nog sterker als vorig dag. geen vorst maer kout. namidd begon weer sterk
te sneuwen. 14 smorgens dik sneeu lag edog weijnig vroren dog sneeu weg. pannen lopen of dog koud
ooste wind. 15 iets vroren. sneeu teert weg. koud ostewind. droog. 16 hard vroren. ijs opt water. koud
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zuid wint. 17 stiller wind. angenamer als vorige dag. 18 redlyk. om 4 uir begon seer sterk te regenen.
hele nagt door. 19 mooij sonne. weste wint. op en onder de sonne te 6 uir. namidd: na twe uir hagel
schuers en noord west wint. kout. 20 dito pipe stel dik vroren. helder. Zuid wint.
NB so kout en schra dattse een maant na meij de koene nog haksel sniden mosten en geen gras was ja
de vette koene honger in de weiden lijden mosten daerom 1736 geene heel vette Mastebroker en
Gronau<er> beeste quamen binnen. weinig vett in < -- >.
(57) 1736 den 19 meert sonne op en onder te 6 uir. mooije sonne. westwint. stuer. koude wint.
namiddag om 2 uir hagelschuers met noord west wint, 20 dito pipestel dik ijs vroren. helder. still wint.
Zuidlik. 21 dito iets vroren. sonneschijn. stil wint. 22 iets vroren. mooij sonne. muggen spelen. 23-2425 iets vroren. oost wint. 26 donker nefel. iets vroren. kouder als de vorige dage. oost dog stil wint. 27
donker. nefel. vogtig. savonts sterke kold ooste wint. 28-29-30-31 vinger dik ijs vroren. schraal.
den 1 april paeschdag donker. sagten regen dog kout. 2 koud. schra ostewint. 3 droog. snagts iets
regende. 4 regen schuers. 5 still. groijsaem. warm sonne. savonts vorschen songen eerstmaal. 6 wat
donker. kouder. 7 wat regen en wint. 8 droog. 9 hael. boset zuidwestwint. droog. 10 droog. hael. 11
ook. 12 donker. kout. ripet. noordwint. sant stoft. 13-14-15-16 vorst. ijs lag. hael. schra oostwint. 17
wint en regen en hagel. kout. 18 sterke noordwestwint boset hael. 19 kouder. donker. 20 ripet. koude
wint. 21-22 hael kout. 23 ripet. heel kout. hagel en windig. 24 iets regen. 25 ijs opt water lag. 26
sterke wint. iets droplen vielen. storm. wat pannen of kerke vielen. 27 koude hagel schuers boset. 28
sterk wint. hagel schuers. ook regen. kout. 29 kout. windig met hagel en regen. 30 grise lugt. wind.
koud als herfst.
den 1 meij wat sagter. savonts weer vorschen songen. 2 donker. namiddag regen. angenaam. 3 warme
sonne. stille. 4 haale oostewint. 5 haal met ostewint en sonne. 6 hael ostwint dat sant stoft dat men
niet uit oogen sien kan. iets minder als den 4 7br 1735. den 7 regen daer na warm sonne. savonts
weerligtet. warm. 8 wat koeler met sonne. 9 droog. redlijk. 10 sonne dog om middag sterke wint
opstont. sant stoft. noordwestwint. zijnde hemelvaert. de weite grutter Oldenzel bood ons 11½ st - opt
markt 13 st - rogge 15 a 16 st opt markt kostet. den 11 regen en windig. 12 ripet en sneut. hagel en
regen. sterke noordwestwint. herfst weder. 13 kout. nat. boijstrig. 14 ook schoors. noordwint.
boijstrig. 15 droog. namidd hagel met wint. 16 wit ijs vroren. droog. 17 ripet. 18-19 hael. droog. kout.
20 ijs vroren. sant stoft. 21-22 hael. 23-24 wit vroren. iets sonne. rook. 25-26 vorst. hael. dese weeke
alle nagten wat vroren daer door haver en gerste wat uitvroren en flas [en] torkse boonen dog waste
weer uijt. 27 hael wint boset. 28 hael. om middag sagte donder. weinig regen. trok weg. 29 neffel. iets
vogt. 30 nefel. warm dog namidd: koude wint. 31 vogte nefel.
den 1 juni oostwint. hael. rogge bloijt. 2 nefel. ripet. hael wint 1736 den 3 juni nefel en namidd:
stofregen. 4 droog. hael noord oste wint. 5 hael. 6 nog sterker wint. santstoft. dito Koning van
Engeland na Hanover reijsde. om 10 uir Canon van Deventer hier hoort. onse Domine sag hem bij
couranten post tussen 4 en 5 uir passeeren in een koets met 6 esels en sou snagts daer an tot
Ibbenburen nagtrust houden. den 7 juni hael warm sonne dog om 1 uir een schoorken regende. 8
warm lugt dog om 5 uir sagte donder. 1 slag hoort. trok na t Munsterland. om 7 uir nog verre slagen
gehoort. 9 warm. om middag donder en lugtet dog niet swaer, maer regende braef tot 3 uir waer door
de menschen kool planten en torkse boonen pooten konden. 10 donker. warm. namidd: iets donder.
droog. 11 koude sterke ooste wint. donker, 12 ook. 13 ook dog om middag warmer worde. 14-15 hael.
donker. windig. 16 hael dog namiddags een uir sterk regende. 17 donker. iets regen. 18 smorgens
braef regend. ook hagel buijen quamen. 19 mooij sonne. droog. 20-21 oostlijk wint. angenaam. stille.
22 hael. windig. smoel warm. savonts weerligtede. 23 snagts te 1 uir donder en lugtet tot 5 uir dog 1
klein schoor regende. 24-25 koud. rustrig noordwint. 26 voormidd: regen daer na droog. 27 droog.
sonne. namidd wat regen. 28 regen. redlyk warm als Jan Teijlers namiddags huis op bult rigtede en
hoog afdak an t huis rigtede. Dr: Hubert en Bos ons visite gaven. 29 kout. donker. iets vogt. 30 hael
droog. den 1 Juli redlijk. noord wint. 2 grise koud lugt. droplen schoten. namidd sonne. 3 donker.
kout. 4 rustrig. iets stofregen. 5 droog dog namidd sagte donder. iets regen. 6 donker. vogtig. om
middag sonne daer na donder met braefe regen dog donder schoer trok weg en heeft int Munsterland
veele saet verhagelt. op t Huis Benthem in toorn slagen was. 7 donker. warm. stille. 8 hael. sonne. 9
warm. heijt. de warmste dag die van dit somer nog weest is so de menschen seggen. 10 heijt. om
middag een braef donder schuer. Gilhuis in boom geslagen was. tegen avont weer donder. niet swaer
en regen. 11 wat donder van verre gehoort. trok weg. kouder weer. 12 donker. koude wint. savonts
weerligtet. 13 windig. hael. iets stofregen daer na kout. droog. 14 ripet. hael. savonts regen. 15
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donker. droog. 16 smorgens regen. namidd ook. nu kon seldrij planten. 17 regen en wint. meesten dag
regend. boset kout. 18 stuer. donker. kout. de lueden zeggen dat veele roggen airen zijn vervroren int
uijtkomen eerse bloijde. 19-20-21 donker. droog. 22 iets ripet. tegen avont 1 schoor regen. warm. 23
warm en wat regen. sonne doorscheen. 24 dito. (5<8>) den 24 juli 1736 mooij. warm. Luide rogge
begonnen te maijen. namidd om 4 uir donder en lugtet. sterk regende tot 6 uir. gedurig donderde.
sterke wint. rontom donder in de gront waer door tot Haxberge veele is verhagelt en 1 boeren huis
verbrand. dese hagel is gaen na Uitregt en de Veluwe Amesfoort, en eenige duijsent gl schade is van
gekomen. in Uitregt d’glase ingehagelt. hagelstene 2 U en 2 loot gewoogen hadden, datter 7
glasemakers expres na Amsterdam reijst waren om glas te koopen so als mij neef Scholten heeft
gesegt. 25 dito kouder. wint en sonne. 26 droog wind en sonne. 27 iets ripet. hael. 28 sonne en wint.
warm. ook rogge worde ingehalt. 29-30 hael. warm. wij rogg meijden. 31 sonne en stiller. heijt. aller
warmste dag. savonts lugtet en weijnig donder slagen. snagts wat regen.
den 1 augusti wat meer wint. hael. so warm niet. 2 ripet. hael. 3-4-5 hael en warme sonne. snagts iets
regen. 6-7 drooge oste wint. hael. boonen witte blade kregen. saer. 8 iets regen als een douken.
donker. stille. 9 droog en sonne. hael. 10 droog. warm. 11 sonne. hael. warm. klare lugt. 12 hael. 13
nefel. haele wint. sonne doorquam. weijte maeijt worde dog slegt. veel doof. 14 hael warm. snagts
donder en lugtet. sagte. iets regen. 15 droog. peterselij wit wort. torkse bonen verwelkeren an de
stokken &. 16 smorgens 5 uir begon te regenen. namid: droog. 17 donker. iets regen. 18 droog. om 10
uir donder sagte dog om 2 uir nog harder donder en regen. heel duijster worde. sterken regen. de
Beeke hoog worde, Enschede en Oldenzel in de huijsen water lop[en] is. 19 sonne en wind. ook
schoer regen. 20-21-22 hael met sonne. 23 hael. sonne. namidd sagte donder en 1 schuer regen. 24
droog. hael. rustrig. 25 donker. windig. om middag regen. 26 ook iets regen. 27-28-29-30 rustrig.
somtijs regen. 31 droog. iets vogt.
den 1 September iets regen. 2 ripet. mooij sonne. 3 iets warmer. droog. 4 donker. sterke ooste wint.
sonne. hael. om 6 [uur] donder en regen. 5 dito donker. vorige nagt sterk regent. sonne nog doorquam.
stille. 6 duijster. nefel. sonne en wint. 7 droog. hael. noord wint tegen avont boset. 8 stofregen. 9 sagte
regen. 10 wat regen. 11 ook. 12 droog. donker. 13 somtijs regen. 14-15-16-17 redlijk droog. 18 regen.
19 droog. warm. 20 droog. namidd regen. 21 droog. 22 wind en regen. onstuijm. kout. boset. herfst
weder. vuijl wort. op sonne 6 onder 6. 23 wit ripet. kout. 24 ripet. koud windig. savonts stormde. 25
regen en windig. storm. 26 droog. iets wint. 27 helen dag regen tot savonts 7 uir. wint stiller worde. 28
hagel en regen buijen. kout. windig. 29 veele schuers dog beter als vorige dagen. 30 stofregen.
namiddag droog.
1736 den 1 october regen en wind boset. namiddag droog. 2 droog. 3 koud. grise lugt. regen boset. 4
redlijk dog koud. 5-6 ripet. mooij. droog. 7 wit ripet. sonne angenaam. 8 droog. namidd vogtig. 9-10
stoffregen. 11 wit ripet. 12 hard vroren. mooij. rogge Deventer 1 gl golt. 13 dito ripet. 14 mooij. stille.
15 droog. wind. 16-17-18 droog. warm. stille. 19 stofregen. windig. hele dag regen. 20 regen en
windig. om 6 uir stormwint en starke regen. 2 uir snagts huijs sterk kraakte daer na sagter. 21 droog.
wind. 22 sagte. regen. Schuttropper markt. de vette beeste zijn heel duer. Breetler segt dat de halfe
vette beeste te Zuijdlarn niet waren geweest als vorige jaer. dat het verkens vleijs verlede jaer 8 gl
hondert pont. nuw 15 gl in Amsterdam golt. de boeter eens so veel kostede. men oordeelt dat de vette
beeste honger geleden hebt met de droogte en koude schrael weder en daerom niet veele vett binnen
hadden dit jaer dog goet vleis. 23 dito voormidd redl[ijk]. namidd regen. so hele dag. 24 neffel daer
na regen. 25 mooij. droog. 26 vogte neffel. midd: sonne. angenaam. 27 ripet. 28 wit vroren. 29 hard ijs
vroren. patten toe. ooste wind. 30 dik ijs vroren. sporije en eerdappel loof vervroren. 31 vogtig.
savons regen.
den 1 November donker. iets vogt<e>. 2 ripet. neffel. savonts Captein Tulken seijde <hier> dat de
rogge tot Deventer 24 st en weite 1 gl golt en dat de schepen van Hollant rogge na Dantsik souden
brengen. den 3 hard vroren. wit. 4 regen. 5 neffel. droog. savonts boset. 6-7 droog met wint. 8 ripet.
namidd: regen. savonts boset met sterke regen. 9 droog. savonts sterk regen en windig. 10 droog.
donker. namidd regen en windig. 11 stofregen daer na droog. windig. 12-13-14 redlijk. 15 nefel.
droog. 16 iets vogt. namidd regen. 17 droog. namidd regen. 18 helen dag regen. 19 droog. donker.
savonts regen. 20 smorgens sneeu vlokken. koud. savonts vogt. droplen. 21 donker. somtijs regen. 22
regen en wint. boijg. kout. 23 hard ijs. patten toe. namidd regen en starke wint. 24-25 regen en sneeu
vlokken vilen. 26 wit ijs. sneeu vallen. droog. helder. teert weg door sonne. 27 vroren. neffel. sonne
doorquam. 28 hard ijs. ijonges opt ijs liepen. savonts om 10 uir wint opstont. sterk boset. water opt ijs
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was. 29 vogte. neffel. boset. 30 vogte. duijster. neffel.
(5<9>) 1736 den 1 December wind boset. vogt. 2 donker. boset. hard regen. 3 redlyk. 4 wint en
regen. 5 boijstrig. 6 wint en regen. snagts stormde met hagel. 7 regen en wint. savonts vroor al. 8 wit
vroren ijs opt water. stille. 9 rougiselt. vinger dik ijs vroren. 10 duijster. nefel. niet vroren. 11 redlyk.
12 windig. koud. grise. snagts regen. 13 vogte neffel. 14 ijs vroren. wit. sterke koude wint. agtermidd:
regen. boijstrig. 15 stille. redlyk. 16 ook. 17 iets vorst. kout. 18 vorst. 19 dik ijs vroren. wit. duijster
neffel helen dag. savonts sterke wint. 20 vorst en sneeu. over drek gaen kon daer na dooij. vogt viel.
21 iets vroren. neffel. stille. 22-23 vogte. neffelagtig. windig. 24 sterk wind. regen boset. 25 regen.
stiller. 26 snagts regen en stormde. dags droog. stille. 27 regen en wint boset. 28 windig. 29-30 regen
en windig. 31 wat stiller. beter.
1737 den 1 Janwari sterke stormwint. Konink van Engelland op zee weer te rugge na Hellevoorsluijs.
moste retireeren. waeren veele schepen verongelukt. ook een van konings oorlogschepen die hem
convoijeren soude. ook andere &. 2 dito vroren. ijs opt water. 3 vroren. over drek gaen kon. 4 vroren
weinig maer dik sneeut. dags mooij sonne. 5 helder. vorst. om middag wint quam. sneeu weg. dooijde.
6 regen en windig. boset. 7 ook selfde nog. 8 droog. namidd stofregen. snagts stormde. pannen van
kerke zijn gevallen. ook op verscheiden plaetsen huisen om gewaijt zijn. 9 droog. redlyk. savonts wint
opstak. 10 regen den gehelen dag. savonts boset. vuijl. alle dage regende. 11-12 nefel regen en windig.
onstuijm. alle dage t selfde. 13 weer sterke wint. hagel. noordwint. 14 koude regen buijen. windig. 15
iets stiller. savonts begon te vriesen. 16 vinger dik ijs gevroren. wit. om middag weer stofregen met
wint. 17 stofregen. savonts wind opstak. 18 redlyk. hagel en regen schuers. 19-20-21 sterke wint en
regen. neffelagtig. 22 iets vogt. stiller. 23 ook. 24 redlijk. sonne. savonts wint boset. 25 stil.
neffelagtig. 26 donker. savonts iets vogt. 27 regen en stille. om middag sonne doorscheen. 28 windig.
29 regen en wint. namidd droog worde. 30 wit ripet. koude wint. savonts boset. 31 nat. windig.
den 1 Feberuari helder met sonneschijn. 2 halve vinger dik ijs gevroren. wit. mooij. over drek kon
gaen. savonts iets regen. 3 droog. sterke wint. namiddag regen. savonts om half agte lugtet en donder
hagel en sneeu en wint. (1737) groot geluit maakte. eerst zuidwint daer na omliep noordelyk met
donder dog niet swaer hier was maer volgens de Courant uijt Amsterdam had men dat tot Zwolle
to[t] Vijanen bliksem in de toorens was geslagen. den 3 deses als ook in Brabant in de Meijerije van
den Bos Deutekom &.&.
den 4 Febru sterke wint en sneeude. noordlijk wint. kout. iets ophielt dog tegen avont weer sneude.
vorst. 5 sneeu en vorst, in waskamer vroren. dik sneeu ligt en nog vlokken vallen. middag pannen
druijpen. 6 stark vroren. kout sterk wint boset. dik sneeu ligt. 7 dooij. regen en wint. sneeu weg. beeke
hoog worde. 8 pepestel dik vrooren. iets sneut. sonne weg teerde. noordwint. buijig. 9 iets vroren.
sneeu vlokken vallen daer na helder. 10 vorst dog quam water opt ijs. sonne weg teert. 11 donker.
nefel. 12 donker. 13 vorst. over drek gaen kon. 14 iets vroren. 15 iets stofregen. 16 weinig ripet. 17
ook ripet. 18 ijs vroren. stille. 19 ook. 20 iets ripet. stille. 21 ripet. 22 windig. kout. 23 donker. vogte.
neffel. 24 ijs vroren. wit. 25 regen en wint. 26 ook. 27 hagel schuers en regen. savonts stormwint. 28
regen en windig. hoog water. (nu koomt ook water in onse kelder). gantse dag regen. ook stormde.
den 1 meert regen en wint boset. 2 ijs opt water. helder. 3 regen en wind. 4 windig. namidd regen en
hagel. sware schuers. meeste winter door regen. alle dage met wind. onstuijmig. sagte winter. geene
sware vorst geweest is, altijt diep hoog water. 5 iets beter. wat wint. namidd: regen. 6-7 redlijk. droog.
8 windig. kout. agtermiddag regen als Weernink met na Ensched was. 9 still. iets regen. 10 wind en
hagel schuers. buijig. 11 droog. 12 hael ooste wint met sonne. water wat weg gaet. 13 snagts ijs
vroren. hael. 14 vinger dik ijs vroren. hael. 15 nog harder vroren. koude grise lugt. sij seggen so hard
als van t winter nog niet vroren heeft. 16 ijs vroren. hale ooste wint. 17 ijs vroren. kout. hagel. 3
schuers. 18 vorst. schra. 19 nefel. wat stofregen. 20 wit ijs vroren. Zuid ooste wint. sonne op en onder
te 6 uir.
(61) 1737 den 21 meert sagte vogte lugt. Zuid westwint. 22 en 23 redlyk. droog en sonne. 24-25-26
regen schuers. buijig en windig. 27-28 koud. windig. donker. 29 witvroren. 30 koude hagelschuers. 31
donker met reegen.
den 1 April hagel en regen. kout. windig. Dinkel uijtliep. 2-3 regen en wind boeset. kout en snagts
sterk regende. (mijn suster Strik begraven den 4 april). 4 nog sagte regende den heelen dag door.
water in onse kelder quam. 5 helen nagt sterk regend. dags sagter, helen dag sonder ophouden. stille
wint. water dog door den langen regen an Bossink huis Dinkel staet. seggense so hoog stant als in 10
jaer niet is geweest, in onse kelder met eerste trap water gelijk staet. 6 noordwint. koud. hagel
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schuers. 7 droog. koud oostwint. 8 vroren. een vinger dik ijs. over al den drek konden gaen. 9 vogt
met wind. 10 nefel. wit vroren. sonne. stille. 40 man uijt Losser west na de Gronser om schoijers en
landlopers te vangen. hier niets gekregen. 11 dik neffel en vorst. 12 felle koude ooste wint. vorst.
scheen vel of t hooft sou gaen. (scho<ut>) Piter Kistmaker. den 12 apr dat de rogge 16 st en weite 16
st gelijk even hoog Oldenz[aalse] markt geld<e>. 13-14-15-16 alle nagten vroor vinger dik ijs. ook
leggen bleef. sonne niet dooij maakte. schra hael met sonne. 17 niet donker. iets vogtede. 18 wit
vroren. 19 iets regen snagts. dags stil. angenaam. veel warmer. eerstmal vorschen song. 20 iets
vogtede. 21 Paschdag stil. moije sonne. 22 redlijk edog savonts koude oostwint quam. kouder worde.
23 sterk haele koud wint. schra als voor 8 dagen. 24 dik ijs. koud sterk oostewint. sand stoft als
gistren. 25-26-27 hard ijs vroren. hael sant stoft. 28 iets warmer. weinig ripet maer hael. 29 donker.
stille. savonts weer vorschen songen. 30 angenaam. stille. warm. namiddag iets donder en droplen.
den 1 meij vogte nefel daer na haele wint noord west. savonts een goet schoer, regende. 2 droog.
warme sonne. 3 vogte neffel. sagte regen edog om 4 uir begon te donderen en braeff te regenen. dit
onweer sloeg tot Enschede in thoorn na de zuid zijde an de kerk ant uirwerk en thoorn. 90 gl schade
geschiet is. uirwerk stil stont. den 4 dito hael wint was. Zuidwint quam. sterk waijde met regen. agter
onse hof Herman Keijlvers een nije smit oprigtede. na 3 uir wat droger was. 5 redlijk dog windig. 67-8 redlijk. droog. stil. namid: haele wint.
(1737 den 4 meij Harm: Keijlvers smitse opregtet an onsen wal of weide) den 9 Meij angenaam. 10
ook. 11 droog. hael. ripet. 12 hael. ripet. 13 hardijs vroren. rogge wat vervroren is. 14-15 ook ripet.
hael. 16 warm. mooij. droog. stille. 17 wat meer wind. koeler. 18 smorgens om 3 [uur] donder. 5 slag
met regen. so sagties voort regend tot 9 uir opklaarde. sonneschijn. om 5 uir weer donder. sagte. iets
regen. regte schoer trok na Gronou. 19 regen en windig. boijstrig. 20 kout. regenagtig. windig. 21
donker. droog. agtermiddag heel stark regende. 22 droog. 23 grise lugt. rostrig. 24 helder met sonne.
25 windig. donker. koud noordwint. namidd: suster Staels met mij na Gronou vaerde. mijn eerste
uijtreijse &. den 26 kout. donker. noordwint. savonts 1 schuer regende. 27 donker. iets warmer.
namidd: droplen vielen. 28 sonne. hael. windig. 29 mooij. stiller. sonne. 30 en 31 hael droog.
den 1 Juni sant stoft. sonne en wint. 2 en 3 hael zuidostwint. sant stoft. 4 hael. iets sagten donder na
Dengmans fenne was. 5 heel warm. namidd: tot Oldenzel donder en hagel. de glasen veel roeten kort
hagelden en ook in de gaerdens veele bedorven is. (< -- > waren wij Oldenzel) Dog in Losser niet
hagelt heeft. 6 heel warm. om 5 uir namidd donder. regen en hagel onder, beeke in Docters vaelt stond
hoog. 7 warm. iets donder en regen. vrijdag voorbereiding van Pinxter nagtmael. namidd: wij na
Oldenz[aal] vaerden over Agterhuis. ook den 5 deser daerom na Oldenzel varen zijn. 8 heit. namidd:
om 3 uir rondom donder en sterk regende tot half agte. altijd beeke hoog an t fonder stond, onse hooij
in Kortverlooren onder int water stond, tot Markel zyn 2 paerden doot geslagen voor de wagen en
eene vrij daer de man op satt, ook segt men datter soltwater vallen is. pinxtern den 9 juni neffel daer
na sonne. warm. 10 warme sonne. 11 heel warm. tegen avont donder west en noord en sterk lugtet
rontom als vuir tot 12 uir. den 12 dito wat kouder noordwint. lugtig. 13 noordw. kout. 14 ijs vroren.
mooij sonne. hael. 15 hael wint en sonne. 16 regen en windig. kout. 17 regen en windig. herfst weer.
namidd droog. noorde wint boldert. 18 kout. windig. noord. hael. boldert, herfst is. ook 19 soo als
vorige. 20 kout. noordostewint dog 1 schuer quam. 21 langsten dag. kout. 1 schuer, namidd: sterke
noord wint boldert. 22 kout. stiller. namidd: regen schuers. tegen avont nog sterker regen. 23 rustrig.
sterk noord wint boset. namidd: koud. buijen regen. 24 St Johannes koude noordwest wint. gedurig
regen en hagel. oft herfst is. 25 gedurig regen met koude westwint. 26 donker. Zuidw wint. om
middag een donderslag gehoort. regen. duister lugt dog stiller. onse soon Christjan een gebont voor
ant huis oprigtede na de Beeklant Bakhuis. Verbekke orgelist segt als Midardus dag den 8 juni regent
als dan 30 dagen agter een regent. den 27 dito eerst droog. namidd regend. 28 droog gehelen dag. 29
donker smorgens. iets donder om 6 uir daer na droog. om middag donder ook opquam dog om 2 uir
donder trok noordlijk om. windig dog droog. 30 droog dog tegen avont opquam dog bleef droog.
(< -- >) 1737 den 1 Juli mooij. warme sonne. helder lugt. 2 en 3 mooij. vischeden als Pr. Pennink en
Dr Niters Agterhuis sake nasagen. was heit warm. quam een schoer op dog trok dale. 5 windig.
boomen sloegen. 7-8-9 onstuimig wind en regen. kout. 10 regen. kout dog klarde op. iets warmer.
namidd: nog conijnen vangen. 11 warm. stille. droog. mooij. 12 nefel. smoel heit. stille. 13 heel warm
dog opquam sterke wind. om 4 uir noordwint, weerligtet savonts. 14 donker. lugtig. 15 ripet. nefel.
heel kout. ijs als wij de Wolfmaetgras maijen lieten, de weite in slenken vant land wat vervroor.
droog. 16-17 mooij. droog. wij ons hooij inhalden. windig. donker. namidd sonne. 21 donker. onder
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pred[i]c[atie] wat donder quam. braef regende. 22 warm. donker. stille. wij rogge maijden. 23 warm
mooij sonne. tegen avont donder en windig. kouder. 24 haele wint. donker. 25 hael wint en
sonneschijn. 26 ripet. sonne. hale wint. 27-28 donker. droog. 29 mooij als Agterhuis Erfdag hielt.
rogge koften. voort wegvarden na Dorp. 30 donker. windig. 31 snagts regen. donker. ook nog regen
als Neef W: Grijp met Pastor na Enschede vaerde. savonts weerligtet.
den 1 Augusti iets regen. wind en sonne. 2 sonne en wind. ook donker. 3 starke Zuidostewint stormde.
regen schuers. appels af bomen valt. kout herfst weder. 4 nog windig. appel afvallen dog stiller als
gisteren. eerst droog. om 10 uir heel sterk regend. 5 helen dag regen. 6 somtijs een schoer. vuil int
Dorp. 7 droog. 8 windig. kout. iets regen. 9 kout. boijstrig met regen. 10 donker dog als wij knolsaet
saijden sonne en wint. sant stoft. 11 windig. regenagtig. kout. 12 voormidd een schoer daer na droog.
windig. om middag regende. kout. rustrig. 13 boijstrig. kout. regend stark dat men buiten niet dueren
konde. 14 eerst droog dog om 7 uir nademiddag sterk begon te regenen. 15 snagts stormde. alle
appels en peeren afvielen. na midnagt en den helen dag altijd opgaderen moste dog om 11 uir begon
iets stofregen daer na sterk regend met wind. noten ofvielen en toegen van de Boomen. vlas int felt
lag. weg waeide. 16 regend stark. agtermiddag wat droog. wij alle de omwaijde torkse boonen
afplukten om inte setten. 17 regen schuers dog namidd wat droog als wij onse weite mosten maijen
om dat door de wint gequest, en de rijpe afvallen is. heel doof is. weinig an. half bott <vorst>. eerst
hagel en daer na vorst en de sterke wint slegte weite. 18 wat regen. ook iets ripet. smorgens 19 wit
ripet. wint en regen. 20 sonne. hael. ook nog schuers. 21 snagts en helen dag regen. wind booset. vuil.
rustrig. 22 droog dog namidd regen en wind. 23 boijstrig. regenagtig. 24 regen. ook sonne. hael.
gedurig schuers datse geen vlas sonnen kunt nog weite maijen om den (1737) gedurigen regen. den 25
sondags eerst flas sunneden dog namidd nog wat regend. 26 regen en wind. boijstrig den helen dag.
27 redlyk. droog dog quam nog 1 schoer. savonts stofregen. 28 redlijk dog nog een schuerken quam.
29 mooij. haele sonne dog in donkeren begon te regenen. snagts voor 3 uir 2 donderslagen gehoort
met regen. 30 sterk regend. om 3 uir donder en lugtet. swaer regen. beeken hoog zijn. 31 neffel daer
na droog. mesten tijd regen daegs of snagts.
den 1 September mooij dog om 4 uir 1 schoor. 2 windig. sant stoft daer na gedurig schuers quamen.
hooij niet konden bij een doen. 3 somtys regen. gedurig alle wagen spoors volstaen. 4 droog. redlijk.
hooijde. 5 droog. sonne dog namidd 1 schoer. 6 redlyk dog ook nog regen. de weite moste inhalen.
wassede al uijt opt land. 7 stofregen. namidd swaer regend. 8 boijstrig. kout. al weer appels en
pruimen afvallen. 9-10 regen. 11 redlijk. wij hooij uit Kostverlorn in halden dog snagts heel sterk
regen. hooij inde Lutke maet int water stond. beeke opliep. 12 mooij. was iets ripet. eersten jagtdag.
droog. 13 ripet. 14-15-16-17-18-19 droog. mooij. angenam so dat de menschen nu weite dorscheden
en hooijden. savonts weerligtet. warm. 20 snagts regen. dags droog. windig. 21 mooij. droog. 22 ripet.
son op en onder te 6 uir. droog. oostewint stille. 23 iets regen. 24-25 redlik. 26 mooij. warm. savonts
weerligtet. 27 mooij. 28 droog. namidd regen. windig. 29 donker. windig. 30 wit ripet daer na braef
regende.
den 1 october iets ripet. sonne. windig. regen. boijstrig dog namidd droog. 2 regen. 3 wit ripet. mooij
sonne. 4 redlik. 1 schoer. 5 redlik. namidd 1 schoer. 6 iets regen. stille. 7 nefel. sonne doorquam.
namidd iets donder met 1 schoerken regen. 8 ripet. sonne. droog. 9 redlijk. 10 donker. iets regen. 11
wit ripet. 12 ripet. namidd: iets regen. 13 mooij sonne en wat wind. snagts regen. 14-15 donker.
noordw rostrig. 16-17 ripet met sonneschijn. 18 koud. ostenwint. ripet. iets regen quam. 19 donker.
droog. 20 iets regen. koud wint. boijstrig. 21 regen. boijstrig. 22 redlijk. ripet. kout. 23 iets ripet.
namidd regen. 24 wit ijs vroren. 25 ripet. mooij. 26 regenagtig. snagts sterke wint. 27 wind boset. 28
wat wint. savonts vroor. 29 vroren. eerste teug hard was. stille lag. 30 still. mooij sonne. teug op
hegge meest droog was. 31 ripet en neffel.
den 1 November dikken neffel helen dag. savonts iets regen. 2 nefel. don<ker>. 3 ostewint. donker. 4
ijs vroren. doordringet koud ostwint dat men buiten niet dueren kon. 5 warmer. stil wint. 6 neffel.
vogt. namidd droog. 7 ijs vroren. helder. 8-9-10 vorst. helder. oostwint. lijdelijke koude. 11 stille.
neffelagtig. savonts oostwind opstak. boset. 12 koud oostwint. 13 hard vroren. over drek gaen kon. 14
rouvroren. dik ijs. knollen vast sitten. savonts iets vogt. 15 iets vroren. knollen los gaen. 16 hardijs
vroren. dik dog om 11 uir regen. 17 sagte regen. savonts boset. 18 koud noord west wint. buijen.
boset. vuil. 19 iets vogt savonts sterk regen met sterke wind. 20 redlijk. savonts vogt. sterke wint. 21
koud wint. buijig. hagel en regen. 22 wit vroren. 23 dik ijs. extra mooij sonne. 24 sagter. savonts wind
opstak. boset. 25 wind en regen boset. vuil in dorp is. (<6>3) 1737 den 26 novemb[e]r regen en wind
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boset. 27 regen schuers. lelik. 28 hagel sneu en regen dog om 2 uir 2 donderslagen gehoort zijn. 29
regenschuers. 30 droog. windig. snagts storm wint en regen.
den 1 december droog dog windig. snagts regende. 2 hagel en regen buijen. 3 windig. donker. savonts
nog sterker boset. 4 wind en savonts regen. 5 windig. regenagtig. stormde lelik. 6 ijs opt water lag
daer na regenagtig. windig. 7 iets vroren en smorgens sneude dog smolt voort. 8 neffel daer na hard
regen den gehelen dag door. 9 helen dag regend met wind. Dinkel vol. 10 wint noordoost lopen is.
anders lange zuidwest en west geweest. 11 iets ripet. neffelagtig. ostwind. Dinkel overliep. 12 stil.
neffelagtig. 13 ijs vroren. helder. de Courant van den 4 xbris schreef dat de schepen in de Oost Zee
met ijs beset vast lagen. 14 vorst. nefel. viel iets sneeuw dog kout. 15 iets vroren dog namidd dooij. 16
weer vroren. dik ijs en duister nefel. savonts wind. kout. noorder ligt sterk rood gloeide. 17 hard
vroren. glad ijsselt als nigte Stuermans begraven worde. koud zuidwest wint. 18 regen. 19 regen.
tegen avont helder. begon te vriesen. 20 hard vroren. dik sneeu lag en helen dag sneude en bleef
liggen. tegen avont Dr Hubert sijn horologie verloor tussen Losser en Oldenzel. 21 vorst. helder.
oostewind. stille. 22 vorst. 23 iets sagter vorst. sneeu. was dooyagtig. water opstond. stil wint. 24 hard
vroren. Zuid wint savonts boset. 25 iets vroren. koud wint. smorgens begon te regenen met sterke
wind. boset. sneuw dooijt weg. 26 droog met sterke zuidwestwint. al de sneeuw weg is. al menschen
gaen soeken de horologie die den vinder 10 gl is belooft &. 27 vogte nefel. iets schrokkelt. 28 hard
vroren. witte nefel. tegen avont helder. 29 hard vroren. wit, stilwint. 30-31 vorst. donker.
1738 den 1 Janwari hard vroren. over alt ijs gaen kon. savonts wint en sneeu dunne over grond stroijt
is. 2 hard vroren. helder. stille. 3 nog harder vroren. ijs in bekkens lag. stil wint. 4 iets sagter vorst.
neffel. stille. 5 hard vroren. kouder. helder. 6 hard vroren int huis. koude ostewint. 7 ook soo hard. 8
hard in huis vroren. putten toe. 9 hard vroren in kelder en dikke in de putte dog stil wint. sonne. 10 als
vorige dag. 11 hard vroren. wind zuid lopen. iets dunne sneu val. 12 neffelagtig. Zuid w wint boset.
dooij. droog. 13 neffelagtig en wind. 14 wind boset. donker. wat vogt viel. 15 eerst vogt daer na
droog. mooij. 16 nefel daer na droog. helder. 17 dik ijs. helder sonne. savonts wint opstak. eerst iets
vroor daer na dooij. 18 droog. windig. 19 snagts om 2 uir sterk stormde en om 8 [uur] regende. lelik
weer. 20 iets stiller. droog. agtermidd sterke wint en regen. savonts stormde tot 4 uir als wij te bed
gongen. noordwint. 21 wind. regen. hagel schuer. 22 redlyk. begon savonts weder te vriesen. 23 vorst
en huisen vol sneeuw overdekt. mooij sonne. sneu druipt dog op de gront ligtse vast. 24 dik ijs. windig
met grote sneuw vlokken dat men uit de oogen niet sien kan als neef Grijp en Neef Hartkamp nigt
Norbe<k>e na Ensched <vaerden>. 1738 den 25 janwari niet vroren. dooij is. d sneeuw maer ligt
vaste. pannen druipen. namidd helder. noordwint. van dage Courant gelesen dat tot Riga wagen en
paerden opt ijs varen. 26 stark vroren. stille. 27 vorst. namidd: sneeuw. savonts hagel en regen. wind
zuid liep. 28 dooij. nog dikker sneuw dese nagt vallen is. sputt donker. nifelagtig. 29 dooijt weg
sonder regen dog beeke hoog is worden. 30 donker. droog. 31 still. donker. angenaam.
den 1 Feberuari wind en regen. ook hagelschuers. kout. 2 dito regen. 3 droog. savonts regen. 5 donker. stofregen. 6 droog. koude wint. 7 donker. droog. 8 ook so. savonts regen en windig. 9 boijstrig.
regen. 10 snagts begon te regenen. helen dag door. beeke hoog. boijstrig was. 11 water opt ijs lag daer
na hagel en sneu en regen. kout dog stiller. 12 iets stofregen. stil. savonts wint op stak. 13 wind en
hagelschuers. noordwint. 14 wind en hagel schuers. kout. 15 ijs vrooren. sneu viel. 8 uir sonne door
en ook nog op den dag vroor. koud noord wint. savonts oostw. 16 hard ijs gevroren. over den drek
gaen kon kloot te schieten. heel kout dog still wint en sonne. 17 hard dik ijs. wit. stil wint. sou anders
ondraeglijk kout zijn geweest alser wint bij was, 18 hard ijs. int huis vroren. ook putten toe. doorkout.
19 vorst en sneeuw. wind boset en ook iets regen. hagel ook. weer sneude en vroor. 20 wit. sneu.
oostwind. stil wind. sneeu en noordw quam. dooij dog savonts oost en vroor weder. 21 vorst. ost koud
wint. 22 hardvroren int huis. koud. sterke oostewint boset fel kout. 23 nog als voren. 24 nog harder.
onse putte toeligt. 25 wat sagter vorst. stilwint. sonne. 26 angenaam. niet vroren. stil. 27 warmer.
droog. 28 wind en regen.
den 1 meert iets regen. 2 nefel. 3 redlyk. 4 ijs opt water lag. sterke w wind. 5 koud. noord wint. 6 nog
windig. den 7 redlik. 8 hagel en sneu. ijs vroren. 9 wit vroren. over drek gingen na Gronou als de nije
Greformerde kerk is ingewijt of gepredikt (Dom[inee] Hofman) ter presentie van de Graef en
Graffinne8. koude noordewint. 10 hale sterke wint. namidd: regen. 11 windig. hagelbuijen. lelik. (NB

8

Frederik Karel graaf van Bentheim en zijn echtgenote.
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ik droomde waer is geworden &.) 12 helder. vorst. kout. 13 noord. stil: 14 pipenstel dik ijs vroren. 15
koud. droog. noordwint. 16 ook. 17 regen en noorde wint boset. 18 vroren. mooij sonne. 19 dik ijs.
kout z wint. 20 ooste hale wint. kout. 21 ijs vroren. oostwint. sonne en windig. kout. sonne op en
onder te 6 uir. (dogter Anna schrift den 10 meert 1738 Enschd opt markt rogg 19 st kost < -- >) 1738
den 21 meert sonne op en onder te 6 uir. ijs vroren. koude oostewint. iets sonne. den 22 sterke koude
wint. huis kraakt. ijs vroren dat men int water niet deuren konde. den 23 dito. hard wit vroren. stille
wint. hael sonschijn. 24 ijs vroren. mooij sonne. wij onse teug op hegge droog kregen. den 25 donker.
vogt. wind omlopen. vogtig wind boset. regen en hagel. 26 regel en sneu [en] hagel door een boeset.
27 donker en regen dog wat stiller. 28 wit ijsvroren. mooij als onse schoonsoons en neef Steenberg
9
dito was siek geworden en den 22 dito adergelaten is. daer na
onse Domine anspraken die den
veranderde. 29 wind en regen. 30 hael wind en sonne. 31 wind boset. namiddag iets regen. savonts
ook regen. de rogge Enschede kost 19½ ook 1 gl markt.
den 1 April wat sagter. namidd: starke wind. vorschen norren. den 2 boijstrig wind en regen. 3
donker. stille. angenam. Swaelven van dage weer zijn gekomen. 4 donker met regen. 5 helen dag
regen. groijsaem. 6 hael. iets kouder. 7 koud. windig. buijen. iets dropelen schoten. iets ripet
smorgens. 8 koud. regen schuers. 9 koud. windig. donker. 10 regenagtig. namidd sonne. 11 snagts
sterk regen dat de velden voll water staen als in herfst. 12 droog. <its> windig. 13 regen en windig.
14 noord west koud wint boeset. droog. 15 droog. stiller. 16 wind boeset kout daer na regen. 17 regen
tot namiddag, wind en helder wirt. 18 kout. kerseboom en perschen bloijen. 19 warmer en stiller met
wat regen. 20 stil. mooij sonne. warm. hael. 21 stil. warm. hael. 22 donker. eenig droplen regend. 23
donker. sonne. angenaam. iets donder snagts weerligtet. 24 donker. nog sonne savonts betrok met
wind. 25 wat donder schuers. rontom lugtet dog genadig. namidd: regen quam. 26 helen dag regen.
kout. boijstrig noordwint. 27 helen nagt regen. nog tot tijn uir. kout. windig. water stond in onsen
kelder trappe gelijk. 28 stuer. droog. water wat valt. 29 koud noordwint. namiddag regen. ook snagts
sterk regent. 30 regen. kolde, hagel. hoog water voor Poppen brugge liep als wij namiddag na
Northorn vaerden.
den 1 Meij. dese nagt ijs vroren en dikke sneuwt. huise wit. seer kout. water dik ijs opligt in emmer,
sonne smolt wat weg en ook nog sneude soo dat de rogge plat lag op t land. stroo op bij elk man. 2
wit vroren. moije sonne. 3 iets vroren. minder als voren. Zuidoost koud wint. 4 wat stiller. warmer.
droog. 5 redlik. namidd koude wint. 6 koud wint. droog. 7 vorst. noord west wint. savonts weerligtet.
8 wint en regen. koud noordw: wint boldert seer kout. 9 ripet. koud noord wint. namidd: hagel en
regen. 10 ripet. stille dog donker. seer kout <is>. ijsvroren. hael oostwint. 12-13 wit vroren. hael.
kout. 14 angenamer. hael. (meij) (<65>) warmer. donker. vorschen songen. sonne eijndlik. 15 redlijk.
om 9 uir regen en eenige donderslagen dog Goor en Delden hagelt. 16 droog. warm z: wint. hael.
donker savonts opquam. 17 snagts sterk regend. Z: west wint booset, droog. tegen avont weerligtede.
om 10 uir iets donder en regen. 18 droog. namid: regen. 19 voormidd: droog dog om 1 uur begon te
donderen na Glan<e> dog quamen nog droog tot in de Gronau als wij neef H: Engelbert anspraken
die siek lag. gedurig regen en donderschuers en lugt< -- > dog geene sware slagen. wij met karre in
Jan ter Dengs sch<ip> schott vaerden en wel 1½ uir daer wagten en nog in regen weg tot an Wensink
quam, eerst 9 uir te huis. tot Oldenzel over straten loopen water. Losser ook hard. 2 u[ur] rontom vol
schuers opquamen. Eerst na Ensched. om 3 uir sterk begon te regene met hagel. Donderde rontom
Ensched Oldenz[aal] Gilhuis. tot an 7 uir regen daer na ophielt. beeke so hoog opliep door Apen huis
gink. Sweerink beeste in gaerden uit stal bragten. Bek Berent in keuken en kamer op delle. Dugg<en>
brugge wegdreef. Jan Teijlers in kookhuis kelder vol water. olde mullers keuken kelder putte
vollopen. Wilm Suthoff int huis an keuken deur Kerkstraate niet overkan. onsen hoff water in hoog in
de paden. Kostverloren onder opstuw beeke tot an onse glint water staet. nog hooger als den 5 juli
1734 is geweest. 21 dito donker. iets vogt gedu<rig> viel dog niet swaer. west wint boset. onsen Hoff
so week is dat men opt land muilen in blifen sitten ja het torkse bonen land water onder Spaen staet.
in lange jaren so nat niet is geweest. snagts weer regend. 22 droog bleef. stille. 23 donker. namidd:
regen en donderslagen onder. 24 sonne. warmer als vorige dag. stille. 25 redlik warm pinxter dag. 26
stil. warm. 27 verandert. regen en wind boeset kout. Roterman segt ons, dat in dat schoer den 20 meij
solt water is geweest daer door veel schade is geschiet &. 28 meij wij op de Ravenshorst siende de
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roepen het loof aldaer van boomen en heggen afaten. ripet daegs. sonne. stil wint was. 29 warm dog
hael wint. om 4 uir braef schoer regend met een donderslag dog trok weg na t noorden. swaer duijster.
30 droog. hael. 31 om 8 uir begon te donderen en swaer schoer dog om 11 uir ophielt maer namidd
nog regend. donker.
den 1 Juni eenige schuers. savonts weerligtet om 11 uir en reg<en>. 2 voormidd: sonne. donker
opquam. 1 mael dondert. savonts braef regen. (1738) den 3 juni smorgens wat regen daer na droog
dog om 2 uir regen. 4 mooij sonne. hael. ik en onse soons honigdauw gesien gla<t> op de blade van
de hoppe en witte kersboom soet proefde w<ij>. de vorige dagen altijd natt. velt vuil. waterig is
paden. nu eerst kunnen schuppen in hoff. 5 droog. warm. 6 sterke hale wint. kouder lugt. om 7 uir
begon stofregenen en snagts ook regen. 7 regenagtig. kout. wel een stoefe moet hebben. de menschen
graven de wortlen bedden weerom om datse vant land afgegeten zijn. als herfst vuil in dorp wort. 8
meesten dag regen. boijstrig noord wint. kout. Midardus dag is. 9 dito donker bleef. om 6 uir heel
betrok. 10 om 7 uir regend ook somtijs haelde. windig. om 1 uir regend. Lakrink huis rigtet. den 11
wij hooijden dog 6 uir betrok. dropelde. 12 koud wint. boijstrig. koud als herfst dog namidd sonne
doorquam tussen de schuers. St Adolph segt Verbekke 30 dagen gemeenlik regend als dese dag
regend. 13 dito wat ripet dog donker. om 2 uir weer regend. 14 geijlen regen. duister. gedurig regen.
15 wat ripet. droog. wint en sonne. wij hooijt. 16 donker swerken dog sonne. Noord W:wint. 17
donker. droog. kout. 18 donker wolken. droog. wij vischet vrinden. 19 stof regen. namidd: droog. 20
mooij warm droog hooijweer, mellen sitten swart op grote boonen, bloisel valt of en kerseboom
stellen van kersen geheel swart en vergaen. hard worden. afvallen bij menigte. 21 sonne en wind
zuidoost. om middag begon te donderen dog te 6 uir sterker donder schoor na Oldenzel trok noordlik
om, wint weer liep noord west. ten westen weder een schoor opquam dat hier braef regend. weer
droog om 7 [uur] dog snagts 10 uir twe mael dondert daer na niet gehoort. 22 Zuid Wwint warm dog
iets stofregen. 23 wint zuidoost. warm dog om 1 uir so sterk waijde het sant stoft. om 3 uir wint nord
west. regen. savonts kout. buijg. 24 ripet. wint zuid west. om 7 uir begon te regenen. boijstrig. 25
droog. windig. Zuid W:. om 6 uir regende een schoer. 26 iets ripet. namidd wat wint quam. luden torff
nu hoepten. door al den regen slegt en verregent is. 27 droog. windig. smiddags begon te regenen.
sterk waijde. kersen en appel afwaeijden. 28 regen en windig. 29 koud en regen. 30 wit ripet. kout.
iets regen. den 1 Juli stuer kout. om middag regend. 2 noord w wint. stofregen. stark waide. kout. om
3 uir sterk regend. 3 dito sterke wint met regen. vorige nagt tot 6 uir. smorgens ophielt en te 8 uir weer
begon te regenen. boijstrig. om 2 uir ophielt < -- > dog windig was. 4 dito harde wind. kout. 5 kout
wind en regen. (66) het eene schuer op het andere volgde. Rogge ligt vlak dale. den 6 stof regen.
stiller dog namiddag harder regend. gedurig altijd west wint. 7 stiller en sonneschijn. beter dag als
lange tijd is geweest. 8 donker. sonne flikkert nog somtijts. 9 uir iets donder met een klein schoer.
wind opstak. om middag ook donder. iets regen. donder na Ensched en Oldenz[aal]. ook Gilhus quam.
om 3 uir weer donder na t zuiden. betrok geheel. sagten regen. 9 dito warm. stiller. donker. droog.
tegen avont regen en snagts. 10 wind en sonne. haelde stark. 11 mooij. stiller. donker. 12 mooij sonne.
warm. stille. lang tijd soon mooij dag niet had hebben. 13 mooije sonne. 14-15-16 droog. iets
smorgens vogtede. goet hooijde. 17 dik nefel. ooste wint. savonts weerligtet. 18 warm. stille. rogge al
meijt wort die rottet en gras doorwassen is. 19 warm met oostwint. donder om 7 uir. donder en lugtet
rontom. wint z:west. donder trok noordlik om maer tussen 10 en 11 [uur] donder en braef regende. 20
eerst stofregen daer na droog. 21 om 6 [uur] begon te regenen. kout wind omliep. 22 somtijs sonne
dog om 1 uir regen met rogge maijen. uitscheiden mosten. om 5 uir weer maeijden. 23 donker.
gedurig regend. namidd nog harder. 24 iets vogtede. ook nog sonne maer 3 uir braef regend. 25 koud
noordw: wint. stofregen dog om tijn uir swaerder met sterke wint boset. 26 mooij. droog. 27 mooy.
warm als wij onse rog in vaerden. 28 warm. stille. 29 ook. 30 wat meer wint dog warm als Rigter hier
was met D. Nagel te eeten. 31 mooij. om 1 uir sagten donder een mael hoort met swaeren regen daer
na weer donder. savonts 11 uir weerligtet. 1 donderslag en regen.
den 1 Augusti donker. kout. windig. 2 regen. boijstrig. ook kout. namidd sone Christjan Schruer huis
rigtet heeft. 3 droog. hael. 4 ook. 5 stiller. Zuid wint. smoel warm. den eersten heeten dag is dog
nademiddag wind. savonts weerligtet noordlijk, 6 mooij. hael. warm. weite al rijp. bruin door de
sonne en halte. 7 hael dog om 6 [uur] een donderslag en iets regen. 8 donker. lugtig daer na sonne. om
6 uir donder. wij weite maeiden. 1 schoer regen. savonts weerligtet ooste<n>. 9 kout. windig. regend
gedurig. vuil op strate. 11 donker. stille als B. Elshof over Erfe kopen voor Heidgers met Sweers hier
was. 12 droog sonne en wind. namiddag begon braef te regenen. 13 regen boijstrig. rustrig. 14 boeset
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noord west wint. kout. appels afvallen. tegen avont begon te regnen en snagts ook. 15 sterke wind.
kouder als vooren. 16 droog. sonne. hael. sagter wint. 17 donker. droog. savonts regen en weerligtet.
dags ook wat regen iets. 18 droog. somtijs donker en ook sonne. 19 heel warm. droog. stille. 20 sagte.
somtijs regende. ook sonne dog om 4 uir begon te donderen en lugtet. eerste schoer trok na Oldenzel.
het twede schoer hier braef regend. hagel en ijs stukken vielen met starke wind. gedurig lugtede en
lugt flikkert altijd. so gedurig donder tot 6 uir ophouden is. den 21 aug iets regen. namidd: droog.
savonts donder en lugtet. wind en regenschoer. 22 droog. namidd regen. 23 iets ripet. droog. 24 : 25
redlik dog somtijs regen. 26 regen en sterke wind. kout. boijstrig. 27 gedurig regen. namidd hagel
schuer. 28 gedurig regen. kout. rustrig. vuil int dorp. 29 droog maer om 5 uir begon te regnen. snagts 2
uir swaer regend. 30 regen en wind boset. rustrig. namidd wat droger. 31 voormidd regen.
den 1 September ripet en nefel. namidd 5 [uur] begon te regnen. 2 dito om 9 uir begon te regnen tot 2
[uur] daer na donker tot 5 [uur] doe weer regen. weite niet kon inhalen. 3 ripet. mooij. die menschen
weite uit platse moste en setten. wassede al uit onder in de garven. 4 droog. ripet en nefel. 5 ook wint.
droog. weite nu goet afte dorschen was. snagts regend. 6 donker. stofregen. namidd sterk waijt en
regende. noorde wint. 7 snagts braef regend. redlik droog. 8 sonne. droog. weite inhalde. 9 regen. 10
ripet. kout. 11 ripet. mooij. 12 wat windig. 13 zudwest wint. namidd: donder. iets lugtet. braef schoor.
na 6 uir snagts ook regen. (1738 den 13 7bris weite grutter Oldenzal bood 12½ st voort schepel olde
< -- >). 14 regen. 15 donker. boijstrig. namiddag sterk regent. vuil is. 16 ripet dog koude schuers. 1718 ripet. namiddag ook regen. 19 regen en windig. 20 wint en regen. 21 kermis. droog. mooij. 22-2324-25-26 ripet. mooij. droog. stille. 27-28-29 redlik droog. 30 Zuid wint. redlik. den 1 october snagts
regen. ook namidd:. 2 sterker regen. om 3 uir begon tot savonts. 3 ook regen somtijs. 4 somtijs regen.
ook sonne. 5 stark regen. beeke hoog. 6-7 ripet. stille. 8 nefel. ripet. ook nog regen. 9-10 ripet. stille.
11 nefel en ripet. oostwint. 12 heel stark snagts regen. 13 wind quam. droog. kout14-15 wind en ook
regen. ook droog. 16-17-18-19 gedurig regen. 20 boijstrig. schoer op schoer quam als Slederman onse
koe uit Ootmerser vette weide weer bragte om dat an knee int water moste. alle beeste daer wirden
uijtgehalt. 21 mooij. droog. 22 ripet. 23-24 regen. boijstrig. vuil. 25 redlik. namiddag regen. van dage
rogge Oldenz[aal] kost 19 st. weite 15 stu. 26 noordlik wint en regen boset. 27 droog. windig. 28
donker. iets stiller. 29-30 redlik. stille.
den 1 november ripet wit. sonne en wint. 2 mooij. 3 helder. 4 ijs vroren. wit. kout. Eerste vorst. 5 wit
vroren. 6 ripet. 7 wit ripet. 8 duister nefel en ripet. 9 sagter. nefel. 10 nefel. donker. 11-12 vogtede. 13
wit hardijs vroren. 14 nog harder vroren. dik ijs. teug vaste vroren op de gront. 15 hard vroren. over
ijs en drek kon gaen en knollen vaste sitten. 16 hard vroren. 17 rouw wit ijs vroren. 18 ijs vroren met
koude wint. 19 vorst. namidd sneuw en regen door een viel. savonts braef regende. 20 weer vroren. 21
hard vrooren. koude wint als wij van Northorn quamen. 22 hard ijs gevroren. 23 vorst. westwint. 24
dooijagtig. donker. water opt ijs. savonts braef regende. 25 droog. namiddag nefel. 26 iets rouw
vroren. (67) 27 rougisselt. koude vorst. 28 helder. kout. vorst. 29 iets sagter vroren. donker. stille. 30
sagter vorst. water opt ijs.
den 1 December sagte. droog. knollen nuw weer los komen int land. 2 sagte. stofregen. 3 wat windig.
boset. 4 iets ripet. 5 mooij. iets ripet. dags dooij. 6 redlijk. 7 iets ripet. mooij. 8 redlijk. donker. wint.
savonts regen. 9 donker. 10 iets ripet. mooij sonne dog wint boeset. 11 ripet iets. ook wind. 12 na
midnagt begon te regenen. smorgens windig. 13 helen dag regen en wint boeset. (sant groot ansegt
niet kribben sal) 14 regen. vuil. 15 vroeg regen daer na droog. 16 iets ripet. helder. windig. snagts
geregent. 17 eerst regen. ook nog ophielt dog savonts braef regende. 18 regen. starke noordw: wint
boeset. 19 regen en wind. hoog water. 20 nog regen en wint boeset. 21 redlijk. helder. savonts begon
te vriesen. snagts weer regend. 23 droog. tegen avont begon te vriesen met koud noordoostewint dat
men in donkeren al over den drek gaen kon. helder maenschijn. 24 snagts dik ijs. wel over een duim
dik. over al den drek gaen konde dog snagts verandert. wint boeset. regende. 25 ook regen. sagt weer.
26 vogt bleef. 27 dikke nefel heelen dag. 28 ripet. duister. nefel. ijs valt af van de boomen. 29 vogt.
stofregende. 30 droog. iets ripet. 31 snagts vroren. smorgens om 4 uir begon te sneuwen dunne dog
sonne weg smolt van d huisen. iets op d grond.
den 1 Janwari 1739 niet vroren maer savonts fijn sneude. windig. boset. dooij. 2 snagts dik sneeu lag.
niet vroren en ook bij dag grote vlokken vielen. 3 vroren. sneu ligt nog. 4 vroren. iets sneeude. over
drek gaen kon. windig. 5 int huis vroren. sneeu ligt vaste. helder. savonts donker opquam. wind
booset. sneeu volgde. 6 vorst. fijn sneeu en waaijt in hoopen. 7 iets schrokkelt. pannen druppen. 8
weinig sneeu. windig. fijn sneeu. teert int velt wat weg. 9 stofregen. windig. iets sneeu onder. 10
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snagts iets regen met sterke wint. schrokkelt. glat ijs. sneeu wat verteert dog water in de beeke hoog.
11 iets vroren. sneeu wit op de huisen ligt. vuil sputt int velt. sneeud om 9 uir daer na dooij. sneeu
weg teerde. 12 braef snagts regen. windig. onstuim. heelen dag boeset. savonts stormde dat het huis
kraakt. wij 1 uir na bedde gingen. Dinkel voor Eldrink brugge hen liep. 13 nog regen. stille. iets lager
Dinkel als gistren. sneeuw weg is. 14 snagts sneut. ook vroren. wit op de gront. om 11 uir smiddags
pannen druppen. om middag stoffregen. alle dagen windig. (NB hoog water) den 14 janwari 1739
windig. onstuijmig. alle dage hoog water is. regenagtig. 15 waijde heel stark en regend voor 8 uir daer
na droog dog om 1 uir stark regende tot 8 uir met stormwind. meesten nagt door beeke hoog. savonts
Droste van Ravenshorst10 begraven is. 16 dito in Engeland ook sware stormwind geweest volgens
Courante. 16 somtijds regende. Dinkel soo hoog is tot an Bookholts schaepschot staen. ook in den
Telgen kamp stond, so hoog over Eldrink loopen. Effenluninge sien kond. peerde over brugge
swemmen moeten, an balg penden int land versonken. Lakerman die van mulle wat haelde en
wederkomende niet meer over kon met wage en peerde en wel snagts in Swafrink blijfen mosten.
Bookholts Lambert Elderman en veel ouden seggen dat haer niet geheugt so hoog water is geweest.
tot Degnekamp nog hooger. een oude vrou van omtrent 100 jaer geheugde daer sulk water so hoog
niet geweest was. tuinen omdreven waren so Capitein Tulken hier seijde. voor Gronou door schuert
van Kalverkamp tot in Lippinckhofs. gras gront door de strate loopen is. voor Eldrink brugge een gat
schuert. al het roggen gesaeij onder water. al de Munster vlugtlingen in groot getal waren bij Wilplo
en Elderink en alle Overdinkelsche boeren. soeke ook vol was. quamen ook int Dorp eijndlijk,
arbeiden voor de kost gaerne, ja den 30 dito Captein Tulken op d jagt zijnde hadden eenige van de
Munsterlude met greepen op d rugge int velt bij hem komen. klagende seer en geseijt dat Hillege
Holland wat is het daer goet. uit de Gronouw waren ook veele gevlugtet en is eijndlijk daer op uit
gekoomen datse ook 1 man hebben moeten bij doen, om met na den Turk te gaen welk sij gekoft
hebben snijder Claes sijn soon, &.&.11 den 17 janw: nog al gedurig regen. ook wind dat het water iets
lager dog men nog niet over de Brugge komen konde. 18 sondag iets lager dat de kerklude met 1
planke overquamen over Eldrink brugge dog nog regen en wind. 19 snagts vroren. koud. helder. om 9
uir sneeu en regen. ook hagel dog savonts helder. begon te vriesen. 20 hard vroren dat men over drek
gaen kon. namiddag dunne sneeu vallen. 21 hart vroren. kout. tegen avont grote sneeu vlokken dog
niet lang duurde. 22 iets vroren. om 8 uir neffel quam. pannen druipen. sneeu weg teerd. 23 dooij.
regen en wind boeset. een grote trop Munsterlu in Ger: Wessels huis dese nagt quamen <opteropper>.
helen dag reegen. beeke hoog. 24 helen nagt regend. smorgens nefel en stofregen. Dinkel hoog. (68)
voor Mors vonder 3 tret liep. nog Dinkel opliep. 25 weer om 8 uir begon te regenen. namiddag droog.
kon nimant meer over de Dinkel. 26 iets ripet. dese nagt iets vallen. wel 50 Munsterlue in Ger:
Wessels huis komen zijn vlugten. water nog voor Eldrink brugge loopt. 27 stofregen. vogtig was. 28
redlik. stille. droog. 29 redlik. 10 uir afklarde. 30 stofregen. savonts wind boeset. 31 regende snagts en
dags stofregen. so vuil. lelik.
den 1 Feberuari snagts regen. wind boset. stofregen. lelik. den 2 redlik. droog en wint. Dom[inee]
Nagel in uitslagen vischet. namidd: regen. Dinkel uitloopt. 3 helder. mooij. iets ripet. droog. 4 vorig
nagt braef regend. dese dag Pastor en sone Christjan over Oldenz[aal] na Singraven om het diepe
water. so na Northorn vaerden. woensdag windig. kout. sterk boijstrig. ook regen alle dagen dat onse
kelder vol water is. 5 donker. droog. stiller. redlik dog savonts regen. 6 dese nagt regende. dags redlik.
pastor weer quam van Northorn, 7 vroren. wit. ijs opt water. duister. nefel. dags pannen druppen.
vogtig. vlugten uit Gronou vele. den 8 donker en regen. vastelavond. pastor den dag na Ensched.
anderdags na Deventer met de post. 9 iets ripet. stille. sonne. helder. 10 ijs vroren. wit. over drek gaen
kon. mooij sonne. 11 vogte nefel. namiddag de wind sterk waijde. Verbekke Gretken trouwde. bruloft
was. 12 snagts storm en regen. smorgens nefel en stofregen. windig. namidd: heel sterk regen. beeke
hoog. 13 stofregen. stiller. 14 iets vogt regend. Dinkel voor Eldrink brugge liep. 15 boijstrig. sterk.
om 7 uir begon te regenen en stormde meesten dag. wind noordwest dog liep om na t noorden. tegen
avont stormde stark. om 7 uir als de pepelen kort over sloeg na Bek Berents huis scheen so opt huis
vallen wilde. den 16 dito toegen afkapten. wint nord oost. iets wit sneut. stille. som weg teert. tegen

10
11

Adolf O.J. van Hövel, heer van de Ravenshorst.
Dit doelt waarschijnlijk op het met geweld werven van krijgsvolk in de kleine Duitse staten, waaraan het
volk door de vlucht naar Holland trachtte te ontkomen (Van Deinse, ‘Uit het dagboek’, 544).
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avont kout. begon hart te vriesen. 17 ijs opt water. wit sneeut. savonts helder kout. 18 hardijs vroren.
helder over drek kon gaen. om 3 uir begon te sneuwen. sterk wint boeset. w:wint. savonts 10 uir
pannen druppen en smolt so al de dikke sneeu weg. smorgens gront bloot. 19 droog. Dominee met nije
kleefgaren na Dinkel ging maer was alte hoog water. 20 hard snagts regend. beeke smorgens hoog. ja
in onsen hof nog nooijt so hoog water stond. middelpat na espersi vol en de bleike alle paden vol.
tussen espersi [en] bleike garen onder water sat. eenen hoek rusen op het stuk na Swerink in het
water stonden. torkse boonen land [en] wortlen bedde water op stond. savonts stark waeide en hard
regend. 21 Febr water dese nagt midden staet in onse kleinen kelder. de eerstmael in lange jaren en
de Dinkel hoog. om 8 uir regen en hagel. Dinkel uitging. omtrent so hoog als den 16 janw 1739 is
geweest. al d rogge onder water. (1739) den 22 Febru: iets ripet. gister avont 10 uir Buggen kubbe in
gevallen en moeten stutten. Dinkel iets valt dog nog over al gaet. om middag weer regend. savonts
wind boeset. 23 mooij sonne edog koude wint. droog. 24 iets ripet. helder sonne dog hale wint. 25 iets
ripet. stille. mooij sonne of het somerdag was. pastor te 11 uir na Oldenzel gink. kofte het huisken van
Nigte Reiners. 26 donker. windig. kout. savonts boeset en 11 uir braef regend. 27 donker. droog.
stiller. savonts noorder ligt root als een regenboog sat. 28 iets ripet. kout. witt.
den 1 Meert windig. boeset kout. namidd regenschuers. 2 regen en windig helen dag. 3 eerst droog
maer 9 uir alweer regen en wint. 4 redlik. hoog water weer voor Eldrink brugge liep. biddag is. 5
nefel. iets stofregen. Dinkel uitliep. Rigter uitlagen vischet. 6 redlik. droog dog koude wint. 7 ook
redlik dog kout. 8 nefel. mooij. angenamer. stille. 9 iets ripet. droog. dog weer opquam. 10 donker.
savonts 6 uir sterk begon te regenen. so helen nagt door. 11 regen dog om middag ik tot Ensched was.
groote vlokken sneude en sodanig veele water anbragte. 25 uir regende en sneeu onder dat de bleike
bij Prinsen huis onder water dijk doorschurt. Krabben Arents schoppe om dreef. al veele gaerdens
onder water. die an de stads graven an de geuten liggen an de graven huisen stijf an staet. 12
Donderdag Dinkel hoog. ijs vroren. om middag allerhoogst water was ja nog al soo hoog als den 16
janw en den 21 Febr is geweest. derde hooge vloet nu al. den 13 Febr nu nog so hoog droog dog iets
sakt. 14 redlik. droog. 15 redlik dog kout. Huiskes Geesken segt dat 5 mael nu haer gesaide rogge
onder water staen heeft. 16 koude wint. nademiddag regen. 17 sterke koude noordwestwint. hagel en
regen schuers. boeset wind. 18 iets minder dog sterke wint hagel en regen. ook iets sonne. 19 gister
avont begon te vriesen dog om 10 (uir) al regende en 19 smorgens braef boeset en iets regen. namidd:
(droog). sterk regen schuers 5 uir met norde wint. den 20 meert sonne op en onder te 6 uir. windig.
regend. altyd west wint. 24 uur regend agter een. den 21 dito ook nog lelik als gisteren. (wij) weinig
appel en pruimen. niet eene had, kersen slegt. weinig an en droog wirden op de boomen dit vorige jaer
1738. (NB den 12 meert was t water tot Munster over strate loopen. knee diep.) 1739 den 20 meert
sonne op en onder te 6 uir. 24 uir regende. wint altijd sloeg terug. sterk door een dat men het most
opnemen. 21 hagel schuers. de eene na de andere. koude noordwestwint. hoog water voor brugge hen
gaet. 22 iets ripet. sneuwt. wit op de huisen. 23 vroren. sneu ligt. om middag sonne wat weg teert.
sneeu buijen. koud wint. 24 ijs vroren. grise koud lugt. noorde wint. 25 koud noordwint. iets regen.
savonts sterk regend heele nagt. 26 smorgens still. droog. warmer. savonts stoff regen. 27 wind en
regen. om middag sneeu viel. savonts sterke wind stormde. 28 snagts dik sneeu viel en nog uijt
zuiden. sneut. namiddag noordwest wint was en nog sneeud. 24 uir wind boeset. dik sneeu lag. 29
paeschdag tappen an de huisen vroren waren en nog iets sneude. sonne quam. teert sneeu wat weg.
onse hoff vol water. alle paden vol. bleike en espersi bedden onder water. hagel met koude wint dat de
kinder opt Loo met de paescheijer niet van koude dueren konden. 30 dik ijs. over al den drek gaen
konde. water diep voor Brugge hen loopt. regen en sneu. 31 sneu en regen. namiddag droog. donker.
den 1 April droog. stille. angenaem. 2 koud wint. stuer. namiddag iets regen. 3 koud suer lugt.
eijndlyk sonne. 4 vroren. droog. stille. angenaam. Lange so een mooij dag niet had. water dese nagt
uit onsen kleinen kelder wat vermindert is. 5 iets ripet. koude noord wint. 6 nefel. kout. hael en sonne.
7 droog. noord haele wint en sonne. nuw eerste gel wortlen konnen saijen. niet op t land gaen kon om
te harken. 8 koude hagelschuers. noord wint. savonts regen. 9 nog hagel schuers. ook sonne. 10 wit
ripet. droog met sonne. 11 stofregen helen dag. 12 regen helen dag en nagt. 13 wind regen en hagel.
hoog water. paden vol water staen. 14 ripet. om 9 uir hagelde. gront witt en ook sneeu. boeset koud
wint. smolt weg. 15 ijs vroren. koud wint. noord west. fel koud. oogen tranen, namidd sware sneeu
buijen. 16 koude. sneu. regen en wint, sonne helder wird. savonts vroor. 17 snagts om 2 uir sterk
waijde. kout. om 7 uir grote sneu vlokken vielen. dik tot 9 uir. wegteert. namiddag gedurig hagel en
sneu. wint boeset. noordw wint. miserabel slegt weer. 18 iets vroren. droog. kout. namidd: regen en
45

Twentse Taalbank
wind. groijsaem. kerseboom witt wort. de menschen seggen om de nattigheid nu eerst graven dat
anders al voor 14 dage moste geschiet zijn. wij ook graven. water onder spaan staet. dese weke slegt
kout schrael weer had, dog nu namiddag regen en zwest wint wat beter. 19 storm wint. regen. lelik.
onse espersi en bleike vol water en paden ook. savonts storm. 12 vloden en water. (71) den 20 april
waijt en kraakt. koudt. namidd: sterk regende. 21 sagten regen. z west wint. iets warmer. Dinkel hoog.
onsen hoff het land water opstaet dat wij den 18 omgraven hadden tot wittwortlen. nu nog niet opgaen
kunt om te saijen. Kostverloren meest onder water is. namidd: swaer regend. 22 Dinkel uijtloopt. onse
kleinen kelder water an trappe staet en den grooten kelder al lange tijd hoog water boven de trappe
staen heeft, hoff swemt int water, noordwint. sagten regen. 23 droog. de menschen nu eerst kort lijn
konnen saijen. vorschen ook gistren avont songen de eerstmael. 24 hael wint en sonne. om 3 uir
namidd: begon sterk te regenen. 1 voet 4 duijm hoog water uijt groten kelder laten slaen. 25 stofregen
en wind. kout. vuijl. onse bier van Nijweerts huis over kerkhof moten dragen. 26 regen schuers. 27
regend dese nagt, daer na sonne. warmer. 28 regen. snagts droog. warm, namidd hagel en regen. kout.
vuijl weg. 29 ook regen. donker. stille. samme lugt. regend sagte. Hoff swemt in t water. 30 donker.
oost wint. kout. kerseboom nu regt los, had geen voortgang. zwart al de eerst lose bloijsel. den 18 wit
sig vertoonden, nu eerst witwortlen saijt. natt dog niet opgaen konde dat 18 deses graven was.
den 1 Meij ijs gevroren met koude oostewint. boeset doordringet kout so dat het water wat weg teert
uijt de paden die lange tijd vol water staen hebben. 2 iets vroren. koude wint. fel. om 8 uir begon te
regenen. oost wint boeset. hagel schuers. een Deventers man seijde hier dat door overstromminge het
halfe saetgewas aldaer weg was. stads weijde nog half onder water stond. dat de rogge eerst 15-16 ook
14½ st kost hadde. nu op 21 st is. den 3 meij dog regen. namidd: droog. 4 hael wint. kout. namidd
warmer. 5 droog. sterke wint. om 4 uir braef regend daer na groijsaem. 6 stille. angenaam dog een
schuer. 7 griese koud lugt. wind boeset. 8 haele wint. kout. rogge Ensched uijtroepen 26 st. noord
wint. 9 ripet. stil. namidd: regen en wind. 10 lugtig. namidd wat warmer. de airen uit de vroege rogge
begint te koomen. 11 redlyk. namidd: regen. 12 donker. nefel. droog. om middag een donder schuer.
sagte donder. om 4 uir weer donder. trok noordlik om. iets droplen vielen. 13 iets ripet. sonne. stil
wint. 14 regen tot 8 [uur] daer na sonne. sterk haelet. stoffregen. donker. appelboom blooijt. 16 iets
ripet. koude wint. hael. om middag iets donder en regen dog regte schoer trok weg. 17 wit ripet. haele
wind. kout. verse boeter 3½ st kost. om die koude en nattigheit beesten honger lijden. Hooij deur. in
Mastebro<ek> veele beeste van honger en koude storven zijn. wij nog maer 2 mael espersi slaet had
hebben tot nog toe, weerligtet savonts. den 18 Meij 1739 redlijk. donker. 19 ripet. om 9 [uur] iets
regend. sonne stak warm. namidd een donderslag dog trok noordl[ijk] omme. regend hier goet schoer.
20 smorgens regen daer na droog met stark wind. 21 ripet. hael sonne. Zuid oste wint. 22 regen
schuers. donker. savonts kout. 23 koud wint. Zuid westwint. haelt goet. ook nog iets regende. 24 ripet.
sonne en wind. haelt helen dag. 25 mooije sonne. 26 hael oste wint als gisteren. warmste dag die dit
jaer geweest is. 27 als voorige dag. 28 warm. stille dog om 1 uir koud noorde wint boeset. heel kout
savonts was. 29 koude oost wint hael. savonts heel kout. 30 oost wint sant stoft. 31 ook hael.
den 1 Juni oost wint. helder sonne. alles saer word. klagen de menschen gras verdorret. 2 helder. Zuid
oost wint drooget stark. iets stiller. 3 natt douwt had. mooij sonne. wij om 4 uir eerste mael vischeden
in Dinkel. warm was. 4 dito helder. sonne gants warm. wind zuid west. peterseli en andere vrugten wit
worden. savonts begieten mosten, 5 donker. koud. om 10 uir regend 1 schoer dog onder droog bleef.
snagts 1 schoer quam. noordw wint. 6 donker. kouder. 1 schoer namidd quam. wind savonts zuid oost.
7 donker. kout. wint zuidoost daer na windig was. noordw: liep. regend savonts om 10 uir. 8 koud.
rustrig. bitter koude noorde wint boeset. 9 koud. schuers hagel onder. 1 donderslag gehoort is dog heel
kout. still wint. 10 hard ijs vroren. een man uit Lonneker seijde hier dat in Lonneker al eenige weite
vervroren was. in dese nagt boeset hael kout. om 2 uir een schoor quam. noordwestwint. savonts
noord. kout. ook dese dag tot Gelhuis al wat weite weerom saijt is den 11 weer vroren heeft. nu op
hooge land wat vervroren is. de laegten nu vrij, onse ook op Hooge kamp geheel weg. Sone
Christjaen ook geheel weerom saijt en bouwt. is beeter als in eggen. wij ombouwt. den 12 juni was
eene groote verlegentheit om de saeij weite en kostede in Oldenzel 1 gl. hier ook, den 12 dito. ook
vroren dog so sterk niet. 13 ook iets vroren. donker. kout. 14 regen. somtijds met sterke noord koude
wint. groote boonen en stukken op de gront dale waijden. noote boomen toegen met jonge neuten
afvilen. den 15 starke wint noord. sant stoft boeset. 16 stille. wit ripet. ook weer weite vervroren is.
wortlenbedde omgraven. niet op is. den 17 Juni donker. Zuid west daer na noordlijk. somtijds droppelen vielen. Roterman seij dat gistren nagt weer het weite vervroren was en dat de wortlen bedden
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veele om gegraven worden. dat de wortlen vergaen of verh<a>elt zijn. t land woest ligt. 18 warmer.
mooijer. 19 eerst regen daer na droog. 20 warm. droog. 21 wat vogtig daer na droog als onse soone
Johan alhier tot adiunct pastor is bevestigt door Domi[nee] Schimmelpennink. namiddag om 4 uir
swaer donder schuer. twee uir duerde. 22 ook schuers. savonts sterke koude wint. dese dag is het
accoord hier getroffen tussen Swager Strik en Neef Jan Stuerman &. 23 redlyk dog wat vogt. namidd
Drs Niters onse soon geluk wenste. 24-25-26 hael noordwint. 27 donker. kout. namidd regen. 28-29
redlik. noord wint. 30 donker. hael wint. namidd: 6 uir begon te donderen.
den 1 Juli donker. nefel. iets vogt daer na hael. 2 hael noord west wint. ook zuid liep savonts 9 uir en
begon te regenen. 3 donker. windig. 4 smorgens stofregen. 5 redlik droog. (op 5 - Oldenzel D[ominee]
Eijb<er>gen bevestigt is) 6 donker. sonne nog doorquam. 7 warm sonne. ook in Frankrijk hagel vallen
is. 8 smorgens koele wint daer na warm. stille. stofregen begon savonts. den 9 redlyk mooij weer. 10
warm. hael. namidd noord wint. kouder. 11 nefel. droog. donker. 12 redlik. koel. haeld. 13 regen. om
middag wat donder edog savonts kout. 14 hael sonne en noord west wint. 15 om 8 uir een schoer daer
na stark haelde. 16 juli nefel. warm. om 2 uir klein schoer daer na haele wint. 17 mooij warm sonne.
still. santstoft. 18 hael. windig. namidd sonne. 19 vuiler. hael zuid oostwint. 20 donker. rustrig.
windig. om 10 uir een schoer. al eenige rogge begonnen te maijen om datse lag vrog door wassen is,
heel dunne kort stroo. 21 donker en haele sterk zuiden wint. namidd: warmer. savonts nefel quam. 22
helder sonne. eerst stille dog wint opstak om 3 uir offer een orcaan was. appels afwaijden. santbrand
heit. iets donder verre. weinig regen. eene verquikkinge voor de weite die dese dag al door de wind
bruin is geworden. bloijsels bruin zijn. 23 donker. sonne door quam. weinig hael< -- >. iets droplde
dog sant stoft. wint waijde stark. Zuidwint. appels afslaen met de toegies. donker dog geen regen of
het een orcaan weer was. gisteren was de gemayde roggen Soeker esch met de gasten verre van t land
afgewaijt. veele uijtgevallen is. toegen van eijken boomen slagen zijn. savonts weerligtet. 24 warm.
sonne. stil wint dog namidd sterk haelde. eerst zuid wint daer na west. ook noordlyk. namidd oost.
savonts weerligtet. Zuid oost en zuid wint. donder dog verre. suit west donderde. duerde den meesten
nagt door. lange soo (17<37>) sterk west regent en ook sulk swaer weer niet is geweest als dese nagt.
nu 3 dage heit weest. savonts ligte<t>. 25 donker en windig. 26 donker. iets regen. 27 donker. stil. 28
donker. koud noordewint. 29 donker. kout. drople schoten. 30 ook noordwint. hael. 31 donker. 11 uir
iets sonne dog stille.
den 1 Augusti donker. noordwestwint. 2 mael stofregend dog wi<rt> rogge ingevaren dog (verkoft is 3
fijme Kolkers rogge. slegt. klein 15-14). namidd sterk wayde. somtijs regen. seer dunne stroo.
doorgaens wel 1/3 deel minder op als vorige jaren. den 2 en 3-4 mooij warm. droog. 5 regenagtig en
snagts storm. regende. 6 droog. savonts koud wint. 7 iets ripet. mooij. namidd 4 uir stofregende. 8
rustrig. koud noord weste wint. om 2 uir begon te stofregenen. 9 snagts van 2 tot 5 uir sterk regend
daer na droog dog 10 uir regend tot na 11 uir daer na droog. 10 redlik dog namiddag stofregen. 11
regenagtig. 12 donker. windig. 11 uir geijl schoer. iets donder dog 2 uir sagten donder. hard regen.
grote hagel stene als knikkers. half drie ophield daer na sonne. 13 vogt daer na sonne. 14 regenagtig.
hele dag windig. zuid west. vuijl int Dorp. is kout. 15 droog. met middag regend sterk tot den avont
toe met wind. lelik. heele weke nat geweest is. 16 mooij sonne. de menschen het flas opnamen. al
veele verrot is door al de nattigheid. 17 stofregen. van 8 [uur] tot 12 uir sterk regend daer na wint en
sonne. om 3 uir was regen. 18 regen dog om middag na starker en volgend nagt ook. (19 <ook> neef
Strik trouwde. bruiloft was.) 19 dito so vuyl int velt en hoog water en ook schuers. gedurig regend. 20
met middag stark regend. 21 droog dog nog droplen. ook sonne. de menschen het flas opnamen dog
savonts 7 uir al weer regende. 22 droog. 23 iets ripet. mooij sonne. flas uitsetten optende om te
droogen. Haver en gerste is uijtwassen. groen opt land door den langdurigen reegen. 24 iets ripet. oost
wind hael. sterk droget. 25 ripet. stil. mooij. verleden sondag wat vorst. weite bruin was geworden.
sedert so stark niet vroren. 26 iets ripet. warm. stil zuid ost wint. (27 onse Markus hout bragt is) 27
warm. droog lugt. donker wirt. te 6 uir al duijster. braef regend. 28 wind en regen namiddag. 30 ripet.
droog. 31 ripet. droog.
den 1 September ripet. sonne. 2 warm. swager Elshof begraven is. 3 windig. hael sonne. warm. 4 uir
donder en regen. 4 donker. wint. 5 warm. mooij. 6 mooij. warm. betrok 4 uir. braef regend. savonts
kout. 7 duister nefel. droog. donker. 8 rustrig. gedurig regend. windig. 9 windig. droog dog om 1 uir
sterk regende en stormde. zuidw wint. appels afsloegen. 10 regen en hagel. kout. rustrig of herfst
<was>. 11 voor 8 [uur] regen en windig daer na droog. lugtet savonts. 12 kout. windig. namiddag
gedurig regende. 13 eerst sonne dog koud wint. gedurig regen. rustrig. 14 regen en wind zuidwest.
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(stormde. appels af<falt weder>.) kout. vuijl. 15 redlyk dog met middag begon te regene tot an den
avont sagte. 16 sonne. stil. droog bleef. 17 van 8 uir swaer regende. verre donder meesten dag door.
18 ripet. gedurig regen. ook volgend nagt. 19 donker. stofregen. 20 somtijts regen. 21 donker. redlijk.
22 eerst donker daer na sonne sonder regen bleef. dit de eerste dag is droogte. savonts weerligtet. ook
verre donderen gehoort. den gehelen nagt lugtede maer smorgens den 23 tussen 4 en 5 uir swaer
donder hier had en lugttede ook met 1 braef schoor. duerde tot half sesse doe trok het noordlijk om,
op dese tijd is kruittoorn te Breemen gesprongen &. tegen avont koud wint roest. 23 droog met heel
starke wind. noeten en appels alles afslaet. torkse boonen stokke kort overhoop waijen, zuidwint. 24
donker. wind. rostrig. 25 redlyk dog ook nog somtijts regen. 26 gedurig regen. ook sonne. 27 donker.
stofregen. stille dog gedurig regen. (den 28 J Kol<k>ers weite verkoft.) 28 droog en sonne. stille
mooije dag als lange niet geweest is. 29 donker. stille. 30 ripet. wint. ook stofregen. namidd droog.
koud noordw: wint.
den 1 October ripet. mooij. droog. 2 ripet. donker. droog. 3 stil. droog met sonne. nu wij onse weite
aller best inkregen. 4 donker. stille. 5 regen smorgens daer na donker. droog. 6 sterk ripet. mooij.
droog. 7 redlyk. stille en sonne. 8 donker. 9 uir 1 schoer regen. 9 droog. extra mooij sonne. warm. 10
heel sterke haele oostwint. menschen nu meel krijgen die seer verlegen waren. 11 redelijk. Snoink
knegt saijde gistren maer 3 schep rogge. op t markt Oldenzel was geweest en 26 st kost had en datse
wel op 30 st sou lopen. weite 16 st. Roterman seij, hem een Enscheder Boer 27 st in sijn huis boden
hadde hier mate ook seij hij Eyer markt hoort hadde int Munsterland. Boekweite 4 rijxd kostede. witte
weite 10 rijxd. gerste het schepel 20 st. rogge schep 30 stuv. Haver ook duer. slegt geweest en duer,
int Munsterland door de nattigheit late gesaeit en doe kleij hard droogde so dat de gerste en lijn
sommige plaetsen niet konde opgaan en ook veele geen airen an gekomen zijn so dat daer een
misgewas (1739) geweest is. den 12 october ripet. kolde oostwint ja soo doordringent kout dat men
buiten niet dueren konde. 13 nog oostwint dog sagter. 14 stiller. sagter. warmer. droog. 15 ripet. kout
oostw. doordringend kout. 16 griese koude lugt. savonts Comis Rolijn hier was. met frett na Wilplo
met onse volk. seij rogge Oldenz[aal] 26 st. Deventer 24 st. stofregend om 7 uir als zij na Oldenzel
vaerden. 17 dito nog oostenwint. kout. 18 stofregen. kout. 19 oostw: kout. savonts regend. 20 redlijk.
savonts regen. 21 vogtede. donker. 22 droog. iets wint. kout. 23 grise koud lugt. oostwint. doordringend kout dat men buiten niet staen kon. savonts wind sterk boeset. 24 donker. sterke oostw:. ook
sonne dog om 2 uur stofregend. grond boven nat. voort ophouden door de groote koude. weer sterk
boeset. hael. 25 ijs gevroren. kout. fel waijde oostw:. savonts heel starke koud wint. 26 gevroren 1
vinger dik ijs. helder. koud oostw. 27 wit vroren dog stiller. beter als vorige. 28 dik ijs gevroren.
tegen avont iets sneeud met oostw: dog liep zuid. 29 niet vroor. stiller. sagter. tegen avond een schoor.
Zuidw wint. 30 wit ijs vroren. koud noord wint. 31 hard ijs. ovregischt helder sonne.
den 1 November sterk wit vroren. oostw. stille. 2 sterk vroren. felle koud oostw:. namiddag heel stark
waijde. savonts boeset. 3 hard vroren. oost koud wint. namidd fel kout. 4 Biddag. hard vroren dat nu
Dinkel toe is. over al over ijs kon gaen. 5 stil. sonne. angenaem buiten. savonts westlik opkoomt. 6
donker. 7 sagten regen. wint zudwest. 8 nefel. donker. still. sonne. helder. savonts vroor hard. 9 wat
regen. dooij. 10 duijster nefel. stil wint. om 11 uir sonne quam. Jan Besieer was hier om rogge &.
(kost <in> Oldenzel rogge 26 st. weite 16 en 18½ st) (den 17 9br Enschede rogge kost 30 st) 11 ripet.
sterk oostw: booset kout. Roggen van dage Ensched 29 st. weite 18 st kost heeft. 12 dito hart vroren.
stark oostw:. kout. (13 <verkoften se drie>) 14 stille vorst en sonne. 15 donker. dooij. om middag
nefel. stofregen. 16 donker. 17 smorgens 5 uir begon te sneeuwen. dik smorgens op de grond lag. nog
hele dag door. iets weg teerd maer blyft liggen. waijd in hoopen. 18 niet vroren dog sneeu ligt. 19
vroren. sneeu ligt. stil wint. 20 iets sneeut dog donker nefel. stilwint. om 4 [uur] duyster. witte nefel
quam. 21 iets vroren. sneeu sonne wegteerd. savonts sterk waeijt. kouder. iets fijn sneude. 22 iets
vroren. om 9 uir begon te sneeuwen. stil west wint. 23 iets vroren. donker. stille. om middag pannen
druipen. 24 ijs vroren. over drek gaen kon. sonne. stille. 25 hard vroren. rougiselt edog stil wint.
donker. 26 sterk vroren. sneeu ligt nog. 27 hard vroren. oost wint. (7<2>) den 28 November sterk
vroren int huis. helder sonne. stil wint. 29 donker nefel. fijn sneeu smorgens ophout. om middag sneeu
weg. drupt. dooij. pannen weer blood zijn. rogge Oldenzel 28 stu. ook 28½ st. 30 dooij. donker. stille.
sneeu nu weg teert. grond bloot is.
den 1 December duijster nefel. namidd: helder wert. 2 vroren. over drek. stille. sagte seggels. Berent
segt tot Ensched rogge 30 st. weite 19 st maer weinig komt. menschen lopen met ledige sakken en
voor gelt niet konnen krijgen. gerste 22 st. schinken 2½ ook 2¾ st ’t U. verken haken schoon 2½ st
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ook 2¾ st ’t U. 3 dito regen en wind boeset onstuim. namidd droog. 4 regen en windig. namidd droog
dog savonts stormde. 5 wind en regen. 6 regen en wind. stormde snagts. 7 redlijk droog. 8 redlyk dog
windig. 9 heele nagt regen en starke wind. regen. Verbekke segte dat Deventer rogge 28 st kost. brood
6 doite. 10 dito snagts regen. dags droog. savonts vroor. 11 oostw:. helen dag sneut. vorst. 12 hard
vroren. helder. over drek gink. 13 oostw. vorst. iets sneeu. voort ophout. 14 donker. stofregen.
Zuidwint hard waeijt. geen sneeu meer. 15-16-17-18 redlyk. sagte. somtijs vogte neffel. 19 droog.
savonts boeset zuidlike wint. snagts regen. 20 redlyk droog. sonne. helder. 21-22-23 redlyk. somtijts
regen. 24 droog. koude wint. kouder. 25 regenagtig. savonts noorderligt. 26 koude wint. lugtig. 27
droog. 28 iets ripet. helder. 29 ijs vroren. patten toe. sonne en koud wint. 30 gevroren dog sagter. 31
dik ijs. mooij. stille. (de jonges) nu ook schatsen lopen.
1740 den 1 Janwari duijster nefel. rougiselt. koud lugt. den 2 dito hard int huis vroren. wit. koude
nefel dog om middag vogtige nefel. water opt ijs quam. Zuidwest wint. dit is een angenaam vorstjen
geweest. altijd werk om doen konden (een) elk. 3 duijster nefel. vogt. regend, namidd droog. 4
duijster nefel. droog. om midd: helder aftrok. geen sonne. donker edog om 3 uir begon te vriesen dat
men savonts al over drek gink. koud oostwint. 5 dese nagt so sterk gevroren dat het Snoijmans peert
kon overdragen op de beeke an onsen hoff. ook int huis gevroren. helder vorst. van dage rogge
Ensched 32 st. weite 1 gl kost heeft. Degnekamp Hengel Geertken seij rogge 28 st. weite 21 st kost. 6
sterk vrooren. helder sonne. oost wint. bitter kout. 7 sterk vroren int huis. 8 heel stark vroren. Domine
zijn waterpot vinger dik ijs in lag. sterke oostwint. namidd santstoft. fel kout. noordoostw: fell kout
oft vel van t hooft wil gaen. 9 sterk int huis vroren. felle oostw:. seer kout. sant stoft. dese morgen
vergeeten water in daen. is te middag al te grond toegevroren. Agterhus Jan had in putte moten
klimmen om t ijs kort te slaen. onsen bier kranen < toe-- > (1740) ofschoon wij den 8 deses al twe
pannen met vuir in den grooten kelder gedurig inbragten. wind fel kout is en boeset sterk. bij dage wel
een hand dik ijs had gevroren. een elk klaegt over koude. 10 dito. sondag voor de eerstmael in onse
putte wel 3 vinger dik ijs in was. so fell koud oostw: dat men niet gaen kon na de kerk. was ook
weinig volk in. derhalven namiddag niet is gepredikt. menschen niet buiten gaen en ook niet sitten
konden van koude. coffi kopkes vroren vaste op de tafel. namiddag vuer in agterkamer. soone en vrou
hier thee dronken. kopies ook op tafel vaste waren, water voor vogels terstond toevroor. verscheiden
mael los doijen mosten. terstond alweer toe. 11 weer hard dik ijs in putte. nog fel koud als gisteren.
inkt in de penne vroor. in kelder ook kranen toe. alles datter in stond gest te grond toe. Sone Christjan
seij sijn koe ketel dese nagt opt vuir bevroren was. bedlaken voor de mond ook stijf vroren is.
Verbekke seij het brood op sijn tafel vroor. wind zuidoost. quam zudwest een bank op. om half sesse
fijn sneeu waijt hoog in de boomen dog so fel niet als gistren doen vroer het in 1½ uir 1 vinger dik ijs
in de putemmer (in waskamer). door de grote koude was de sneeu hard oft issel was. 12 dito dingsdag
so hard. wel 2 vinger dik in putte. bedlaken stijf voor den mont. Bentman seij sijne koene witvroren
waren in d stal. ook had moten in putte klimmen om ijs kort te slaen. Eijken bomen zijn veele
geborsten edog wint is wat minder als te vooren. 13 heel dik ijs in putte dog om 11 uir begon te
sneuwen daer medt wat sagter en stiller wint was. warmer. savonts maan eclips. 14 iets vroren. helder
sonne. pannen druppen. nat. westelijk wat swerken om de sonne koomen. NB alle menschen seggen
dat het nu kouder is geweest als 1709 het vorige koud winter. onsen haanen heeft ook niet gekraaijt.
de lellen zijn hem afgevroren edog nu dese morgen weer gekraaijt heeft. grootste koude is geweest
den 9-10-11-12 janwari. sneeu nog ligt. 15 dito. iets vroren. niet kout. sagte. om middag nefel quam
dog weer helder aftrok. 16 rougiselt. 1 vinger dik vroren. donker. namidd een sware neffel quam dog
om 8 uir helder is. 17 in de putte sterker vroren als de vorige twe nagten. kouder. 18 vorst dog stille.
19 vorst en sneu dog smorgens weinig sneud. savonts gladijst. Zuidw: wint. 20 hard vroren in putte.
helder. kouder. Zuidwint. namidd oost. kouder. tijdinge koomt alle dage datter veele menschen zijn
doot gevroren volgens de Couranten (1740) (<73>) ija ook 3 menschen uijt Meetelen die na Heek op
de kermisse met kooke zijn geweest. 2 mans 1 vrou die opt velt doot geseeten hebben. (op sondag) den
10 janw:. den 21 harder vroren. 1 duim dik in de putte. ook int huis. oostw: stille. om 7 uir donker
nefel maer begon te sneeuwen. helen dag door fijne sneeu uijt oosten. 22 hard vroren in putte en fijn
sneeu somtijds valt uit zuid westen. 23 vrooren dog so sterk niet. lijdelijker. een vogelken doot ligt in
onse putte. weste wint. meeste dag fijne sneeu valt. savonts ook. 24 iets vrooren maer ligt dik sneeu.
wel ½ voot dik. vorst lijdelyk dog vriest nog int huis. wind loop noordoost. begint ook smorgens voort
nog te sneuwen. 25 harder vroren. oostw helder. kouder als vorige dage. savonts sterke wind boeset.
26 hard vroren int huis. koud ostw:. putte dik ijs. namidd nog kouder. feller. 27 stark in putte.
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waterpott toe. felle oostw:. bij dage melk te gronde toe vroor int bekken alschoon wij sterk vuer weder
in kelder bragten dog kraanen toe. 28 sterk vroren. duim dik in groten kelder. 29 heel dik vroren also
dik als vooren also kout oostw: dog stiller en meer sonne. sneeu namidd water afdrupt van d pannen.
30 iets vroren. angenamer. lijdelyk wind west. tegen avont iets fijn sneu viel. 31 iets schrokkelt.
helder. den kool wort geheel wit. moes is weg.
den 1 Feberuari nog in de putte vroren. dags sonne. pannen druppen. sneeu weg. 2 rouwgiselt. vroren
in waskamer. dags angenaem sonne. savonts sterke wind. 3 int huis vroren. westwint boeset. iets fijn
sneeu viel. lijdelyk om 2 uir sneut. ook koud z:westwind meesten dag edog buiten wind kout. 4
rougiselt. putemmer in kamer toevroren edog stille wint maer kouder als gistren. wind zudoost liep. 5
hard vinger dik ijs in putte vroren. smorgens sneeut iets. stille zuidw: wint. donker. kout. savonts
windig. 6 helder. vorst. in putte vroren als gistren dog stille. 7 weer in de putte dik vroren. helder.
namidd begon te sneuwen. donker. 8 rougiselt. hard in putte vroren. savonts witgiselt om 8 uir. niet
lange. 9 sterk rougiselt. dik ijs. dikker in putte. kouder als gistren. in den groten kelder ½ vinger dik
ijs. 10 duijster nefel. vroren dog soo sterk niet als vorige nagten. noordwint dog om 10 uir gijsel wat
afvalt van de boomen. Zuidw: wint. 11 iets schrokkelt. water opt ijs stond. om 10 uir nefelagtig. vogt.
sneeu nu wat weg teert. grond iets blood. 12 iets schrokkelt dog dooijlugt. nefel. geen regen. stil wint.
dooijt soeties weg. sneu van d huisen gaet. Pastor van Ensched quam. sneeu sputtede, weffers nu ook
wefen weer eerste mael. den 13 Febru 1740 hard vroren. fijn sneeu. iets over drek gaen kan. sonne
sneeu wegteert. ook wind quam. 14 weer redlijk hart vroren. helder. noordostw:. rogge Oldenz[aal]
30 weite 20 stu kost. 15 dito hard vroren. ijs in putte. stille. sonne wat den drek week maekt. anders
hard blijft. 16 hard vroren in putte. het ijs an de Budde vroren was terwijl wij tunneden onse bier.
donker. om 2 uir wat meer wind quam. in donkeren begon te sneuwen. iets w: wint dog voort ophoud.
17 vroren dog minder als vorige nagt maer koud oostw: stark waeide. heele dag vroor. savonts kouder.
18 veel dikker vroren in d putte. koude wint. bij dage weer putte toevriest, ik krank. 5 mael braeken
most. 19 heel sterk int huis vroren. vogelken glas rondom toe vroren dog binnen nog niet gelyk den 10
janw daen is. om 11 uir begon te sneuwen. om 2 uir ophout. fel kout. inkt in de penne vroor. stil zud w
wint. savonts 9 uir begon d wind te boesen. 20 niet heel stark vroren. pannen dags druppen. sneeu
dooijt van de gront. regen en sneeu door een valt. zudw wint savonts boeset. wefers nu weer wefen.
21 iets int huis vroren. dik sneeu. pannen druppen. sneeu weg teert. gistren was de grond omtrent
blood maer dese nijes gevallen sneeu teert wat weg. water opt ijs dog des avonts vriest. glad wort te
gaen op de weg. 22 weer vroren. 1 pipenstel dik. stil. donker dog eerst noord daer [na] oostw: fel
boeset om 11 uir. 23 dik vroren int huis. koud oostw:. heel kout. fijne sneeu viel op dag. vroor geheel
dik. savonts fel. 24 duim dik in de putte vroren. helder sonne. felle oostw:. Wensman hier om 10 uir
was. seij nu so koud is als in de koudste dage gewest is. in een uir pipestel dik ijs in Emmerkamer
vroor, in kamer waterpot toe vroor te gronde. inkt in de penne vroor. in agterkamer bij t vuer
bedlaken voor de mond vroren is, Wensman seij ook dat int Munsterland de boomen en boschen
wirden dale houwen dat de knoppen de beeste aeten ja datter groote elende was. honger onder het
vee om dat op den kleij de gerste niet opgaen konde. kleij hard was derhalven gerste somer saet slegt.
geen airen zijn angekoomen. misjaer geweest is. tot Stenferde ook slegt het stroo datter een man van
Degnekamp was geweest met stroo 4 gl voor de fijme koft hadde en nog kleine halfe schofen so
Hermen Stoffrink segt, wij nu nog altijd 2 pannen vuer in den groten kelder hadde staen dog nog
dunbiers krane toevroor <voor de lig>. 25 stil wint. hard in putte vroren. glat te gaen. helder sonne
ook doordringet kout als vorige dag. 26 hard vroren als vorige nagt. bedlaken voor mond hard vroor.
sonne. iets dooij week makt, daerse (<73>) niet schijnt hard blijft. savonts vriest. glad te gaen buiten.
27 in de putte vroren dog men kan nu met den emmer kort stoten dat men te voren ijshaken nemen
moste. om 8 uir begon fijn te sneuwen. Zudw: wint. hier ook al eenige jarige kalveren door den
kouden winter gestorven zijn so men dagelijks hoort en van alle kanten armoed is onder het vee. om 9
uir was hier ook een Metels man Frijdag om rogge te koopen. ging ook na Oldenzel. eergistren was
jonge G: Wessels hier ook om rogge voor Bolhaer. was ook geen rogge te krijgen. alle dage loopen de
opkoopers. ook in Ensched [en] Oldenzel is niets te krijgen &. om middag dooije lugt. fijn sneeu.
nefelagtig. water opt ijs. sneu en regen door een quam. west wint. pannen druppen. savonts vriest.
Louies rogge halde. seij dat tot Ensched gelle Erften 16 st peerdbonen 10 st boeter 3½ olij heel duer.
rogge 33 weite 22 st dog was geen rogge te krijgen, alles duer. om[dat] kool ook weg is geen moes is.
28 Febr iets vroren en fijn sneeu dog om 10 uir al weg drupt. huisen blood zijn van d sneeu. redlyk.
water opt ijs. niet kout. 29 vroren. drek hard. helder. sneu sagt weg teert. donker en savonts sneeut.
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gisteren seij Luttekhuis dat Frenswegen solder toe is en geen rogge bij lasten verkopen wilt, maer bij
schepels an d armoed.
den 1 meert iets schrokkelt dog smorgens dooij. om middag wind en stoff regen. wind z west. savonts
weer hard over drek kon gaen. 2 int huis vroren. noordw wint. 6 vinger dik sneut dese nagt. 3 hard
vroren in putte. helder. stille. om middag pannen drupt. koude noordw:. hard te gaen. Bolhaer selfs
bood mij 30 st voor d rogge. hij halde wat van eenige die hij koft hadde welke rogge de wijfen niet
missen wilden. uit Dorp al eenig oploep makte. hier ook veele liepen om rogge uit Dorp. ik seij wel
bij de schepels an de ingesetenen wilde doen, 4 hard vroren en rouwgiselt. nefel. Lentfersche Anne
begraven is in de kerk om datse den steen die sterk bevroren was niet los krijgen konden, desen dag
waren hier en ook gistren Enscheder om rogge. ik afsegte. wij nog enige tijd ansien willen. 5 nefel.
rougiselt. nog harder vrooren als die voorige nagten. vogelken hard vroren int glas. noordostw:. helen
dag vriest int huis. in donkeren een bank westlik opquam en om 9 uir dooij inkt wort in kooker als
Domine schrieft. dooije lugt. van dage Verbekke hier was met een brief van haer suster. rogge daer 33
st Deventer kost. den 6 dito iets sneut. neffelagtig. sneeu sputt. water op ijs. savonts starke oostw:.
helder. 7 iets vroren daer na warme sonne. buiten goet stille, als Christjan en sijn oom Keijlvers hier
waren. savonts vroor. den 8 meert 1740 weer in de putte vroren. sonne iets sneeu weg teert edog
savonts over drek gaen kan. 9 sterk vroren in de putte. op strate 1 pipestel dikijs. Neef Stuel quam om
3 uir hier. savonts 10 uir krans om de mane satt. den 10 vroren. over drek gaen kan. donker. stil wint
edog om 1 uir begon sagties te regenen. dooijt goet. beeke hoog. 11 droog. niet vroren maer doijt so
goet niet in als gisteren. 12 kouder. iets vroren. droog bleef. 13 wat vroren gisteren avont dog nu
smorgens regende. tot middag nog regend. beeke hoog stond. sneeu verteert edog savonts begon te
vriesen. helder. 14 sterk wind boeset. westw. stoffregen. neef B: Elshof weg vaerd met Nijlant om
halftijne. water diep, ijs in de kante staen had in de Elsbeeke. met prikel daer waren doorgevaren, in
neefe sijn prijs Courant stond rogge Amsterdam 113 goltgulden de last. den 29 Febru drukt was, 15
goet droog. stil wint. redlijk warm. 16 redlijk droog. om 9 [uur] iets stofregen. nefelagtig. namidd
harder regen. 17 iets vroren. hagel buijen. koud haele noordw: wint boeset. 18 dik ijs vroren. helder.
hael noordwint. kout. namiddag sonne en westw:. savonts sterk boeset. 7 uir begon te sneuwen. 19
hand dik sneeu lag. niet vroren. om 8 uir begon uit noorden iets sneeuen. boeset sterk. om middag al
sneeu vant huis weg. om 4 uir begon te regenen. water in docters vaelt hoog staet. donkere wind
noordlik boeset of het stormde in den schorsteen. 20 ijs vroren. noordw wint dog stille. om 10 uir
begon te sneuwen grote flokken. sonne nu op en onder te 6 uir &.
NB staet an te merken dat door al het hooge water en langdurigen regen dit voor jaer het aerdrijk
altijd swemmet int water en koud daer bij was. weijnig sonneschijn gehad daer door de rogge dunne
op het land stond. dito wel 1/3 part minder stroo op was als de vorige jaren, veele wortlen bedden niet
op was, veele weerom graven mosten. eenige seggen solt water vallen is, andere van al den regen
verwettert is. ook beesten in het Mastebroek honger lijden door al dat water. (<77>) hier ook beesten,
’t gras niet wasset nog in de meij maent stroo sniden voor de beesten, boeter duer is. in Juni veele
koude nagten daer door veele weite vervroren is als den 10-11-12-16 juni die weerom bouwden heele
stukken daer ook goet stroo op quam dog vol an satt maer veele doof goet omtrent een mudde an de
fijme was dog ligt holtrig maer die niet of weinig vervrorenene stukken die staan bleefen wal dunne
stroo maer goede swarte weite an. wel 2 a 3 stuver het schepel. beter [en] swaerder als die weerom
gesaijdt was, edog het land was met onkruit overlopen, kort dunne stroo. Haver kort [en] slegt was,
ook gerste niet goet, duer. ook geen eikels op de boomen zijn gewassen. nerggens niet so datter geen
eenig verken van mestet is, en de weite slegt so datter weijnig verkens geslagtet zijn die vett waren,
allegaer wan goet, knollen door al den regen geen voortgang in het wassen hadden, land styf toesloeg.
geen voet an quam. ook seer weijnig knollen gewassen zijn. sommige de ettinge voor haer Huisgesin
hadden. sommige ook niet, seer raer zijn de knollen. bij een elknimant konde daer van mesten. mager
mosten veele weg slagten om datse niet anhouden konnen allegaer door het winter te brengen om het
dun stroo datter ingekoomen is dit jaer 1739 en de erften zijn ook slegt geraeden en wortelen ook. bij
veele weijnig gelukt &. derhalven een misijaer is geweest, appels [en] peeren weijnig, pruijmen niets,
kersen ook seer min dit jaer, een bedroeft sterk en langduriegen winter geweest is en groote elende en
armoed was om dat alle handwerken stil staen en ook geen voeder voor de beesten. veele van honger
storven hier en daer ja datse voor gelt niet krijgen konden. de menschen veele water en brood kookten
om datter geen melk te krijgen was & &.
(NB. 1740 rogge den 15 xbr Ensched 49 en 50 stu kost. weite 27 en 28 st schrift dogter Anna.
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Dom[inee] janwari 45 st voor rogge kreeg ik t omvaren Migheli 1740.) Rogge 1740 gewassen die nog
overbleven is van de harde vorst want veele weerom saeijt hebben met haver gerste [en] weite. Edog
die nog land houden kon was wel dunne stroo maer lange airen dat de fijme 7 en ook 8 schepel hadde
edog dikke groff. dik bastig. weijnig blome in om datse na het blooijen altijd regende. bruin meel in
slegte stoeten. ook sommige plaetsen slegt broot. van een viel. off mosten daer gerste meel of weiten
meel inkneden. dan was het vaste brood ook ligt. niet veele ponde uit een schepel quam.
1740 den 20 meert sonne op en onder te 6 uir. noordwest wint. ijs vroren. om 10 uir begon te sneuwen
dog niet lange dog savonts weer sneuwt met sterke wint boldert. snagts regen en sneuw door een.
wegteert. beeke hoog water, 21 noordwint. stormde sterk. om rogge lopen uit Munsterland. bij
troppen komen om te koopen. riest sterk op. den 22 regen. Zud west wint boeset dog om middag
noord. boeset stark. savonts hagel en sneu. smorgens nog ligt. 23 ijs gevroren met sterke noordw:
boldert. over al drek lopen kan. om 2 uir begon iets te regenen, ook hagel en sneu liggen bleef. 24
helder vorst. pipestel dik ijs. stille wint. 25 hart vroren. koude noorde wint so fel off vel van t hooft
ging. doordringent kout. bedroeft weer. alles swart is op de gront. gras doot is vroren, sneut den
meesten namiddag door dog ook dooij. water opt ijs. grutter van Oldenzel 2 wagens vol weite van J.
Teijlers halde. koft voor 22 st het schepel. Nijweerts Alken voor 21 st weite hem ook dede. 26 regen
en hagel buijen. noordw: wint boldert. 27 ijs vroren. koud noord w boeset met hagel en sneuw.
somtijs sonne. 28 ijsgevroren. helder. iets sneeu en hagel buijen. kout. 29 stille. niet gevroren. sagter
dog nog geen netels off geers uitkomt. gront swart, donker lugt. 30 wit vroren. 1 pipestel dik ijs. ook
sonne. namidd betrok. 3 uir vogt viel. 31 niet vroren. donker. te 11 uir sonne doorquam. warmer.
stiller. wort redlijk moijen dag.
den 1 April ijs vroren. wit. sneu dun op d gront lag. neffel de sneu weg teerd. om 9 uir weg. om 2 uir
stofregend. koud wint boeset. 2 niet vroren maer koud schuers hagel en regen. noordw:. wij nu de
eerste gelle wortlen zaeijt. 3 ripet stille en sonne. 4 windig hagel en sneu. regen buijen. slegt weer. 5
wind boeset. regen. koud noordewint. 6 ijs vroren. koud wint stormde. namidd: iets regend. 7 regen
met sterke noordwint. boeset helen dag. 8 fel kout. vorst. handd<ik> sneeu. koud wint. om 11 uir sneu
weg teert. noord wint. 9 dik ijs. wit. sneeu op de grond ligt. sterke noorde wint. kout. 10 ijs vroren. fel
koud. grise lugt. windig. 11 redlijk. windig dog om middag sonneschijn. warmer is. swaelven nu weer
zijn. 12 donker. ook warmer nu en de vorige nagt groener geworden is. rogge heel blint staet sw<art>
dat men de roggen spiers in de grond soeken moste. de menschen seer verslagen wirden. liepen dag
op dag na den Esch. 13 vorst en neffel. gistren rogge Ensched 38 st uitroepen. was kragtig opslag. alle
dage al hoger wort. nu redlijk warm en sonne door komt. 14 stille dog namidd: windig. kouder wort.
15 regen en hagel buyen. 16 koud. buijen. 17 Paschedag nog kout. 18 koude noordwint als ik en
schoon dogter na den Esch waren. rogge swart. slegt staet. 19 oostwint hael. schrael. 20 ijs vroren.
oost wint. sonne. schrael. 21 ijs vroren. haele sonne. 22 en 23 redlijk droog. niet kout. 24 schra oste
wint. kout. halet stark. 25 koud ost wint boeset. donker. namiddag wat regen. 26 haele ostwint. kout.
27 iets vogt. Noordwest wint. angenamer. savonts noord wint. kouder. 28 stille. redlijk met sonne.
(<79>) den 29 april 1740 iets ripet. neffel. grise lugt. koude wint. 30 donker. iets vogt. namiddag
regen en wind boeset en wat groen komt in den hoff.
den 1 Meij regen en wind. savonts vorschen songen norren. 2 hagel en sneeu schuers. ook regen. kout.
3 wit sneeut. koud noord wint. voormidd hagel. rogge sterk opslaet. 4 koude hagel buijen met regen,
veele die rogge weerom doen en haver op saijen. 5 iets ripet. hagelschuers. noordw: wint. namidd om
1 uir sonne. dampde als rook over de gront. 6 hard vroren. wit. om middag stofregen. helen nagt door.
7 regenagtig helen dag. groijsamer als vorige. 8 sagten regen dog kout. 9 donker. vogt dog namiddag
sterk regent. onse paden in hoff vol water staen. vrou Regters segt van dese dag het hooij in
Amsterdam en daer omtrent soo hoog opgeslagen was. van 40 gl duijsent ponden tot 110 gl gelopen is
in 4 uir tijds. dat de elende onder het vee onbeschrijfelyk was. veele beesten van honger storfen ja dat
sij van Purmerent tot Hoorn 3 uir gaens 7 beesten had doot sijn liggen. den 10 meij helen nagt regen
en smorgens water in grooten kelder stond en om middag regen en hagel gedurig met zudw wint. 11
regen en hagel. savonts koude wint. 12 kout. windig. om 7 uir stormde. iets regen daer na droog. 13 ijs
vroren. witt. donker. noord wint. iets sonne. 14 wind en sonne. warmer. nu eerste groene bladen an de
hegge en an de wilgen sien sitten, zuid wint. nagtegalle horen singen. Hermen Eldrink Gronou rogge
voor 1 rijxdaler verkoft het schepel. den 15 redlyk stille noordw:. 16 regen met koude wint. tegen
avont fel koude (wint) noordw: boeset. buiten zijnde konnen de handen niet warm houden. schiprog
Ensched eerst 44 st nu al 48 st. kost weite 2 gl. hier swager Strik 42 st voor de saeijweite geven hadde
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an Jan Bekker voor sijne boeren die de rogge weerom saijden. Northorn 46 st rogge kost als pastor
daer was. 17 vroren. hagel en regen schuers. 18 ripet daer na regen. 19 redlyk. hael en sonne. 20
regenagtig. kout. 21 neffel. loof op de Bueken boomen dese nagt is gekomen. ook niet kout. donker
dog 4 uir sonne nog schint. noordw:. 22 neffel. donker. stille. tegen avont koud nordwint. 23 als
vorige. 24 neffel. warmer. kerse boom nu eerste witte blomkes an. Donder sig vertoonde maer vertrok.
25 nefel. warme sonne. perschen ook bloijen. 26 ripet met sonne. om half twe een donder schuer
opquam. zuidoost dog trok zuid. lugtet ook. zuidwint (1740) daer na westlik wind en iets hagel en
braef schoor tot 4 uir als den regen ophout. warm dog genadigen donder. het stroo in eenige plaetsen 4
st den schoof kost. 27 kostlijk grooijsaem. Zuidwint. somtijs regen. hegge groen wort. 28 koude
oostwint boeset. savonts noord wint. 29 boeset sterke oostw. kout. 30 haele koud oostw. droog.
schrael. slegt weder met sonne. 31 hael oost w. sant stoft. rog 58 st. Bos.
den 1 Juni ripet. oostw: hael. sant stoft. 2 donker en vogt. 3 redlyk. groijsaem. donker. Zuidw: wint. 4
donker. groijsaem. Apen Hermens vrou mij vertelde dat Bos nu 55 st nam voor de rogge. had al 58 st
genomen maer Kistemaker schip rogge voor 44 st verkofte, daerom hij nu ook weer 55 st nam voor
sijne rogge. Hoetink bij Enschede segt hier dat het derde roggen stuk maer is blijfen staen. anders
allegaer weerom gesait is. hoe stijfer het land geweest is hoe beter rogge. pinxtren den 5 junij oost
wint boeset hael. 6 redlyk. oost w: hael. 7 iets ripet daer na sonne. warmer als vorige dagen. stiller. 8
donker. neffel helen dag. 9 sonne. redlik warm oostw:. 10 donker. noordw:. iets stofregen. tegen avont
so kout datse niet te weeden opt land dueren konden, van koude uitscheiden. 11 donker. stiller wint
west. 12 redlijk dog haele wint ost. santstof. 13 koud oostw:. hael. 14 ook so. 15 droog. stille. warmer.
16 droog. stille. warm. 17 droog. om middag sterk waijt. sant stoft dog om 2 uir begon te regenen als
wij van Benthem vaerden. groijsamer wort. 18 droog. iets donder savonts. snagts regen. 19 regen.
groijsaem. 20 somtijs regen. 21 donker met koude wint. 22 redlyk warm. stille. 1 schoer regen. 23
haele sterke wint en sonne. 24 nefel. iets droplen vallen. wij patten koolplanten. 25 droog. hael. 26
ook. 27 droog dog iets vogtede. 28 iets ripet. eenige weite schade leden heeft. bladen gel worden &.
29 donker. rustrig. 30 iets vogt. namiddag sterke haele koud wint.
den 1 Julij donker. namidd: sonne en warmer. 2 neffel. stille daer na sonne. om 11 uir droog bleeff. 3
donker. wint. iets sonne. 4 warmer als nog van t somer gewest is. still wint. 5 voormidd: iets donder.
trok noordlik. hier klein schoer. sagte donder. 6 warm. 11 uir sonne. hale noord wint. 7 donder sagte.
3 uir harder donder dog trok weg. droog hooij in halt. 8 donker. 11 uir sonne. stark halet. sant stoft. 9
donker. stofregen. 11 uir sterk halet. 10 hael sonne. 11 wint stark halet. gras saer op brinke wort. 12
stiller. droog. om middag donker. 1 uir regen. z: west w:. groisam. 13 moije sonne. (1740) (80) om 2
uir iets donder. om 3 [uur] braef regend en lugtet daer na weer droog. met frett 3 konijnen vangen. 14
donker daer na sonne. groijsaem. liep gekke hond, marquis lieten haelet. 17-18 droog. hael. 19 boeset.
om 2 uir klein schoor daer na hael. 20 vogt. helen dag stofregen. noordostw: stille. wij seldrij planten.
21 stofregen. 22 sonne. swaer schoer tegen avont welk omtrent 1 uir so sterk regend of met emmers
wirt dale stort. wij van Singraven quamen. 23 mooij: sonne. snagts regen en wint westlik. 24 regen tot
9 uir. (sonne) 12 uir. boset westw:. goet voor de weite. 25 regenagtig. namidd droog. 26-27 droog. 28
om 9 [uur] sterk begon te regenen. om 2 uir hael windig. droog. 29 snagts 3 uir begon te regnen heel
stark en helen dag schuers. namidd: droog. 30 redlyk droog. 31 regen.
den 1 Augusti droog. donker. 2 donker. om 2 uir droplde. tegen avont kout. 3 ripet. ys an de weite
hangen daer na sonne. 4 ripet. 5 ripet dog minder als vorige. dags sonne. 6 warm. beste nagt die in agt
dage weest is. Zuid wint. donder iets, na regen. 7 warm. iets regen. namiddag iets donder en regen. 8
snagts te 1 uir begon te regnen. iets ophielt dog 5 uir weer begon en so voorts regend. Beeke in
Docters vaelt gaet, hoog is. 9 gedurig regen. 10 helen dag regen en windig. menschen seer klagen over
den reegen edog weite mooij ansett korens. 11 droog. windig. 12 donker. windig dog om 8 uir begon t
regnen. 13 stoffregen. de rogge week blijft. niet hard word om te maijen. bedroeft voor de arme
menschen die geen gelt hebben om de duere rogge te konnen kopen. 14 mooije sonne. om 11 uir
stofregen. weinig donder. om 5 uir swaer regen schoer. 15 redlyk dog somtijs regen. 16 voormiddag
droog daer na regen en warm lugt. de menschen gerste maijen en in de bakovens droogden. gedroogt
zijnde swingen konnen anders plat wort. groote broodsnoot bij de gemeene man is so als ook de
Courant schrijft in andere landen ook is. 17 donker. windig. kout. 11 uir stofregen en so helen dag
schuers. roggen stroo en flas int land swart wort. vuil in Dorp. herfst weer. ik van dage nog veele
rogge mosten doen. de leste daer na niet meer kon weg doen maer nog een jaer voor ons van de
kostlijke rogge houden van 1739 en voor onse Dogters met. 18 redlijk wint en sonne. 19 starke wint.
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om 3 uir weer regen. gedurig appel afvallen. nu maijen eenige rogge en so voort. knollen saet. 20
droog en sonne. 21 redlijk dog 6 uir weer regende en so helen nagt sterk door. 22 droog. wij onse
rogge maijet, namiddag iets regen. alle dage saet in de ovens in ketels opt vuir gedroogt wort. 23 1740
den 23 aug ripet. mooij sonne. rogge maaijt wort dog om 4 uir weer regen. 24 dikke nefel. sonne en
wind. in onse maet braef hooijde dog in kregen dog 7 uir regen. de lude loopen sterk om rogge met
stroo op t land te kopen en Gilhuser in Lutte 1 ducaton bieden voor 1 schep rog. dan het stroo toe
maer de schiprogge slaet af. is nu te Ensched voor 42 st de beste maer op het land met stroo is niet te
krijgen om datter weijnig rogge is gebleven. so moet die elk selfs behouden dog Agterhus heeft 1 fijme
verkoft an Tomas voor 11 gl want hij nog wel 20 fijme gehad heeft. de menschen droogden rogge [en]
gerste in de ovens en bakken daer brood van. 25 donker. windig. middag sonne. hooijt nog. 26 eerst
donker daer na sonne. droog. snagts regen. 27 donker. Zuidw wind, namidd regen. Gilhuser markt. nu
nog veele rogge staet ongemaeijt en al eenige weite bruin is en veele appels afvallen door de sterke
wint. rogge dale. waijt gedurig. na het land om op te setten de gaften. 28 windig. om 7 uir regen.
Zudw:. torkse boonen veel afwait. stokken rontom dale. 29 warm. helder. stille. sone Christjan weite
maijde en wy nog 1 stuk rog maiden in Esch, ook al rogge in halden. dese dag de beste warmste die
vant somer is geweest. 30 ripet met neffel. sonne warm dog wat meer wint. 31 mooij warm. namidd
donker. wij d leste rog inhalden.
den 1 September donker. iets droplen schoten. droog snagts. 11 uir sterk regend. 2 regenagtig helen
dag. nordostw. vuil. torf nat. niet in varen konden. 3 droog. donker. stille. rogge nu Oldenzel opt
markt kost de nije 36 en 37 st. weite 22 [stuiver]. gerste 1 gl ook 16-17 st. Rolijn Comis hier segt hij
die koft hadde sodanig. 4 regenagtig. 5 donker, droog. 6 iets ripet. droog. Zuidostw:. redlyk warm
somerdag. 7 iets ripet. donker. windig. kouder. om 2 uir stofregend. Zudostw:. 8 regen. namiddag
droog. haelde. 9 droog. namidd sterk hoijet. hael. 10 droog. stille. moijen dag. veele weite inhaelt om
te dorschen. 11 ripet. sonne. stille. droget stark. savonts 11 uir donder en stark regen. om 12 uir wat
ophout. 12 redlijk mooij droog. donker. met frett 6 konijnen vangen opt Wilplo. 13 neef P: Stuel eene
met daen na Northorn. eene Rolijn stuert. 13 dito. iets ripet. stille. sonne warmer. 14 ripet. donker.
namidd sonne en wint hael. 15 ripet. somtys droplde. savonts weerligtet en verre donder na Oldenzel
schoer trok. 16 ripet. droog. Zudostw:. 17 ripet. sterke wint. droog. om middag regen en verre iets
donder sagte. 18 ripet. lugtig. windig. 19 droog. windig. 20 droog. ripet. 21 donker. windig. snagts
sterk regent. 22 stoff regen met storm wint. lelik. Zudw:. 23 droog wint en sonne. ook windig. stiller
als gistren. 24 sonne en wint Zudw:. 25 regenagtig. 26 sterk ripet. mooij sonne. 27 donker. kout. 4 uir
regend braef. 28 donker. regenagtig. 29 droog dog 7 uir regend. 30 neffel daer na sonne. stil. warmer.
1740 den 1 october dik neffel. iets ripet. 11 uir sonne quam. oost wint. stille somer dag. warm. 2
donker. 3 nefel. stille. somtijs regen. 4 stil. donker. iets stofregen. 5 vroeg regen met sterke oostw:
boeset. savonts helder. kout. 6 hard ijs vroren. wit ijs opt water. torkse boonen [en] eerdappel loof
swart. koude wint helen dag. tegen avond een schoor regend. savonts droog. 7 iets ripet. om 9 uir
regen. hagel namiddag. 8 wit ripet. sonne dog ook somtijs regen. savonts droog. helder. 9 hardijs
pipestel dik. witt. heel kout daer na sonne. warm. torkse boonen en sporij allegaer vervroren is, kool
ook. te veele koppen hangen laet. 10 wit ijs vroren. so dik niet als vorige nagten. veele weite nog
inhaalt wiert. tegen avont regen en hagel. Ensched rogge de nije 45 st weite 25 st. den 11 dito wit ijs
vroren. helder moije sonne. 12 hardvroren. wit. 1 pipestel dik. over drek gaen konde. mooy sonne.
droog. 6 fijme weite Kolker nu <hentat> voor de Creditoren. 13 wit vroren ijs dog so hard niet. stil
wint. om 7 uir regen en hagel. 14 donker. niet vroren. tegen avont weer kouder. 15 ijs vroren. een blad
dik tegen avont. donker. snagts braef regent. Boter deur 5½ st en nog niet wel te krijgen is. Oldenzel
ook rogge 39-40 st. weite 21 en 22 [stuiver]. gerste ook 1 gl. alles deur. 16 regen en windig. 17 droog.
windig. iets ripet. 18 redlyk. 19 hagel en sneeu. lelik als koning van Hanover weer na Engelant
reijsde. 20 wit vroren. ijs opt water. helder. 21 ook vorst en mooij sonne. 22 ook. 23 droog dog 8 uir
begon te regenen edog snagts hard wit vroren. 24 neffel. iets ripet dog om 3 uir weer regen. vuil. 25
wit ripet. helder sonne. 26 ijs vroren. blad dik wit. pastor van dage tot Gilhuis gehoort dat de rogge in
Hollant weer is opgeresen. na Jacobi al op 88-90 g[oud]gl is gekomen. nu weder op 120-125 en 130
g[oud]gl en dat Frankrijk eenige duisent lasten sou gekoft hebben so de menschen seggen. Hindrik ten
Cate in soons huis geweest. segt dat rogge nu al 150 g[oud]gl. weite duer wort. al 25 st. hier opkopen
Gerrit Muldrink voor Isak Naber en sterke daer om loopen. Zwolle 28-29 stuver kost. boter 8 st in de
groote steeden. den 27 dito hardijs. pipenstel dik. helen dag water to satt met ijs. 28 vroor snagts maer
na midnagt iets regen. boijstrig stuer koud noord west wint. desen dag eenen nijen stender in dese
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Losser meule is gebragt. 29 iets ripet. noordw wint. droog. Koster Bentink seij nu van dage opt markt
rogge 42-43 st (NB ook 40 st. weite 25 [stuiver]. gerste 22 st.) en de olde van 1739 wel ¼ part beter
was voor de Bakkers tot stoeten en ook veel water na sig neemt, veele meer brood uitkoomt als van de
nije rogge van 1740. den 30 ijs vroren. wit. koude wint. 31 stofregen. wint boeset.
den 1 November helen dag regen boeset. water hoog. vuil lelik weer. 2 regen en hagel. sneu vlokken.
wind boeset kout. 3 ijs vroren. wit. stiller. 4 ijs vroren. wit. om 10 uir neffel quam. fyn sneu vlokken.
om middag sonne. iets kouder. noordoost wint kout. 5 en 6 ijs vroren. over drek gink. 7 iets snagts
sneut en hard vroren. 8 nog dikker sneut als gistren. dik ijs vroren dog stille. gistren avont J. Beernink
weder quam van Marke. seij dat rogge Deventer 35 [stuiver] weite 31 en 31½ stuv verken vlees haken
schoon 4 st het pont boter 5½ st ongel 6 st aldaer kostet olij 18 st tegen de boomoly hier in de kleine
platsen. pankoken in bakket wort in bomoly. 9 vorst. windig. kout. sneeu ligt nog. savonts donder en
lugtet. Zudost wint boeset. sagter. 10 dik ijs vroren. gladijst daer na pannen druppen. om 9 uir met
grote vlokken sneut daer na hagel. regen. lelik weer en savonts weerligtet. om 8 uir sterk waijt. huis
kraakt. Captein Clooster hier was. 11 smorgens alle sneeu weg. regen en wind. dooij. koude buijen. 12
regen. starke wint. lelik. doornat. menschen weder quamen vant Enscheder S Mertens markt. 13 helen
dag regen en wind sterk boeset. savonts beeke hoog. 14 gedurig regen. windig. bedroeft slegt. Dinkel
over al uitloopt. rogge water op staet. 15 donker. still. water voor Eldrink brugge loopt. 16 sonne.
angenaam. tegen avond kout oost wint. vriest. drek hard dog na midnagt iets dooijet. 17 iets vroren.
om 8 uir sneut grote vlokken. huisen wit. 18 weer sneu dik op de grond. niet vroren. in drek valt. 19
tappens an de huise zijn gevroren. sneu op de wegen weg, anders ligtse nog. stilwint. vriest.
Ritmeijster op Ravenshorst nu vanavont begraven is. 20 hard vroren. sneu ligt. kout. om 1 uir pannen
lekken. neffelagtige lugt. savonts sterke wind. 21 dooij. sneu weg. om 2 uir iets regen. grond wat
bloot. knollen weer los zijn. savonts braef regent. windig. hoog water. 22 stark regen en wind. beeke
hoog. vuil. 23 droog maer koomt nu water in onsen kelder. 24 droog. Neef Elshof [en] Sweers en
Steenberg hier vischeden. 25 snagts hagel. sneu. vorst. helder sonne. 26 snagts regen en stof regen.
helen dag tot 12 uir snagts toe. 27 droog dog savonts regent met wint. 28 droog. savonts regen en wint
boldert. 29 iets ripet. stil maer kout. 30 droog daer na regen. ons vertelt is door Fenne Bookholt dat
Enschede op t markt sij knollen koft hadde voor 3 st 2 doit een spint. eerd appel 4 st 1 sak. Naber
ongel verkoft voor 8 st. pont boter 1 malschilling. oude nog meer kost 7 st. grauwe ertten 1 gl. gelle
16 st het spint. grutte meel witweiten mel 3 st het pont. weiten wel.
(82) 1740 den 1 December droog. windig. savonts helder. Zudost wint. 2 iets ripet. koud wint.
namiddag stormde. savonts nog sterker wait. 3 redlyk dog kout. 4 iets ripet. droog. tegen avond regen.
windig. 5 redlyk. savonts 10 uir grond wit sneuwt. snagts vroor. 6 vrooren ys met sneeu dog namiddag
iets weg lekt. de pannen lopen. windig. 7 iets ripet. helder. sneu ligt nog. namidd nog sterk sneut. uit
de oogen niet sien kan. in drek valt. savonts helder vriest. 8 vorst. over al drek gaen kan. ijs binnent
huis vroren in emmer. 9 regen. al sneu weg gaet. windig. savonts stormt. 10 stil. droog. vuil weg.
Oldenzels Andries markt is. rogge Oldenzel nu 42 stuver. weite 24 en 25 st. gerste 25 st opt markt
kost heeft. den 11 sagt. om 9 uir wind met hagelt sterk voor d glase. 12 ripet. helder. wij onse leste
knolroot inhaelt. veele niet had hebben maer wij nog volkomen onse ettinge daer van gehat hebben en
ook nog wat int sant bewaart, maer seer klein waren die men de vorige jaren an root sitten lieten
waren nu goet voor ons. 13 redlyk dog om middag wind en regen. stark wait. 14 droog. sonne. savonts
kout wind boldert gelijkse al eenige nagten boldert heeft. 15 boijstrig. iets stiller. regen boeset
savonts. 16 swaer regen. stark stormd. ook donder na Ogtrop hoort is. snagts om den storm Teylers na
mulle moste. 17 nog sterk wind. Beeke hoog water. nog regent. om 10 uir ophout. droog bleef. 18
regen en wind. savonts 10 uir begon te sneuwen. 19 nog sneut dog namiddag regent. savonts stormt.
beeke vol overloopt. savonts alleen bij Kupers huis over kunt gaen om 10 uir. 20 regen. storm. wint.
Dinkel over al gaet. met sneu buyen bedroeft weer. 21 iets vroren. Dinkel even hoog nog is. stille.
helder. 22 ijs vroren. wit. over al drek kan gaen. water iets valt. 23 iets vroren en sneuwt. koud. wint
als om 1 uir smiddags Pint de Joode begraven is bij den Hogen Kamp tegen Verbekken land na d
mulle. 24 dik sneuwt. sagte westwint. iets vorst. 25 iets vroren. sagt. 26 in putte vroren. fijn sneuw
gedurig. 27 iets vroren. stil wint. sneuwt. dik ligt op d gront. helder wort. 28 vorst en sneu op hoopen
jagt. smorgens gladijst. korste op sneu vroor. 29 ijs vroren. nog sneut. dik sneeu ligt. west wind. onder
sneeu week is de gront. 30 hard vroren int huis. putte toe. helder. 31 nog harder in putte vroren.
1741 den 1 Janwari hard vroren. dik sneu ligt. kout. stille. 2 dik ijs vrooren int huis. emmer ijs op lag.
sneut weer. Zuidost wint. sneeu iets vogt. sneu van huise wegsmolt. savonts iets vroor. 3 dooij.
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regende. sneeu weg. hoog water. wind boeset. 4 regen en wind. lelik weer. Dinkel over al koken.
Meisies niet over Dinkel konden. moste weerom gaen [naar het] velt. (1741 in Janwari) soo vuil en
diep al de beeken waren dat beide Jan Lansink sijn dogters weerom na Enschede varen mosten. 5 iets
vroren. goet weer. neffel. 6 neffel. stil. droog. niet kout. 7 regen. wint. sobbig. savonts 9 uir sterk waijt
en regende stark gehele nagt. smorgens diep water. stormt. 8 nog sterk boeset. neffelagtig. stofregent.
lelik. 9 nefelagtig en stofregen. 10 ook. 11 diep water. in onsen hoff alle paden vol ja putte op 1 rand
na vol. ik water uit kon putten sonder swengel. handen waschen hebt tusen espersij bedden an de
bleike. beide kelders vol water staen. kleine nu ook tot an de trappe. nu opt hoogste staet. Erd appels
alles int water ligt dat nooijt mij niet geheugt so hoog staen heeft. 12 sterke wint of altijd stormt.
namidd: wat regen en snagts sterk regent. 13 redlijk. donker. droog. water 2 vinger breet hoger wassen
in de putte. in grooten kelder twede trap omtrent nu gelijk staet. savonts hagelt. 14 iets ripet. helder.
nuw water 3 vinger breet vallen is in de putte. staet an onse Bak trog stijf an. gistren ¾ voot diep
water. nu nog omtrent 7 vinger breet water ook, water vuir uit dooft op de heertsteen in Rotrink Huis
en Wilploos bakhuis en Nijweerts en veele int dorp die niet weefen kunt. voet kuil vol water is.
Johannes van Goor segt Ootmorse wit weiten meel 4 st pont kost. 1 molt wit weite 20 rijxd kost. alles
duer is. 15 snagts sterk vroren. 1 vinger dik ijs. kout. water wat valt. 16 vorst en sneeu. west wint.
nefel en gladijst. kout. 17 sneu van huisen. een schoer regen sputt de sneeu. ook sonne. lekket op
solder. Classis bode segt rogge tot Deventer kost 2 gl. weite 30 stuv een voor kluen of torf van Holten
10 gl en tijn voor verkoft had voor 100 gl. groote armoed om den brand was om datter geen toevoer
kon komen. van de Veluwe. water an Duijn poorte stont, Amsterdam rogge nu 180 g[oud]gl kost soo
Herm. Eldrink tegen sone Christjan segt heeft. 18 iets vroren. sneut. gront wit en nog sneut. Ooste
wint boeset. 19 sneu snagts omtrent weg dog koud ost wint. tegen avont sterk vriest. 20 hart vroren.
een passagiers vrou uit Amsterdam koomt. segt daer 1½ U boter 14 stu kost en 12 pont brood 14½
stuv. (in Janwari 1741 schiprogge Enschede 50 st andere nije rogge 48 st kost) den 21 dito hard ijs int
huis. Emmer to vroren. oost w: fel kout. 22 vorst met sterke Oost w: boeset fel kout. 23 hard vroren.
dikker in de putte als vorige nagten. noordostw:. iets lijdeliker als verleden winter maer kout. 24 een
vinger dik in putte vroren. noordostw:. 25 nog sterker (1741) (<83>) vroren als voren en kouder wint.
gedurig sneut maer kan van koude niet. is de koudste dag. konde niet gaen buiten. 26 hard in spinde
vroren. helder. wint stiller. onse dominèes na Ensched gingen als Dom[inee] Schimmelpennink los
gemaakt is om pastor tot Harderwijk te worden. om 11 uir begon sneu vlokken te vallen dog hield
voort op. windig. kout. 27 hard in putte vroren. met ijshake moste kort stoten. water pot voor bedde
toe vroren. 28 wat sagter. mooij sonne. stil wint. Zuid. 29 nefelagtig. niet vroren. om 11 uir regent.
iets water opt ijs. 30 snagts regent en ook smorgens. stille. dooijt in. 31 stil. nefelagtig. dooijt weg.
den 1 Feberuari nefel. vogtig helen dag. 2 regen en windig. vuil. water hoog wort. Bossink vonder en
Marsch vonder weg dreven zijn door al de hooge vlooden. 3 helen dag regen. wind boeset sterk. water
hoog beide kelders. 4 wint en sonne. droog. 5 droog. windig. Z: wint. water wat valt in putte en paden
&. onse Domine tot Ensched predikte. de eerste beurte. 6 droog. wind boeset. namidd: regen en sneu.
7 iets vroren. sonne, stil noordw:. 8 hartijs vroren. over al drek gaen konde. 9 hard ijs in putte. Zud ost
w:. Wilplo seij hier al 9 mael Dinkel uitlopen over al dit winter. 10 wat sagter. 1 pipestel dik ijs.
stilwint. namidd: om 2 uir stofregen. water opt ijs daer na sterk regent. 11 nefelagtig. meer wind als
vorige dagen. vogtig. ijs weg. 12 nefel. sagte. 13 nefel. wat windig. ook sonne daer na weer nefelagtig.
14 nefel. droog. donker. 15 wit ijs vroren. mooij sonne. buiten mooij. Biddag is extra. 16 wit vroren.
nefel. stil wint. sagt weer. 17 niet vroren. sagte. 18 iets rijpet. geen ijs. hael en sonne. 19 wat harder
vroren. mooij sonne. rogge gistren 33 st Oldenzel kost heeft. 20 wit ijs vroren daer na mooije sonne.
stil wint. angenaam als wij 2 bome op Bennink dale houwen lieten. Apen Hermen seij gistren doen uit
kerke quamen verleden jaer voor Pinxteren niet een so moijen dag gewest was als nouw is. nu
vertoonen sig veel kool stronke saer wit, selfs in onsen hof. 21 wit ijs vroren. patten toe. stille en
mooij sonne. 22 groijsaem. nagt donker. eenige droplen daer na sonne. helder. rogge gistren te
Ensched op 2 gl quam. weite 24 st. 23 wit ijs vroren 1 vinger dik. dags mooij sonne. stille wint. 24 dik
ijs wit vroren. nefel. rouw. 25 dik nefel. wit ijs vroren. om half elf sonne. ijs van de bomen valt. rookt
op d grond. Rolijns sone segt voor 14 dage sij weite voor 26½ st in Oldenzel levert hadden. 50
schepel an Peijrik en dat van dage rogge 26 st weite 1 gl kost hadde. (den 26 dito hard ijs vroren dog
om 9 uir regen en wint. 27 dooij.) (1741) regen en windig. 28 regen en wind. om 3 uir hagel en regen.
domine in hoff iets donder gehoort heeft.
den 1 Meert Biddag. windig boeset. 2 stille. droog als wij na begrafnis van Neef Jan Strik vaerden. 3
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ijs vroren en sneu met koude ooste wint. fel buiten is. 4 duim dik ijs vroren. over al drek gaen konde.
wij na Losser vaerden. fel kout. agterwaerts sitten mosten. 5 nog als gistren. Eerdappels op solder
vervroren zijn om dat wij die uit water opnemen mosten nat zijnde na boven brengen mosten om
droog te worden, 6 dito hardvroren. fel oost wint. kout. potte knollen weer nijes todekken mosten. 7
hardvroren. 8 wit dik ijs in putte vroor. 9 iets vroren. donker. om 9 uir droplde. namiddag stofregent.
westwint. 10 ijs vroren. om 9 uir begon te sneuwen. koude wint. noordwint boldert. grote vlokken
vallen dog maer een uir duert daer na koude wint. 11 niet vroren. sagt. stille. in donkeren stofregent en
snagts ook regen. 12 droog en sonne. westw. groisamer. tegen avont noord wint. 13 vroren halfe
vinger dik ijs. oostw:. helder mooij sonne. 14 wit hart vroren. (sonne). 15 nog harder vroren als
gistren. koude wint. hael en sonne. om 8 uir een schoor quam. 16 neffelagtig. stille. 17 ripet. koude
dikke neffel. om 11 uir sonne doorkoomt. 18 vorst en neffel. 19 donker. niet vroren. den 20 sonne op
en onder te 6 uir. dikke nefel. iets ripet. 8 uir sonne schint. noordwint. stille. redlik.
NB dit voorstaande jaer 1740 seer bedroeft koud winter daer door de Rogge vervroren is. veele
Landen weerom gesaijt zijn met gerste haver bookweite erften bonen het welk alles seer wel is
gelukket, edog niet veel roggen. stroo dunne datter gebleven was maer veele rogge an. 6-7-8 schep an
de fijme maer door den gedurigen regen de rogge later rijp is geworden. Gilhuiser kermisse de rogge
nog opt land stont. de weite ook voort gemaijt worde. wij rogge nog saeijt hebben daer door weijnig
knollen an komen zijn om daer door sporij torkse bonen erdappel loof swart was. rogge stroo ook
weinig so datt veele de beesten mager weg slagteden. verken ook seer weijnig geslagtet zijn om datter
geen eekels geweest zijn. wortlen ook niet veele. het saet te duer om te vermesten was, Edog het saet
nog int laetste van Feberuari 1741 veele afsloeg. rogge van 41 st gekomen is op 28 stuver. so schielik
alle voor een jaer opsloeg nu afslaet. veele regen gehat. Lattik zat <vast>. geelen wortelen zaet ook.
het look 1½ st kost. gelle saet en solten <regen. r>og verdorven opt land (kout geen somer) 1741 den
20 meert sonne op en onder te 6 uir. dikke nefel. iets ripet. noorde wint. stille moijen dag. den 21 wit.
1 pipe stel dik ijs. stilwint. namidd: donker. koud. 22 kout. donker. 11 uir sonne. stil noordostewint.
onse eerste gel wortlen zaet saeit, 23 wit hard ijs. donker lugt. eenige droplen schoten. 24 wit hard ijs.
duister nefel. 9 uir sonne. haele ooste wint. schra kout. 25 wit ijs vroren dog wat sagter. hael en sonne.
Jorien Samland segt hij van dage sien heeft Oldenzel verkopen 1 wage vol Oetmerscher rogge voor 23
stu en voor 8 dage ook al 23-24-25 st kostet hadde. Enschede 30 st. den 26 koud noordwint. iets sneu
en regen daer na hael sant stoft. 27 dik ijs. sonne. hael sant stoft. 28 iets vroren. extra koud
noortostwint. sneuvlokken. 29 een vinger dik ijs. Zudostwint stiller. sonne. 30 hard dik ijs. oost wint.
schra kout. sonne. 31 sagter. stil. droog. hael.
den 1 april nefel. sagte. stil. warme sonne. de mooijste dag so de menschen seggen. 2 ripet. sonne.
hael Paesche dag. 3 ripet. noordwint kout. sant stoft. 4 hardijs. vinger dik. fel koud wint. 7 uir begon
te sneuwen. oostwint. int huis vroren. 5 hard vroren. emmer toe. int huis vroren. oost wint. 6 hard
vroren. fel ostwint. helder kout. 7 dik ijs int vleis valt in onsen kelder 1½ sestienendeel dik. 8 snagts
sneuwt. ook hagel. sonne. sneu wegteert. kout. 9 hardijs. hale oostwint. 10 dik ijs. wit vroren. 11 iets
ripet. hagelbuijen. sagter westw. 12 ripet. donker. fel koud noordwint. 13 ijs vroren. kout. hagelt.
gront wit. namiddag redlik als neef Elshof en beide nigten hier waren. rekeninge afdeden met
Heidgras swager. kout. sant stoft tegen avont. 14 wit. 1 vinger dik ijs. fel kout. ijs vroor helen dag bij
de putte. 15 nefel. sonne. hael sant stoft. 16 ook. 17 snagts regen en wint. 18 hael sonne en wind.
vandage de eerste espersi steken. 19 warme nagt. sterk wait. sant stoft vervaerlyk. haelt met sonne.
namidd: 5 uir sagte regent. 20 groisaem. nagt stil wint zud west. warmer. 21 wint en sonne. hael z:w:
wint. Swalfen nu gesien hebben. savonts vorschen norren. 22 smorgens starke wint. 5 uir huis kraakt.
noordw: kout. om 9 uir donker. koude noordw wint. 10 uir iets stofregen daer na droog. sonne. boldert
wint. 25 snagts iets regen. sonne. droog. stiller. 26 mooij. donker. z west wint. 27 koude noord wint.
fel kout. buiten niet ledig staen konde. 28 sterke z:w wint. stark dat men niet staen kan. sant stoft.
namidd regen. 29 sta<rk> wait noordw:. gedurig sneu buijen. doordringet kout. storm en het dak van
de huisen waijde. ook hagelt. 30 snagts wit sneut met starke wint. kout. om 9 uir iets regen. sneu weg
moste.
den 1 meij noordostw:. snagts sneut. 1 pipe stel dik ijs. fel kout. gedurig hagel en sneut dog namidd 2
uir wind zuid loopt. stofregent. 2 regen en sneeu. kout. waterpoele. om 11 uir sonne. droog bleef, maer
namidd nog hagel buijen en regen. witte knoppen komen an kerseboom en sledoorn. 3 koude
oostewint. 4 eerst ijs wit vroren. windig kout maer namiddag stofregen. warmer als pastor het Garden
huisken na onse Gaerde te Enschede bragte, 5 redlik. stillen sonne. 6 stil. warmer. kruit verpotet
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Herm Blumers. 7 kout stuer oost w. savonts starker wint. kout. helder. kersboom los. 8 iets ripet.
noordw: fel koud. 9 ijs gevroren daer na sneu en regen. hagel schuers. koud wint. 10 droog. stiller. 10
uir stof regen. 11 redlik stille. Hemelvarts dag Pastor Gronou predikte dog om 6 uir namidd: begon te
regenen. 12 regen. om 10 uir sonne dog om 3 uir dik grooten hagel. koene heel duer zijn. Eper Markt
44 gl aen melk koe kost heeft. de eene voor de ander daer nog omtrok te willen hebben. heel weinig te
koop koomen, nog gemeene koene zijn van grote. 13 iets ripet. droog. 14 ripet. wit ijs. sonne. stil.
tegen avont warmer zud:w: wint. 15 iets ripet. stil. mooij sonne. savonts vorschen norren en nagtegal
slaet. 16 droog. stil wint en sonne. Bijen in kerseboom bromt. 17 regen. groeisaem. namidd half vier
donder na het Boerrigter dog schoer trok na Ensched en Oldenzel. om hier droplen quamen. 18 redlik
warm. mooij dog haele ooste wint. voor 2 dage zijn de eerste roggen airen gesien. gistren Oldenzels
markt rogge weder 29 st. opt markt kost hadde van solders 31 [stuiver] vrou Teijlers tegen pastor segt,
wij meij wortlen saet sait. 19 redlik dog lugtiger als gistren. Zud: w: wint. Oldenzel beeste deur
verkoft zijn maer Oetmerscher markt beter koops, dog een groote sware koe Borger Wemmers voor 1
koe koft heeft 68 gl. den 20 warm. wij vischet. veele vangen om datter donder in lugt was. om half
vijf wat donder. weinig druppels. rookdamp. nordw: wint maer snagts braef regent. ook kouder. 21
Pinxteren smorgens braef regen daer na sonne maer namidd om 6 uir weer sagties begon t regenen.
poele water. savonts 10 uir koning van Engeland tot Benthem quam. den 22 smorgens 7 uir kanons
schoten. koning na Hanover vertrok. Boer Verbekke hadde 10 jonge keukens verkoft voor 50 gl dog
hij hadse in d eert karre voor de Capman in Deventer bragt op t markt daer d coopman terstond 100
gl voor kofte. ja de keukens sijn levendig gewogen en dan 5½ stuver het pont gelden in Deventer en
andere platsen. ook verbaest duer hier en over al boeren niet eens verkopen wilden, oude hoonders 7
st gelden. 6 st ook. kalfvleis niet eens schagtet wort, en so duer. eens so veel kost als de andere tijden.
1741 den 23 meij helen dag regen. savonts wind opstak. sterk regen. 24 sterke noordwint. donker kout
herfst weer. 25 west w:. sonne. betrok. regenbuijen. kout. savonts boeset. 26 wit ripet. sneu en regen.
kout. 27 ripet. hael kout. namidd regen. boeset zuidw:. 28 wit hard vroren. Domine Strik tot pastor te
Enschede van dage is bevestigt, mooij sonne. 29 redlik warm. om 8 uir donder. ook regend goet.
rontom donder. sagte. om 2 uir sonne. warm zud west wint dog half vijf een donderschoor en lugtet
dog niet lang. 30 warm en somtijs regen. 31 regenschurs. koude noorde wint. kouder.
den 1 Juni redlik. wij na begrafnis van Henricus Stroink Herms soon die an de pokken is gestorven. 2
iets ripet. noordw:. sonne. 3 ripet. droog. sonne. hael. 4 hael. sonne. noordw:. 5 nog als gistren. 6 en 7
droog. haele wint. 8 smorgens 6 uir een schoor daer na hael sterke noordwint. 9 ripet. weite iets
vervroren. sonne. 10 iets vogtede. windig. kout. 11 vroren. ijs. weite wat vervroren. in Baardle wat
weerom is gesait. Mulderman ook wat Enscheder Esch ook veele vervroren. dese nagt Wensman eene
koe verkoft 44 gl. wort segt de Coopman die Wemmers koe voor 68 gl koft heeft daer nog 45 gl an
gewonnen had, beeste omgemeen deur zijn. 12 hard ijs vroren. eenige weite wat uitgevroren. onse
ook dog was nog dik genoeg. 13 warm. stil zudw:. betrok. savonts sagte donder lugtet. ook over
Swerink 1 schoor had dog trok na zuiden om. gistren kool pattet. 14 donker. kout. windig. verscheiden
schuers. Borskool pattet. 15 sonne. stil. 5 uir droplen vielen. 16 windig. droog als van t somer had
hebben. lugtet en braef schoor tot 3 uir daer na sagter regen tot 5 uir daer na haele sterk noordw:.
Domine weer in quam van Amsterdam reise, was den eersten juni van Ensched vertrokken. 18 sonne
maer betrok. namiddag regent braaf. 19 donker. om 2 uir een donderslag en verscheiden schuers. nog
2 sagte donderslagen hoort zijn. 20 boijstrig regenagtig. vuil. helen dag regen. Zudw: wint. 21 eerst
droog. kout. 9 uir regent. namidd: droog. noordwest wint. 22 sonne. haele wint. savonts regen. snagts
ook. 23 boijstrig. regenagtig. om 6 uir droog. 24 iets stofregen. om 7 uir droog. koude noord wint. van
koude buiten niet deuren kan. 25 donker. stil. savonts iets dropelde. 26 droog. sonne. warmer. 27
droog. warm. om 5 uir begon sagte te donderen dog om 6 uir sterker donder en lugtet. iets regent.
Zudw wint trok weg na Glane om. 28 snagts braef regent. smorgens sagt noordw wint boeset. 29 om
middag sagte donder. om 8 uir stark regen. 30 redlik dog somtijts regen.
den 1 Juli en 2 regen. somtijts ook wint. 3 windig. droog. droplen namiddag. stiller. warmer. 4 droog.
stil. sonne. warm. 5 sonne. warm. Zudost wint hael. 6 smoel warm. ook wint. sant brant an de voeten.
is de warmste dag. savonts donder dog trok weg. 7 donker. wij vischeden. veele vangen. 8 smorgens
donder. donker. noordw:. 9 mooij droog. Getrut weer quam van Boogterbekke daer alles verhagelt
was. & & 1741 den 10 Juli en 11 dito warm sonne en wind. 12 warm. om 4 uir iets donder met een
klein schoor. effen boven nat. savonts koud nord wint. 13 heel starke wint santstoft. noordw: kout. 14
donker. ook sonne. 15 neffel daer na sonne. hael. was honigdauw vallen. smerig de roggen airen zijn.
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16 sonne. hael wint. Zudoost. warm. 17 om 8 uir sagte regen. snagts lugtet. 18 donker. 9 uir sonne.
namiddag sterke wint fel haelet. 19 koud. haele noordw: sterk wait. 20 hael. sonne en wint. 21 iets
stiller. 22 mooij sonne. wind. om 1 uir donder en braef regen. 23 droog. windig. eenig droplen. kout.
24 om 9 uir boijstrig regen. westwint. neef Elshof met lits van Munster hier quam. seij brood
Amsterdam nog 12 U 13 stu kost. boter ook geheel duer. 25 snagts regent. donker. windig. 26 sagte
regen. van dage tijding van Gronou quam. Neef Chr: Stenfors pastor op Batavia met de vrou doot
was. 3 kindren nableefen zijn. 27 redlik sonne. 28 redlik. vorige nagt regen. weer salve voor de weite.
29 goet sonne. hael. 30 redlik. om 10 uir 1 schoor. namidd soms starke wint. om 6 uir als Dom[inee]
predikt Gronou weerquam donder en een swaer schoor vlooijt over de strate. so swaer dit somer niet
gehat. 31 kouder. wint boeset zud wint. om 1 uir weer regent.
den 1 augusti smorgens 5 uur regen gedurig viel. om 4 uir sagte donder met een swaer schoor tot 5
uir. beeke hoog opliep. west w:. herfst weer. 2 regenagtig. namidd: droog. 3 droog. windig. van dage
de eerste rogge gemait wort. 4 droog. sonne. stil noord ost wint. 5 droog. donker. namidd 5 uir 1 sagt
schoor daer na sonne. 6 droog. hael. 7 mooij sonne. 8 warm. namidd wij eerst rogge mait in Esch. 9
windig. Zudw:. koeler. 10 uir twe donderslagen zuidlik. namidd sterk wait. rogge gasten veele rontom
lagen. 10 wij rogg mait. mooij sonne. 11 donker. stuer wint daer na warmer. stiller. 12 snagts regen
dog 7 uir droog. rogge inhalden. 13 nefel. donker. 14 warm sonne. wij rog inhalden. 15 donker. om 8
uir regen. iets donder. sagte. 16 windig. donker. stark hooijt. koeler. 17 sonne. midd: droplen vilen.
voort sonne. 5 uir begon t regenen. 18 droog. windig als wij hooij uit maet halden. Zud w wint sant
stoft. vlas uit felt weg wait. 19 droog. om 6 uir begon sagtis te regnen. 20 donker lugt g< -- >
noordw:. Amsterdam 80 U boter kost 27 gl. spek en schinken 6 en 7 st pont. osse vleis 5 st. broot 6
pont 7 st. 21 droog dog een klein schoor. 22 starke wind. begint weite te maijen welk den 18 deser
door de wint swart geworden was. 23 sterk waeit dog namidd om 2 uir regen buien. 24 sonne. wij
weite opbonden. gistren mait. sterk wind. om 5 uir regen. snagts braef regent. 25 droog. stille. ook
regen. rostrig. 26 regen. windig. boeset noordw:. Gilhuser markt alweer een jarig verken voor 30 gl
verkoft is van 120 of 125 U pont. beeste ook hier duer. twe jarige sterken 19 gl t stuk. 27 aug
Haselenberg van Deventer hier was. seij datter onder het volk gerugten van oorlog was, Rolijns soon
daer van hier sprak al voor 8 dagen, Haselenberg een koe van Seggelt koft. [met] Mighel melk sou
worden. voor 60 gl. ja tot Deventer alles heel deur. boter 1/16 kost van 20 U 5 gl 16 st. rogge 28 st.
mager levendige kuikens op schale wogen 5½ st het pont. 28 dito droog. warmer. 29 Docter Niters
quam lopen uit Oldenzel. dat de Fransen so komen wilden.12 30 Domine Nagel al goet weg stuert had.
sone Christjan paspoort halde. Rolijn goet verdig pakt stond waer op wij ook iets bange zijn
geworden. den 31 wij een expresse na Ensched stuert. antwoort bragte dater desen morgen zijnde
Donderdag een expresse van Almelo an de mennisten van de mennisten gekomen was waar op de
mennisten pakten. Edog de Heeren gecommitteerde de Drost van Haxbergen en Borgm[eester]
Jordens van Deventer daer waren om de <Liennthof> Landscheiding met de Munsterse Heeren te
maken, verboden anstonts het goet niet te versenden datter geen swarigheit was. Comis geen paspoort
geven soude daer op alles in stilstand quam, dog de Grevermeerden swager Strik [en] Elshoff ons
schreefen sij pakten niet en was ook nog geen swarigheit etc etc; (onse dogter getrout) oost. waer op
wij weder gerust zijn. ook nog geen onrustheit gehad. God zij gedankt die ons bewaart heeft.
Den 1 september haele schra oostw: kout. sone Chr: met linnen kisten met wagen na Zwol vaerde, hij
hadde seer veel goet, sijn varende wagens hem te gemoet quamen die na Zwol vlugh goet bragt
hadden, den Heer van Twikkel selfs na Graaf tot Almelo geweest had om in stilstand te brengen daer
op het opgehouden is ja van alle Heeren quam goed besch<eid>. 2 schra kout oostw:. om 11 uir gink
ik na Soons Huis als David Kortjak het brood in oven schoof seijde hij tegen Jan Beerninks vrou wat
mag de Pastoorse nu wel seggen dat sij het groote Paleijs verlaten moet. ik met dogter an deur stond
vertelde ons Aelken dit terstond, dit was saterdag. 3 hael ostw als gistren sant stoft. 4 stil. iets
stofregen. 5 redlik. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 alle dage sonne. droog. Zudoostwint. 16 nu regen
sagte, namidd: (om 2 uir) droog. wij vischt. om 5 uir donder. veele vis kregen. voor 6 [uur] al braef
regend. 17 kermisse. droog. snagts regen. 18 windig. rustrig. snagts regen. 19 regen en wind boijstrig.
6 uir donder en lugtet. trok noordlik om. westwint. snagts ook dondert. 20 gedurig regend. 21

12

Oorlogsgeruchten in verband met de Oostenrijkse successieoorlog, 1740-1748 (Van Deinse, ‘Uit het
dagboek’, 71).
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boijstrig. stofregen. namiddag droog. 22 smorgens vroeg regend tot 6 uir daer na droog. namidd 1 uir
een donderslag. donker lugt. stofregen. soo voort west w:. 23 iets ripet. mooij stille zudostw:. (22 nog
onder Enschede quamen. dogters namidd: weer na Ensched vaerden:) 24 ripet. mooij. 25 wit ripet.
Zudostw:. redlik. 26 donker. stuer. namidd sterk wait met regen. 27 bostrig. regenagtig. 28 redlik.
tegen avont regen. 29 somtijs regen. 30 een schoor vroeg daer na droog.
den 1 october sonne en wint boeset. donker. 2 stil mooij daer na nefelagtig. stofregent. ook weer
sonne. 3 ripet. mooij stille. 4 ripet. 11 uir sonne. warmer. stille. 5 ripet. sonne. mooij. 6 ripet. stille.
wij teug allegar droog kregen. 7 mooij stille sonne. angenaem. 8 iets regen en wint. 9 iets ripet.
donker. windig. om 3 uir stofregend. 10 ripet. sonne en wint. 11-12 redlik mooij droog. 13 regenagtig.
14 wit ripet. wat h< -- >. 15 iets ripet. redlik. 16 ripet. windig. kout. om 11 uir regen en so voort. 17
stil, middag stofregen. 18 droog. stil. 19 ook. 20 vogtig. 21 droog. 22 en 23 droog. stil. 24 stofregen.
25-26-27 donker. oost w: kout. 28 regen daer na stil droog. 29 redlik. om middag Joijken met maegt
over quam. 30 snagts regen boeset. ostw:. 31 donker. Zuid w:. namidd regen boys<trig>.
den 1 November 1741 eerst stofregen daer na sonne. stille. 2 eerst regen. namidd droog. 3 redlik dog
kout. 4 ripet. stil goet weer. 5 redlik. iets vogt. 6 ripet. droog. 7 donker. 8 nefel. iets ripet. 9 donker.
savonts braef regent. 10 donker. 11 donker. namidd sterk boeset. savonts iets regen. van dage rogge
Oldenzel kost opt markt so Palthe schrift 23 en 24 stuv. gerste had neef Wilm Stroink voor ons koft
voor 16¾ st tot bier 16 schep. 12 donker. meesten dag regen. savonts stark regend. hoog water. niet
kout. de menschen laten de beeste op de gesaide rogge gaen om datse te rouw wort. Oetmerscher
kermis wass daer al rogge afgemait met gras ijser. dit is mede gekoomen van het vrooge saijen om dat
de menschen so ras de rogge vant land inquam ook voort saaijden om de bangigheit van den oorlog &.
de rogge rottede. wit wort. 13 ripet. sonne. droog. 14 ijs vroren. wit. 15 ijs vroren. 16 ripet. koude
wint. 17 windig. savonts boeset. 18 redlik. 19 braef regen. Enscheder markt verken vleis duer. 1
verken van 350 U mulder van Oldenzel na Haxberge verkoft voor 37/8 stuv het pont. Vette beesten
heel duer zijn geweest. Breetler en Neef B: Elshof eene verkoft 3¼ stuv het pont. ongel kost 6 st.
toven 12 stu de kanne, boter 4¼ st ook 4½ st het pont was. weijnig vett in de swaere beeste, wij
Northorn met sone Chris t samen een beest koft voor 63 gl 11 st woeg 491 pont. Edog 8 gl voor t fel
koft. den 20 9br redlik. 21 wat ripet. smorgens sneu en regen. sobbig. 22 vogt. tegen avont nog
sonneschint. 23 iets ripet. stil. 24 donker. namidd braeff regent. boeset. 25 iets ripet. droog. savonts
windig. 26 ripet. donker. Z w wint. savonts boeset. 27 dese nagt om 5 uir 1 donderslag. lugtet. Hagel
en sterke wind boeset. 11 uir met hagel en regen meule gaet om sonder seijlen. Toslag huis veele
spooren ofgewait van het gerigtede nije huis. slegtt dag. 28 droog. stille. Dinkel uitloopt. dito docter
Lippinkhof de rogge verkofte voor 23 st [aan] Pasche Berent fosel brander &. den 29 hoog water als
docter weer halt Busman. met hem over Eldrink Brugge moste varen. 30 ijs vroren. Elshof vischt in
uitlagen van dou Cretsma. donker. koud.
den 1 December ijs vroren. fel kout. smorgens 7 uir stofregen. Zud wint. 2 braef regen en hagel
buijen. 3 wint en regen. 4 stil. droog. 5 droog. windig. 6 ripet. sonne. stille. 7 sterke droog wint.
savonts regen. 8 stil sagt weer. 9 ripet. koud wint. 10 donker. stille. 11 nefel. vogtig. savonts wint
opstak. boeset. 12 wind oost. sagt weer. 13 ijs vroren. 14 braaf ijs vroren. stil. 15 ijs. kinder opt ijs
lopen. 16 vorst. 17 vorst. grote menschen kloot schieten opt ijs. 18 vinger dik ijs. 19 vinger dik ijs
binnen t huis. om 10 uir donker. Zud w boeset. namiddag stofregen. 20 dooij. water opt ijs. windig.
namidd helder oost w:. ijs vroor savonts. 21 vorst. wit. om 10 uir droog. stille wint. 22 iets vroren.
koud. oostw. savonts sneut. 23 sagt nefel. sneu ligter nog. 24 donker. stil maer sneu ligt. nefelagtig. 25
iets vroren. sneu ligt. grond bedekt. onder kerktijd begon te regenen. sneu weg. 26 donker. regen.
nefel. 27 nefel. savonts helder vroor. 28 dik ijs. rougiselt. kout. 29 vorst. 30 hard vroor. zuidostwint.
31 vorst. donker. savonts sneut. snagts ook.
1742 den 1 Janwari vorst en snagts dik sneeu vallen is. wel 4 vinger dik lag. lijdelike vorst. 2 vorst.
oost wint. heel kout. 3 hard int huis vroren. stilwint. 4 hard ijs int huis vroren. iets sneeu vlokken. 5
hardijs. helder sonne. kouder oostwint. 6 hard vroren. waterpott toe vroren voort bedde. kranen toe in
den kelder. stilwint. indien de wint sterk weest hadde soud het ondraeglik kout geweest zijn. 7 stark
vorst als gistren. van dage zijn in Gronou 2 fransen en 1 munsters offcier rontgaen om de voederagie
hooij en stroo. opgeschreve met 2 Borgemeisters uit Gronou met dieners bij haer &. 8 hard vroren als
waterpott voor bedde toe en putte ook. harder wint. fel kout. knollen in kelder hart. savonts sneu
westwint dog niet dik. boeset wint. 9 vorst als gistren. still wint. savonts fel kout. oostwint. 10 hard
vroren. wij om de felle vorst verken nue mosten slagten. sneut helen dag. coffi goet vriest vast op
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tafel. 11 sterk int huis vroor. helder. stille. 12 rougiselt. fel kout. 13 iets vogt. doijde. sneu weg sonder
sterk regen. 14 iets vroren. sterke koude wint. 15 stofregen. namidd sterker regen. 16 neffel. iets
vroren. een korste over lopen kon. 17 wit ijs vroren. stille. 18 vorst. iets sneut. grond wit. donker. 19
vroren int huis. fijne sneeu viel. Borger seij Oldenzel gehoort dat er een Boer van de Heer van
Twikkele bij Delden, te Oldenzel in kelder sat die vant Erfe gejaagt was die sterke dreijgementen
gedaen had het huis opt Erfe verbranden wilde welk na Zwolle is gebragt na het tugthuis, 20 vorst.
donker. koud oostwint. rogge Oldenzel 20 st weite 15 st Abels soon voor koft had, Ensched rog 22 st.
21 dito vorst en sneu dese nagt uit noorden. 2 vinger dik lag. lijdelik. 22 rougiselt. stark vroren.
Emmer in waskamer toe. koude wint zuidlik. 23 nog sterker vroren. dik ijs. kool wit wort. 24 sterk
vorst. iets sagter. 25 dooij. regenagtig. sterk west wint boeset. savonts storm met regen tot 1 uir
snagts. ons 1 planke van geffel waijt is. 27 regen daer na sonne. droog. snagts storm. 28 windig.
snagts regen. 29 redlik droog. hoog water. Rigter vischt uitlagen. 30 windig en stofregen boeset. 31
regen en windig boeset.
den 1 Feberuari windig en stofregen. 2 iets ripet. 3 ripet. 4 wit dik ijs. 1 vinger dik. stil wint. mooij
sonne. Domine na Classis. Ledebos na Hellendoorn gaet. Deventer rogge 18 st weite 13 st. den 5 still
goet weer. savonts windig. 6 donker. nefelagtig. savonts windig. 7 sterk wint. kouder west wint. 8
koud west wint. snagts storm en regen. 9 regen en windig. savonts boeset onstuimig. 10 sterk waijt en
regen tot 7 uir daer na droog. kout. 11 wind en regen. 12 droog. windig. 13 droog. windig. 14 droog.
windig. sonne. namidd 5 uir begon sterk regenen en waijt sterk. hagelt ook. 15 iets ripet. ook regen en
hagel. 16 regen en wint. buijen. west w:. 17 stofregen. hagel. wind boeset. 18 donker. om 7 uir sneut
groote vlokken. duert niet lang. teert voort weg. 19 ijs vroren. een vinger dik. 20 hard ijs als gistren,
dags mooij sonne. sneeu teert wat weg. 21 en 22 hard ijs vroren. 23 vorst. donker. namidd: 1 uir starke
west wind. fijne sneeu. savonts warmer. 24 dooij om 8 uir. sneut helen dag dog smelt voort weg. 25 en
26 dooij. nefel. sneeu weg. stille. 27 ijs 1 vinger dik daer na moije sonne. ijs weg gaet daer de sonne
koomt. 28 iets vroren. sneut. hagel weg smelt.
den 1 meert ijs vroren. stil wint. helder. 2 hard ijs. vroren [in] kelder. 3 wit en dik ijs vroren. Saterdag
nu Vos Herman en Verbekken Jan smorgens heel vroeg als sij na de olij meule gingen na Gronouw 1
stert sterre gesien hebben na het oosten, of zuidoosten. 4 ijs vroren. stille. 5 nefel. ijs vroren. gedurig
sneut en hagel. teert weg. noordwest wint. 6 iets vroren. sneu smelt. boeset noordw wint. 7 sneeu
drupt. teert weg van huisen. middag gront blood is. 8 hard ijs. koude oost wint. smorgens om 3 uir wij
in onse huis de stert sterre gesien. oostlik. bleek niet groot. wy aen de zijd deur staende satse op tip
voor geffel [van] onse vorst, was helder lugt voll sternen. sterke oostwind namiddag. (start sterne). 9
hard ijs. donker. koud oost w:. 10 hard ijs. stiller. kout. 11 hard ijs. felle oost w:. kout. 12 hardijs.
stiller. namidd 4 uir stofregen. 13 niet vroren. droog. sonne. savonts vriest. oost w:. 14 iets vroren. wit
sneut. west w:. om 9 uir donker. begon stofregen. nefelagtig daer na haele noordw: kout boeset. 15
redlik. 9 uir sterk boeset met sonne. om 6 uir regen. 16 om 8 uir begon en regend helen dag met wind
boijstrig. Sweers en kapitein vischeden. 17 wat sagte regen daer na droog. 18 stille met sonne. 19
donker. droog. westw:. Palm markt namidd, wint boeset. 20 redlik. westwint stille. sonne op en onder
te 6 uir.
NB. dit jaer somer gewas 1741 staet an te merken is verl[eden jaar] koorn gewassen en kostlike rogge.
gerste en haver (kostelyk). weite redlijk omtrent 4 schep de fijme edog vorige jaer beter. wel 6 an
(weite) west. kersen heel weinig. pruijmen niet. appel en peeren niets in onsen heelen hoff. boven
geen 10 of 12 appels wassen zijn, ook geen ekkels zijn gewassen. weinig hier en daer nog eenige maer
niet vett van konden worden. de verkens heel duer. mager. 5½ st mager. levendig 1 pont Deventer al
kost heeft. vett St Martini 31/8 st het pont vett. vrisse beeste 3¼ st het pont. ongel 6. boter 5 st. ook
4½. knollen kostlijk. geraeden wij wel over 80 schepel had. op 2 sch lant. Gelhuser Mariet eerste slegt
stonden maer daer na sterk voort gingen &. 1 van die knollen 2¼ U woeg op kleine flasakker.
(<90>) 1742 den 20 meert sonne op en onder te 6 uir. west wint stil. 21 donker. namiddag sonne.
halet. 22 wit ijs vroren. stil. namidd halet. sonne en wint dog warm. 23 koude hagel buijen. fel noord
west wint. 24 sterk vroren. vinger dik ijs. noordwint. hagel en sneeu. grote vlokken. 25 dik wit ijs
vroren. noordw:. Paschen is. 26 ijs vroren. sonne helder. 27 ook ijs vroren. 28 ook vroren. dags sonne.
dooij is. 29 koud. sneeu buijen. fel koude wint. 30 duim dik ijs int huis vroren, peert ijs naulyks
breken kan so hard als dit winter nog geweest is. stil met sonne. savonts sneeut uit noordwest. grond
wit. 31 sagter. sneeut en teert voort weg.
den 1 April ijs vroren. helder sonne. stil. tegen avont windig. 2 niets vroren maar wind en sneut grote
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vlokken dog om 8 uir iets weg teert en so voort kout en windig. noord kout boeset. Pastor na Classis
wol dog koste om het slegte weer (niet). (so reisde onse Domine alleen.) namidd om 3 uir tot Losser
weer quam. 3 sterk vroren. wit sneut. helder. fel oost wint. int huis vroor t fel in de putte en int huis
vroren. dik ijs. 5 hard vroren en sneut met sterke noordoostwint. so kout buiten als dit winter nog
weest is. 6 iets vroren. stil. sneu vlokken. namidd: sonne. 7 sagte. stil. angenaam sonne. tegen avont
helder noordw:. stiller. 10 redlijk. wij vischt patvis. 11 iets ijs vroren. still. sonne. helder. 14 donker.
noordw: iets meer als te vooren westw:. Dom[inee] Heijdeggers te Gilhuis predikte van Gronningen,
met vrou en 2 kinder komen is. om 1 uir eenige donder is gehoort na Oldenzel en Lutte. hier hagel en
regen, wij nu onse drek eerst stroijen konden in weijde. noordw: wint. 18 regen. kout. onse Gertrut na
Hollant vaarde op Oldenzel, hier 3 jaer gewoont had. 19 wit ijs vroren. buiten warm. bedelers
barvoots gaen. 20 fel oostw:. kout. om 10 uir regen druppels. stoer. 21 regen sagte. namidd droog. 22
redlijk droog. Heideggen Gronou predikte. 23 redlijk. iets vogtede. 24 redlyk. savonts vogt. nat
oostw:. 25 hael oostw:. helder. 26 ripet. hael met sonne. 27 ook. 28 iets vogt. 29 neffel dog namidd
regen. koud noordw:. 30 wit ijs. hael droog noordwint.
den 1 meij kout. droog. 2 iets stofregen daer na stuer. altijts kout en savonts helder. geen aert om te
regenen heeft. 1742 den 3 meij ijs vroren. wit. helder sonne. hael noordoste wint. 4 ripet dog warmer
sonne. stiller. loof begint. quamer regen so quamer gras. dorre is. van avont eerste espersij slaat
gehad. den 28 april eerste stoken is. 5 noordwint kout. namidd iets vogt. 6 ripet. ook namidd braaf
hagelde. 7 gedurig regen en hagel. koud noordewint. loof koomt op de bomen. 8 donker. koud
noordw: wint. (NB 1742 den 5 juni Rigter Hofman soon hier was om Kolkers saet voor 3 gl creditoren
te verkopen dog bleef staen, den 9 juli Verbekke die koft 18½ om datter geen Coopluij quamen.) 9
regen. groijsaem. koude noort west w: boeset of stormt. 10 ripet en helder. stiller. ook warmer. 11 en
12 ook. 13 wit ripet. Zudost w:. beste dag. warmer als dit somer nog had hebben. 14 ripet. hael sant
stoft. 15 en 16 en 17 hard ijs vroren. hael oostw:. 18 iets ripet. hael zud ost w:. om 6 uir betrok. 19
donker. iets vogt. grooijsaem. namidd: 5 uir donder. weinig slagen. iets regen. savonts een braaf
schoor. 20 wind en regen. loof op eikenholt dese nagt komen is. 21 boijstrig regen. noordw: w: stark
waijt. namidd noord oost wint. droog. 22 en 23 droog. koud oost w:. 24 regen. 25 ook. 26 boijstrig
regen en hagel. 27 ook nog. 28 warmer. stil. beter als lange is geweest. droog. Zudoost wint. 29 regen
en wind zud boeset. namidd noordlik w. 30 kout. windig. somtijs regen. Zud w: wint. 31 ook so.
den 1 Juni kout. regenagtig so dat nu de weite nog eerst kan opgaen ja de vrooge en late gelijk groen
is. 2 warmer somer weer. 3 stil. warm. om middag iets donder. geen regen. 4 dikke neffel. stil. om 11
uir wint noordoost. haelt stark. 5 kout. ripet. oost w haalt stark. 6 redlyk warm. oost w hael. 7 ook. 8
hael oost w. namidd warmer. iets donder sagte en lugtet. hier geen regen maer Oldenzel regent. 9
warm. stille. rogge begint blooijen de vrooge. 10 stille. warme sonne. 11 hael. warme noordostw:. 12
warm. stil wint. savonts weerligted gedurig. 13 warmste dag. savonts weerligtet. 14 warm. verre
donderen gehoort. stille z west wint. 15 iets regen. boeset noord wint. Booskool plantet. haalde
namidd weer sterk, begieten mosten. Land gants droog was. 16 iets vorst. weite in de slenken vant
land wat vervroren is. Horstkamp 6 spint land weerom saijt. 17 iets vroren. 18 iets regen. namidd hael.
19 nefel. weite weer vervroren. 20 donker. kout. weinig sonne. 21 kout. donker. wint eerst zuidoost
daer na west. eijndlijk noord. Langste dag is. nije brugge set bij Duggen huis dese dag. 22 donker. 10
uir sonne. gistren gras mait in Kostverloren. (91) 1742 den 23 Juni vorige nagt iets regent. weinig
stark halet zuid daer na zudw:. eijndlik noord west loopt. 24 windig. sagte regen. om midd stark. om 3
uir sterk haelet. regen weg teert. 25 windig. somtijs regen droplen. koude noordewint. wij kool
planteden maer eerst begieten mosten. 26 kout. donker. haelet magtig. 27 en 28 sterk haelet. sterke
wint. 29 sonne warmer. stark drogt. gras wit wort in onse weide. op de brinke ook. 30 mooij fel
droogt. hooij weijnig. half bot maer is in al de hooij gronden.
den 1 Julij smoel warm. sware lugt. 11 uir donder. na 12 uir iets regent. ook donder. droog. halet
stark. planten versch<e>nen wit alles verwelkert groente. 2 hael. sonne. stille. 3 smoel warm. stille.
droogte. schadden al in varen worden. 4 smoel warm. hael. verwelkert in hoff. 5 om 8 uir donder met
1 schoor omtrent 1 uir duerde daer na donker. half twalf weer een schoor daer na droog als Jan
Teijlers dat huis rigtede bij de meule welk hem verboden wirt. 6 neffel daer na warme sonne. namidd
6 uir iets sagte donder met een klein schoorken. 7 smoel heit. alles door sonne verdorret en weite wit
opt land. onse koe weide wit. om 5 uir donder en lugtet. schoor trok weg na Oldenzel. om 7 uir een
twede schoer dat snagts braef regende. ook weer donder. dese dag is te Hengelo en Buerse en
Oldenkatte ook hagel vallen. de weite verhagelt is, groote bonen bloijsels afvallen zijn door de
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droogte. seer weinig an sit. 8 donker. om 6 uir regen. grooijsaem. alles fluerig om hoff. weer droog
met sonne. veele menschen die de wortlen weerom saaijden. 9 om 7 uir iets regende daer na warme
sonne. om 11 uir donder. vijf of ses slagen. een schoor daer na sonne. om 2 uir weer donder hoort.
schoor oostlijk. grote droplen. hagel in. om 5 uir een braaf schoor. goot van de pannen. 10 koud.
boijstrig en smorgens stofregen daer na droog dog 6 uir namidd een swaer schoer. liep een handbreet
hoog over onse strate na de putte. rookede over de grond. grote droppels. paden vol water. 7 uir
ophout. dit somer so groot schoor niet vallen is daer na stil. droog. geen 10 appels in onse hof had. iets
peeren en de kersen weinig. verdorret op de boom. pruijmen ook niet. 11 droog met wind. om middag
een geijl schuer. hagel onder daer na sonne. Booren eerde karreden voor nije brugge bij Duggen huis.
12 redlyk. om 11 uir regen en wind. 13 droog. wij om 10 uir 1 donder schoor. weinig maer namidd
sagten regen en om 7 uir weer eenen donderslag. 14 stiller met sonne. namiddag eenige schuers. neef
Linthuis en Nigte Strik van Gilhuis quamen. (1742) seijden dat Emsbuiren ook alles verhagelt is en
dat haar vader 19 st voor de weite geven had en 1 gl voor een schepel rogge. 15 snagts 2 uir begon te
regen<en> tot 7 uir. Beeke ant loopen quam. namidd quam hier de Heeren Gewin Landreben Bos en
Rentm[eester] Hofman om Teijlers nije huis te besien & met de Booren. 16 sonne gesi<en>. 5 uir
begon te regenen. meesten dag door. 17 droog met sonne. hooij al swart begon te worden. 18 om 6 uir
begon te regenen tot 8 uir daer na gedurig schuers tot 4 uir ophout. 19 donker. droog. namidd 7 uir iets
droppels vallen. 20 mooy sonne. om 2 uir regen. droog. om 6 uir regen. braef schoor. 21 droog.
windig. om 7 uir een braaf schoor. 22 smorgens regen, ook sonne. stiller 11 uir. ook namidd somtijts
regen. 23 helen dag regen. rustrig lelik weer. 24 sonne. om 8 uir weder begon te regenen. Agterhus
vischrij overliep. Courant schrift dat in Frankrijk 13 Dorpen verhagelt zyn. 25 om 7 uir begon te
regenen. niet warm is. vuijl diep water. 26 redlyk droog. ook sonne. S Casper hooij in hal<et>. wit
als stroo verdorven is. 27 iets stofregen. ook sonne soo dat eenige rogge maeijden die in de grond lag
met al den regen. stro swart wirt int land staende. de menschen sterk klagen over de muijsen die hele
hoeken uit de rog kortgesneden en verdorfen hebben. 28 weer regen sagte. om 10 uir stark met grote
droplen. ost. goet rustrig herfst weer. den 29 droog. windig. om 2 uir stofregen en daer na 5 uir hard
regen en boeset wind zuid. herfst weer. 30 redlik droog en sonne dog 2 schoorkes vielen. 31 donker en
ook sonne. om 10 uir braaf regen. Courant schrift dat de Fransen weer uit Munsterland weg trokken
zijn. so kort bij ons nu in Metelen Hosmer laggen en dan 25 en 26 en 27 in Dusseldorp weer an
gekomen zijn. gedurig regen dat de rogge maijers opholden moeten.
den 1 Augusti droog dog een klein schoor. nu nog den besten dag. wij rogge meijt dog savonts 7 uir
weer regen. zuid w:. 2 droog. om 10 [uur] iets regen. om 2 [uur] iets donder. de menschen al rogge in
halden. pastor was met Docter Landreben na Rotrink varen, 3 redlyk. somtijs regen. 4 helen dag
regen gedurig. savonts starker. 5 regenagtig. donker. 6 regen. snagts en dags ook. 7 smorgens regen.
namiddag droog bleef. 8 en 9 droog. mooij. Dom[inee] Nagel en vrou en Dom[inee] Eibergen ons
visite gaven. ik rogge moste uitnemen. 10 donker. namiddag sonne. onse rogge inhalden. 11 eerst
donker dog namiddag mooij. 12 neffel. 11 uir sonne door koomt. mooij. 13 mooij. noordoost wint. 14
dikke neffel, sterk halet sant stoft. 15 helder hael sonne. oost wint. 16 helder. lugtig. sonne. 17
stofregen. 18 oostw: boeset. santstoft. 21 iets ripet. hael sonne. 22 droog. 23 en 24 droog. stille. 25
mooij. warm. 26 redlijk. 27 hael. (1742) (92) sant stoft. wij nu de eerste torkse bonen gekookt hebben
om datter weinig an sitten. Zud ost w:. Neef Elshoff en sijn Huisgesin en Amsterdamse vrinden na
Benthem hier an waren. 28 droog. warme sonne als swager Strik en Dom[inee] Strik en sone, en Pr:
Pennink ons de visite gaven. wij vischet. om 1 uir begon te regenen. oost wint boset helen nagt ook. 29
droog. hael. sonne. koud oost w:. 30 wit ripet. sonne. wint oost sant stoft. 31 wit ripet. sonne. stil oost
wint hael.
den 1 september wit ripet. dags warme sonne. hael sant stoft. weite nu schilik swart wort. weite 18 st
rogge 18 st. tot Oldenzel even hoog kost om dat die nagewassene weite weer vervroren is. die eerst
vervroren west is later anko<m>. 2 iets dog weiniger ripet. torkse bonen niet ankomt. savonts starke
wint. 3 hael wint noord. sonne. om 11 uir droplde daer na sterk halet. 4 hael west wint. sonne. veele
weite maijden. 5 stil met sonne. namidd haeld sterk. 6 ijs vroren. nu al de weite swart. vroege en late
rijp. 7 ripet. haele. sonne. noordw:. 8 dese vorige nagt van 7 op 8 september diefen ons bestolen uit de
agterkamer eenige kleederen. venster los gebroken. de hond lag in de keuken voor de kamer deur.
blaffet sterk daer wij wakker van wirden dog onse Domine was nog so wakker. biddende. ook
opstond. wij riepen hulpe. schoten uit venster met de pistole daer op menschen quam. keuken
volstond. doen sloeg de klok 12 uir, smorgens om 5 uir vertoonde sig een grote ligtigheit of vuir was.
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trok van t zuiden of zudwest na t noorden en so een slag of donderde soo altijd voort. veele seggen
datter ook aerdbevinge weest is daer na. 9 hael droog oostw:. 10 ripet. 11 en 12 ripet. hael sant stoft.
13 donker. 14 donker. 11 uir stofregen iets. 15 mooij sonne. droog. 16 regen. sobbig. 17 ripet. sonne.
ook nog regen sagte. 18 ook iets regen. 19 regen en wind boijstrig. 20 droog. windig. namidd regen.
21 regen meeste dag. kout herfst weer. 22 koud. felle zud west wint. gedurig regend. 23 donker. om 2
uir regen stark. 24 regen en so gedurig schuers. savonts nog starker. 25 regen. wind boset. 26 nog
regen tot 6 uir smorgens daer na droog. om 2 uir weer regen. beeke hoog is. savonts waijt stark noord.
kout daer na oostw:. torkse boonen slegt. weinig an. de menschen klagen eerst muijsen rogge
bedorven. nu ook de weite boonen wortlen ja ook gras kortsniden. 27 droog. kout oost w: sterk waijt.
28 ripet. koude oostw: sterk waijt. weg wat opdroogt. 29 ripet. hael sonne en wint. 30 wit vroren.
donker. koud oostw:.
den 1 october donker daer na sonne. 2 droog. donker. 3 mooij sonne. extra stil zudwest wint daer na
Noordw:. 4 hard wit vrooren. sonne en wint. 5-6-7 nefel en redlik. 8 koude schuers als de Waldekker
krijgsvolk in Enschede quamen. 9 ripet. 10 ook ripet. ook windig. 11 ripet. stille. 12 vogt. donker. 13
donker. wind boeset. namiddag regen. 14 regen boeset. Zudwest wint. 1742 den 15 october regen.
windig. 16 wint en regen schuers. 17 donker. windig. helen namidd regen. Zudwest wint. lelikste dag.
18 sonne. ook gedurig schuers. 19 windig. namiddag regende. miserabel slegt. 20 vroeg al regende
daerna droog. 21 sonne. wind. redelijk. 22 mooij sonne. kostyk droog. warm. lange tijd so niet gehad.
23 helder. droog. mooij. 24 wit ripet. hael. 25 stiller. donker. 26 wit vroren. den helen dag neffel. 27
en 28 donker. stille. 29 donker. tegen avont begon te stofregenen. 30 donker. vogtig. 31 koud ost wint.
den 1 November mooij sonne. stille oostwint. 2 iets vogt. donker. 3 windig. hagel. sneeu en regen. 4
sterke wind stormde. 5-6-7 alle dage regen. ook sneu. hagel. boijstrig. hoog water is. stormde so dater
pannen van kerke vallen zijn. 8 dik ijs vroren. helder. windig. 9 vroren. fel koude wint. 10 wat sagter
wint. 11 regen en windig. 12 wind en regen. 13 sterker wind en regen. hoog water. 14 wat beter. 15
eerst regen daer na sonne. 16 regen en windig. 17-18 redlijk. Dinkel hoog. 19 wind en regen. 20 ripet.
stille. 21-22-23 ripet en ook iets stofregen. kout. 24 hardijs vroren. stille. 25 ijs en sneude dog doijde
weg. 26 regen. donker. 27 snagts sneut. iets vroren. liggen bleef. 28 dese nagt weer diefen an de
waschekamer broken. 9 ruiten uit tralien losbroken edog omdat pastor waakte sij weg lopen zijn, op
de sneu na spurt twederleij vootstappen, agter bij grote Lusthuis ingekomen zijn en ook weer uitgaen
zijn. deselve nagt Smit en Greeve afgestolen is spek vleis boter olij <smolt>. 29 koud ost w:. sneu
weg. boeset. 30 droog. stille. redlijk. donker.
den 1 December donker. droog. 2 helder sonne. lange tijd soo niet is geweest. 3 ijs vroren. still. 4 ijs.
koud ost w:. 5 koude oost wint. 6 donker. stille. 7 donker. koud oostw:. 8 hardijs. helder. 9 hardijs.
kinder al op de patten gaen. 10 hard ijs. al met schatsen loopen. om 10 uir iets sneu viel. namidd ook
sneut. 11 mooij helder vorst. 12 vorst. donker. 13 vorst met rougisel. savonts iets sneeut. wind
opquam. boeset. 14 vorst met wind. fel. 15 vorst. koud wint. int huis vroren. 16 vorst dog sagter. 17
vorst. donker. stil. sagter. 18 helder vorst. sonne. 19 helder vorst. stille. 20 rou vroren. wit. in de putte
vroren. 21 hard vroren. rougiselt. putte toe. sterk oost wint sant stoft. 22 hardvroren als voren. 23
sterker vroren. fel kout. waterpot in keuken toevroren. 24 hard vroren. ketel in keuken toe vroren is.
water in stond. 25 vorst. donker. lijdelyker. 26 nog feller vroren. vinger dik in putte ja ook in grote
kelder alschoon wij 1 panne met vuer daer in staan hadden. 27 sterk vroren. koffi kopkes an een
vroren als wij dronken. 28 fel vorst dog stil wint. sonne. 20 nog sterk vorst. vriest int huis. savonts
duister opquam Zudlik. 30 iets vroren. neffel. om 10 uir water opt ijs. 31 nefel. sagte regen. (93) 1743
den 1 Janwari mooij dooij. angenaam droog. 2 iets schrokkelt. wij nog wat knollen los kregen uit het
land die al vervroren zijn. ja veele menschen die nog veele int land hadden allegaer verdorven swart. 3
hard vroren. stille. 4 witvroren. 5 ook. stil vorst. 6 rougiselt. helen dag vrooren. starker int huis vroor
had. 7 rougiselt. vorst als gistren. 8 dooijagtig. rougisel van boome valt die dik swaer op sat. 9 regen
sagte. 10 vogtig met wint. 11 regen en wind. 12 regen en windig. hoog water. 13 droog. stiller. 14
regen en wint. 15 redlik sonne en wint. 16 redlijk dog sterke wint. 17 droog en windig. namiddag
regen. 18 donker dog 1 uir sonne quam. savonts wind opstak. 19 donker. vogtig. savonts sterk regen.
20 wit ijs vroren. namiddag regen. savonts Docter Lippinkhof storfen is. 21 dooij. mooij. savonts
vriest. 22 wit hardijs. gladijst. namidd: regen en sneu. Oldenzel in 6 huisen diefen losbroken dog
verjaegt zijn. int Clooster bij Commis by Docter Rensen bij pastor Eijbergen bij Palthe bij Bos. daer
op wij 2 slapers in huis namen. 23 sneu weg. bequaem droog. 24 duijster neffel. vorst. heele dag nefel
en vroor ook. 25 sagte. 26 still dog savonts vriest. 27 sterk wit vroren. oostw:. 28 en 29 ook 30
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donker. vorst sagter. 31 ook vorst dog minder.
den 1 Februari donker. sagte vorst. 2 hard wit vroren. nefel. 3 iets vorst en sneu. gront wit. nefel.
dooij. vogt. 4 regen en wint. 5 iets vroren. 6 wind boset daer op helen dag regen. snagts half vier sterk
stormde. huis kraakt. 7 noordw sterk waijt. sneu en hagel buijen. namidd (10) pannen van kerk vallen
zijn als Docter Niters en Teilers de kofte Erfen besag. 8 droog. windig. 9 nefel. vogtig. stiller. 10
wind. droog. 11 its vorst. koud wint. 12 donker als Docter Niters Heerschen land verkofte. 13 dik
nefel. namidd mooij sonne. 14 wit vroren daer na moije sonne. angenaam. 15 regen boijstrig. hagel.
16 regen. windig. 17 droog. windig. 18 regen. om 10 uir grote sneu vlokken. gront wit. namidd: 2 uir
stormt noordwestw:. lelik. slegt. 19 regen boijstrig. 20 ijs vroren. mooij sonne. 21 en 22 donker. sagte.
23 regen boijstrig. 24 ijs vroren. kout noord oost wint boeset. 25 ijs vroren. fel kout. buiten niet duren
konden. 26 wind en regen. warmer. 27 droog. noordw: wint. 28 wit vroren.
den 1 meert hardijs wit vroren. 2 iets vroren. namidd stofregen. 3 mooij sonne. 4 wit ripet. stille.
sonne. 5 dik ijs. wit. sonne. 6 stofregen. 7 iets stofregen. om 4 uir sonne quam. 8 ys vroren. sonne. 9
ijs vroren. eerst nefel daer na sonne. hael. 10 nefel. sagt. stille. 11 mooij sagte. 12 donker. stil.
namiddag sonne. 13 iets stofregen. namidd haelde. savonts begon te vriesen dog om 2 uir wind en
regend. 14 regen. hagel. windig. noordwest. teug al in hoop lag. 15 grond wit lag. hagel. vorst. windig.
kout. 16 vorst. stille. mooij sonne. 17 om 8 uir begon stofregnen. donker. koude wint. 18 redlik.
namidd regen wat. 19 snagts sneut. wit lag dog namiddag regen. 20 hardijs. sonne. mooy. zudoost
wint. sonne op en onder te 6 uir.
1743 den 20 meert sonne op en onder te 6 uir. hardijs. wit gevroren. mooij sonne. wind zuidoost. 21
meesten dag regen. vuil. snagts 12 uir (onse Christjan) Moder Keijlvers overleden. 22 its ripet. koude
wint. hagel schuers. 23 ijs. wit. hagel. koude noordwint. 24 regen en hagel. 25 sagte regen. ook hagel.
kout. pastor na Oldenzel. Holting in de kerke was.13 26 dik ijs. wit vroren. its hagel. 27 dik ijs. wit.
sonne. 28 ijs vroren. mooij sonne. Docter Lippinkhof sijn landrije verkoft zijn edog 8 dage daer na
huisen toeslag is daen. 29 redlijk. 30 its vroren. 31 redlijk hael.
den 1 April ripet. Docter Landreben bij pastor halet die den 26 een borst siekte kreegen had. den 31
onse soon nog gepredikt dog smandags lagte sig ook te bedde. deselve siekte so dat beide siek waren;
2 april onse Dogters quamen dog avonts weerom, its ripet. hale wint. 3 regen en hagel. w: wint. 4 its
vroren. hael kout. 5 angenamer. 6 redlik dog starke wint. 7 sondag regen. sneeu. wind stormde.
pannen van huisen vielen. palmsondag daerom Dom[inee] Nagel niet konde komen prediken. 8 om 7
uir begon te reegenen. windig tot namidd. om 5 uir sonne weer komt. 9 regen. wind. hagel. koud. 10
ripet. starke wind noord. 11 uir hagel en regen 11 sneu met koude wint. Dinkel hoog. so kout dat men
buiten niet dueren kond. 12 stille vrijdag. Dr Niters Bookholts land liet uitroepen. regend. Classis
Bode quam van Hoorn na Raelte en D: Meijlnek Dipenheim beroepen was. 13 hagel. boijstrig. 14
smorgens sneut. paschdag als Agterhus Dom[inee] Nagel halde. hier predikte en Nagtmael uitdeelde.
15 paschmandag Dom[inee] Eberhardi namidd hier predikte. beide nog siek waren. sneut gedurig. 16
nog ripet en sneut. windig. 17 vriest. sneu buyen. 18 sneu dik lag. 11 uir sonne weg teert. windig. 19
regen en sneu. its vroren. zudost w: fel kout. buiten menschen niet deuren konden als kort lijn
saaijden. 20 dik ijs. its sneut dog minder als vorige dagen. 21 ijs vroren. ook hagelde. stille. sonne. 22
snagts sterk waijt. smorgens dik sneu. regen en wind west. namidd sonne. sneu weg. 23 wind en
regen. namidd droog. 24 vroren dog stiller. swalven komen weder. 25 witvroren. 26 ook soo. 27
vinger dik ijs. hael noordw: en sonne. 28-29-30 vorst. haelte.
den 1 meij regen en wind. groener wort. 2 hael nordw:. 3 sterk haelte dog namidd regen. kout. 4 regen
en wind. wat angenamer zudw: wint. namidd 1 donderschoor westlik. 5 hael wint. kouder. 6 its ripet.
hael sonne. 7 sagte regen. 8 hael sonne. wint. kerseboom witblomen. Hubert Jansen onderrigter nu al
de 9 Booren door dr Niters en J. Teijlers de Erfen zijn opgesegt om tegen vervaartijd te vertrekken &.
&. (95) den 9 meij hael droog zudostw:. 10 ook hael ostw:. 11 haele ooste wind. namidd zudoost
opquam. donder en lugtet. nu warmer om middag wort als dit somer is geweest. 12 donker. warmer.
somtijs donder hoort. namidd regen als Dom[inee] tot Gronou predikte. 13 hael noordw wint,
Roterman die den elfden meij van Gronningen weder komen is verhald ons dat Dom[inee]
Heydeggers haer verlossen wil van de slavernije des Duivels. ook dat de Booren de anpendinge was
angesegt voor den agterstand dog de Booren pandkering hebben gedaen, 14 sonne haete. nu

13

De Holting te Oldenzaal was de Markevergadering (Van Deinse, ‘Uit het dagboek’, 78).
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onderrigter Crop de Booren angesegt Niters en Teijlers niet te erkennen voor Goedheeren en de
beijden ook den Coop opgesegt, 15-16-17 hael. sonne. 18 warme sonne. 19 hael. warme sonne. Dr
Muntz hier ook publ[icatie] liet doen. 20 hael noordwint. 21 hael starke wint. sant stoft. 22-23-24
haelte. sonne en wind. 25 stiller. warme sonne. 26 its ripet. koude griswindig. 27 koude. roest droplen
schoten. namiddag de menschen van koude weiden uitscheiden. 28 een vinger dik ijs. wit vroren waer
door al eenige weite en flas vervroren is. ook rogge afgemaaijt is. Gilhus Munsterland Enschede ook.
29 hael sonne. 30 its ripet. warm sonne. 31 hael en sonne.
den 1 Juni hael droog. 2-3-4 hael droog. 5 wat donder dog droog. wij vischt. 6-7 hael droog. wij
Booskool plant. 8 donker. namidd regen. 9 mooij sonne. 10 vroeg regen daer na droog maer namidd 4
uir een braaf donder schoor. 2 slagen. 11 mooij sonne. middag een donder schuer. 12-13 donker.
droog. 14 warme sonne. sterk haelet. 15 smoel warm. sonne sterk brand. 16 mooij. its donder dog
droog. 17 warm. tegen avond sterk waijt en rustrig. droog. 18 sonne en wind. warm. 19 haijt warm.
stille. sant brand. tegen avont wind rust quam. 20 donker. its vogt dog op ruest uitquam. droog. 21
sonne. sterk haelet. 22 donker dog droog. its vogt. effen strate nat. geen lust tot regenen. 23 droog.
koud noordwint. 24 its dropelde. rustrig. hael. 25 mooij sonne. om 2 uir donker. its donder na
Munsterland trok dog nog its regen had. 26 droog. 27 droog. hael. 28 starke hael wint noordlik. om 1
uir een hagel schoor. rustrig. 29 vorst. weite wat vervroren daer na 1 schoor. 30 boijstrig koud
noordw: wint. droplen schoten maer is alles ruest.
den 1 Juli regen schuers. koude wint. namidd: hael en sonne. 2 koud. its stofregen. namidd: droog. 3
its vogt daer na hooijden. droog. 4 its regen, namidd: sterk altijd regend. Dr Muntz en beijde scholten
van Benthem op Rotrink waren &. 5 its stofregen. 6 nefel dog namidd: droog. hooijden. 7 donker.
droog. namidd 5 uir regend. 8 helen dag regend boijstrig. kout. om 4 uir donder na Ensched hoort is.
vuil int Dorp wort. 9 smorgens 6 uir regend en tot middag daer na its sonne. 2 uir regend weder helen
dag. Beeke hoog water. vuil weg. 10 droog en sonne. 11 donker. stuer noordwint. om 2 uir its
stofregend daer na droog. 12 sonne en wint. 13 mooij sonne en windstille. Classis Bode resolutie
bragt van de Edel Mog: Heeren om een velt predicant bij onse Arme. 14 its sagte regen. 15 neffel daer
na warme sonne. 16 sonne. droog. 17 regend tot middag daer na droog. 18 its vogt, namidd: hael. 19
om 7 uir stofregen dog te 1 uir swaer donder schoor dog geen sware slagen meesten. namidd regen.
rustrig. 20 its sonne dog schuers gedurig. vuil is. 21-22 gedurig regen. 23 droog en sonne dog middag
regend met starke wind. rustrig. 24 helen nagt regen en boeset. beeke sterk hoog. Vrou Teijlers zegt
hadde desen nagt haer wel 5000 bakstene verdorven waren. 25 droog. its droplen. 26 moijen warme
dag, eerste in lange tijd so niet gehad. 27 snagts its regen daer na droog had. 28 droog. 29 sonne en
wind. 30 smoel warm. 31 smoel heijt. tegen avond weerligtet noordwest.
den 1 Augusti smorgens 6 uir donder en swaer schoor. tot 7 [uur] its hagel onder. twede schoor wat
sagter regen. namiddag dondert na Munsterland. altijd dondert verre ook Doesborg.
2 its droplen daer na droog. 3 warme sonne. haele wint. wij de eerste karre rogge inhalden thiende.
namidd: regend, ook dondert. na Munsterland hagel vallen. 6 uir lank verhagelt. Hosmer Egra Ledden.
4 droog. 5 sonne. stille wint. sterk rogge in vaerden. 6 droog. namidd: 4 uir sterk donder schuer tot na
5 uir. goet over de grond hen. 7 starke wind. gedurig regen evenswel nog rogge inhaelt is, wind fel
datse niet vaeten konden. rustrig. 8-9 wind. regen schuers. rustrig. 10 droog. moije sonne. de
menschen flas buiten hebben, datse in de nattigheit hebben opgenomen. alle dage nat was. 11 droog.
namidd sterk regen. windig. 12 vogt. namidd droog. 13 sonne. droog hael. 14 ook. 15 droog hael. 16
vogtig tot 10 uir doen de menschen na Galge van Abram ginge bij Oldenzel. daer na sonne. ook
namidd nog regen. 17 helen dag regen sagte. 18 sonne. 19 ripet. sonne. 20 neffel. droog hael sonne.
21-22-23-24-25-26 haelte sonne en oostwint. eenige nagten vroren daer door de weijte rijp is. 26
weerligtet. 27 smoel heijt. stille regen. 29 neffel. vogtig. 10 uir sonne. 30-31 haele noorde wint.
den 1 September ripet. mooije sonne. 2 ripet. donker. middag begon te regenen dog 4 uir stark
regende. windig. paden vol water. 3 donker. hael wint. 4 donker. somtijs sagten regen. 5-6-7 droog.
mooy. its ripet. wit. sonne. 9 ook ripet. 10 sonne. 11 droog. middag its regen. 12-13-14-15 droogte. 16
regend braef. 17 jagtdag is regen schuer. (96) den 18 sept regenagtig. vuil. 19 ripet. its droplde. 20
droog. 21 neffel. ripet. gras maijt. voor de derde maal hooijt Kostverloorn. moijen hooijdag. sonne
dog stille. 22 sonne en wind. 23 donker. droog. noordoostwint. 24 mooij sonne. noordwint. 25-26
donker. droog oostw:. 27 sonne. stille. 28 ripet. mooij sonne. 29 ripet. mooij sonne als Borgmeister
Fockink en p[asto]r Bos onse Domine hoorden prediken. 30 ripet. sonne en wind opstond.
den 1 october neffel. vogtig. windig west. savonts stark regend. 2 donker. stuer. 3 nefel. ripet daer na
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sonne. stille. 4 wit vroren. sonne. 5 ijs vroren. eenige torkse bonen swart zijn. 6 pipen stel dik ijs
vroren. 7 snagts its regen dog smorgens vroren. Loof swart. 8 ripet. sonne en wind. 9 ripet. stille. 10
ook. 11 ook en om middag een hagel schuer. kout. windig. 12-13 ijsvroren. 14 regen. wind. 15 wind
en somtijs regen. 16 sonne dog kout. 17 hard ijs. harder als te vooren. om middag hagel schuers.
grond wit daer na regen. 18 dik ijs. over drek lopen kan. 19 stofregen. snagts sterk regend. 20 donker.
regen. namidd: sonne. 21 regen. windig. namidd sonne. 22 droog. namidd vogtig. 23 regen daer na
sneeu. grote vlokken daer na droog. sonne. 24 regen daer na droog. 25 neffel. its ripet. namidd its
stofregend. 26 ripet. droog. kout. 27 hardijs. koude oost wint. 28 its ripet. 29 its ripet. stofregen.
donker. 30 regend meesten dag. 31 droog. donker. snagts regen.
den 1 November regen. namidd droog. 2 donker. stille. 3 donker. 4-5-6 donker. sagt. 7 donker. stille.
namidd sonne. 8 droog. savonts regen. 9 neffel. stille. sonne warm. 10 starke west wint kout boeset.
om 3 uir regend. 11 windig. rustrig. dese volgende nagt stormde stark. pannen van kerke vallen zijn.
stroo van onse verkensschott waijt is tot an Jongmans patte ant glout. ook sterk regend. beeke hoog is.
12 ook boijstrig regenagtig. lelik. vuil. 13 wind en regen its minder. 14 regen. windig boeset. om 3 uir
sonne eens doorquam. voort weer regende. slegten dag. 15 droog. wint. Beeke hoog. savonts regen. 16
regen en windig. om 11 uir its ophout. donker. tegen avont sterk regend. wind boeset. 17 windig en
regen helen dag. savonts 10 uir ophout. 18 wind en somtijs regen. 19 droog. wind boeset Nordwest.
kout. hagel en regen om 3 uir. 20 hard ijs vroren. 21 ijs vroren. 22 ijs vroren daer na regen. boijstrig.
23 redlijk. 24 still. angenam. 25 neffel. still. 26 nefel. stil. 27 its ripet. koud oostwint. 28 ys vroren.
mooij stille. 29 sagte sonne. om 3 uir regen en wind boeset stark. 30 regen boijstrig.
den 1 December regen en windig. 2 droog. sonne. 3 nefel. its ripet. om 2 uir sonne doorquam. 4 hard
ijs. neffel. koude wint. ijs liggen bleef. vement kout west w:. 5 niet vroren dog windig. 6-7 neffel dog
kout. 8 nefel en regen. (1743) den 9 december sonne. Zudwest wint. moijen dag. savonts ijs vroor.
teug stijf. 10 neffel. dooij wort. rougisel afvalt. 11 neffel helen dag. 12 neffel. sagt. 13 dikker neffel
helen dag. huisen nauwlijks sien kan. savonts stern flonkeren. 14 dik ijs. rougiselt. om 1 uir afvalt. 15
stark vroren. rougiselt. kinder opt ijs gingen. neffel. 16 vroren. windig. kout. mooij sonne. 17 hardijs.
stil wint. 18 witvroren. mooij sonne. 19 its vroren. om 8 uir water opt ijs stond. sagte lugt. 20 vroren.
windig. regen en sneu. 21 droog. redl[ijk]. 22 wind boeset. 23 windig. droog. 24 droog. windig. 25
vogte neffel dog schilik 11 uir begon te sneuwen. hagel. kout. met middag sterker sneu viel. grond wit
en so voort helen nagt door. 26 nog dik sneut uit oosten 30 uir lang. 27 sneu leggen blijft. 28 ook. 29
sneu van huisen valt. 30 sneu wat weg. velt blood dog veele sneu op hopen wait. nog weer sneu en
regen. sterk waijt uit oosten daer op sterk vriest. kout. 31 hard ijs. binnen t huis vroren. helder. kinder
op de patten gaen. stil wint.
1744 den 1 Janwari hard ijs. int huis vroren. sneut (snagts). tappen an de huisen vroren. sneu smelt.
helder sonne. kinder met ijsstoelen zijn op onse Kostverloorn. 2 dito sterk waijt. regent ook. water op
t ijs stond. 3 hardijs vroren. kinder opt ijs gaen. sonne. stille. 4 hardijs. wit vroren. donker. fel kout.
om 9 uir sneut westlik. boeset. 5 wat sagter vorst. nefel. om 10 uir its regen. dooij. savonts vriest. 6-7
helder vorst. sonne. 8 hard vroren. donker. windig. its sneut. west w: boeset. 9 hard vroren int huis.
sonne. oost wint. 10 hard in de putte vroren. sonne. ostwint sant stoft. 11 nog harder vroren. so dik
nauwlijks kort slaan konde. waterpot voor het bedde toevroren is. fel kout dog stil wint. 12 its minder
vroren als de vorige nagten. donker. its sneu vlokken vallen. Oostw:. 13 hard vroren. its sneut. wind
kout. namidd: ook sneut. grond wit. 14 hardijs dik in de putte lag. sonne helder. 15-16-17-18-19 vorst
sagter. 20 sagter. dooijlugt. water op t ijs. 21 ook soo. 22 its schrokkelt. daags dooij. 23 vroren its. 24
harder vroren. donker. stille. 25 sterk in de putte vroren. ook int huis. Zudwint boeset savonts. kout.
26 neffel. gladijst. weinig vroren. 27 regen. nefel. wind. 28 its schrokkelt. dags water opt ijs. 29
hardijs wit vroren. oost wint. kinder op patten gaen. 30 vroren. smorgens regende. neffel. Beeke liep.
dooij. 31 dooij. droog.
den 1 Feberuari neffel. dooij. middags sonne. noordwint boeset. hagel. sneu. regen schuers. savonts
10 uir sneut. bleef liggen. 2 sagte vorst dog namiddag sterker vriest. Noord oost wint. 3 hard (1744)
(97) vroren binnent huis. koude wint helen dag. emmer toe vriest. 4 harder in spinde. koude oost wint.
inkt in de penne vriest. 5 hard vroren. donker. water in vogelkooi te grond vroren is. kool witt wort.
rueschet. 6 fel kout. in kelder melk toovroren is. koude wint. 7 fel kout. waterpot voort bedde vroor
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toe. sterk koude wint. alderkoudste dag. stert sterne flonkert savonts 14 uir west sat.15 8 its minder
vroren om dat het stil wint is dog int huis vroren. 9 vorst. sonne. its water makt opt ijs. 10 vorst. oost
wint. 11 hardijs dik in de putte. kout. 12 vorst dog sagter zudw: wint. savonts regend. pannen lopen.
13 donker. savonts 9 uir sneut. 14 its vroren dog sneu weg teert. stille. 15 hard ijs. kout. 16 hard ijs in
de putte dikke lag. 17 hardijs. wit dik ijs in de putte. kout. helder sonne. 18 dik ijs. koud wint zud
west. 19 dik ijs in putte. sterke koud wint boeset dog snagts regen. 20 niet vroren. dooij water loopt de
Beeke. 21 ijs vroren. wit. sonne. 22 dik ijs. wit vroren. kort nademiddag regend. 23 ijts vroren. sonne.
24 wit ijs vroren. 25 neffel. ijs vroren. donker helder dag. 26 niet vroren. vogtig. donker. stil. 27
donker. stuer. 28 ijs vroren. donker. 29 dik ijs.
den 1 meert ijs vroren. sterk boeset. namidd: regen. 2 wind boset. ook vogtig. 3 helen dag regen. wind
boeset. 4 koud. rustrig. wind boeset. Dinkel uitloopt. hoog. 5 neffel. regen daer na sterke noordwest
wint boeset. nog hoger Dinkel. 6 regen. hagel. wit op de grond. buijg. savonts 7 uir wind opstak oost.
fel waaijt. 7 hardijs in putten. selfs in Borgers putte daer dese winter nog niet hadde in gevroren. fel
koude wint. stark. buiten niet gaen konden. 8 ijs vroren. ook in onse putte. minder sneut. grond wit.
sonne weg teert. 9 ijs vroren. smorgens vroeg begon te sneuwen. grote vlokken dik op d gront.
nademiddag sonne quam. sneu weg teert. savonts 10 uir regend en so voort helen nagt. Zudwest wint.
10 helen dag regen. storm wind. Beeke weer hoog uitgaet. snagts half twaelf stormde. 11 droog. stark
waaijt. huis kraakt. pannen van de kerk zijn gevallen. desen dag bij sonneschyn Harplenslager in
Muldrink Beeke verdronken is kort an de Bultwije. 12 hagel en regen. windig. 13 smorgens vroeg
sneut. namiddag hagel wit lag. 14 hagel buijen. ook sonne. 15 wind en regen. slegt weer. 16 its vroren
daer na regen. stormde. 17 stiller. droog. pastor voor Heijdeggers landschap moste geven. namidd om
4 uir hagel wit lag. donderslag 1 mael. Zud wint. savonts hagel. starke wint. 18 dik sneut daer na
hagel. 19 stil Zudw wint. Dinkel voor Poppen Brugge hoog loopt. 20 redlik helder sonne. Nordw wint.
sonne op te 6 uir. 1744 den 20 meert sonne op en onder te 6 uir. redlyk helder. noordwest wint. 21 ijs
vroren. Zud ost wint. hagel en sneut om 10 uir. slegte dag. 22 redlijk. ik weder de eerste mael na kerk
was sedert den 26 xbris. niet konde komen om ik 27 xbr belroose kreeg. eerst lijnker zijd vant hooft
daer na regter zijd en meer ongemakken. dikke knuesten op liepen op t hooft. vogtede altijd. &. &. 23
sonne met koude wint. 24 helen dag sneut. noord oostwint. slegt weer. buiten niet deuren kon. savonts
oost wind. 25 sneu regen en wind. noordoost. kout. sneu weg smolt. hoogwater. 26 duim dik ijs.
oostwint. kout. 27 dik ijs. noordw:. savonts sneut grote vlokken. grond wit. kout. 28 dik ijs. schra kout
oost w:. wagens over Eldrink uit de baarle komen. fel kout. sneut somtijts. 29 ijs vroren, kout dog
stille wint. helder. 30 wit vroren ijs. its hageld. 31 ijs vroren. sneut somtijts. zudostw:. desen helen
meert niet eenen goed dag.
den 1 April weinig vroren. donker. beter als vorige dagen. 2 stille. mooij buiten. zudw:. 5 paschdag its
vroren. 6 redl[ijk]. zudwest wintstille. 7 donker. windig. namidd sagten regen en regen. wind. grond
nu eerst groen wort. 9 regen. namidd: droog. 10 droog. mooij. 11 koude noordw. smiddags anvangt te
regenen tot den 12 dito smiddags dog namiddag stofregen. hoog water. 13 koude hagel buijen. 14-1516 wit ripet. hagel en regen. kout. 17 koud. windrig. 18 regen en hagel. 19 ripet. ook regen. 20 hael
koude wint. 21 regen. hagel. wind. 22 hael zud ost wint. 23 sonne haelt. 24 somtijs regen. 25 mooij
sonne. droog. 26 its stofregen. 27 regen. beke hoog. 28-29-30 gedurig regen. grond swemt int water.
den 1 meij duijster nefel daer na sonne. droog. 2 its ripet. 3 sonne. droog. stil. 4 mooij sonne. warm. 5
mooij. 6 vroog regen dan nadrog. 7 regen met wind. namidd een donderslag. duijster. schoor noord. 8
regen. rustrig. kout. 9 ijs vroren. droog. 10 droog. lugtig. 11 ook. 12 wit ripet. hael. 13 warmer.
namidd 3 uir begon te donderen. trok rondom alle vier winden. braaf regen en hagel onder. 14 en 15
haal oostwint sterk. 16 nog so. 17-18 ripet met sonne. 19 mooij sonne. wij gras maijt te hoijen in
Kostverlorn. 20 rustrig stil en 21-22 its ripet. hael. 23 ripet. hael sonne. 24 sonne. om 1 uir its donder.
dropelde maar schur noordlik wegtrok. 25 kout. rustrig. savonts regen en wind boset oost. 26 ripet.
hal[e]t sonne. 27 boijstrig hagel en regen. namidd hael kout. 28 wit vroren. halet sonne. 29-30 kout.
boijstrig. braaf regen. westwint.
den 1 Juni stofregend. namiddag ophout. sonne. al eenige stuk ja rogge sig dale legt hadde. 2 windig.
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Opengelaten ruimte.
Deze komeet was overdag zichtbaar en had zes staarten die samen een waaier vormden (Van Deinse, ‘Uit
het dagboek’, 74).
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redlijk. namiddag regen. 3 regen. windig. hagel. boset zud wint. 4 regen. wind. herfst weer gelijkt
(<98>) den 5 Junij mooij droog. stil wint. rogge begint te bloijen. 6-7-8 mooy droog. sonne. 9 its
ripet. hael sonne. 10-11-12-13 tot 19 altijd hael sonne. ook wel donkere dagen dog rustrig. geen regen.
20 its regen. effen grond swart is. 21 snagts 1 schoor daer na hale koude wint noordwest. 22 tot 27
altyd hael sonne en koude nagten. wint noordwest bleef. sant stoft. 28 hael sonne en wind. donker
opquam dog rust. geen regen. west wint. savonts noordw. 29 hael. 30 hael dog namiddag wat regen.
west wint nog.
den 1 Juli donker. snagts 1 schuer regend. 2 hael sonne. sant stoft. 3 hael sonne. sant stoft dog
warmte. savonts weerlugtet noordlik. droog met sterke noordwint off het stormde snagts. om 12 uir its
verre donder gehoort is. 4 sonne. warm. ook wind. 5 warm. stille. namidd 6 u[u]r een schoer dog maer
effen grond swart. 6 droog. om 9 uir een schoor. braef regende daer door wat verquikt is. westw:. 7
stofregen daer na wat starker. namiddag droog. sonne. windig zudwest. 8 hael sonne. 9 helder sonne.
warm. 10 koeler als gistren. namiddag regend een schoor. 11 regen en wint dog (om 4 u[u]r)
namiddag 1 donderslag en 1 mael lugtet agtert Voswinkel int velt. Jorien Nijkerke een jong beest 2
jarig doot sloeg. hagel onder de streke quam van daer na Crasenberg en Verbekke. eenen heelen
kamp kort hagelde al de boekweite, 12 sterke wind en regen. wij in kerk onder predicatie roeten los
waeijden. 13-14 rustrig. windig en regend gedurig. 15 droog. windig. namidd its regen. 16-17 hael
sonne en wind. 18 regen. windig noord. poele water staen. 19-20-21 hael sonne. 22 sonne warmer. 23
droog. namiddag 1 schoer met wint. 24 regen en windig. 25 windig. 26 helen dag boijstrig. regende
altijd. 27 its stofregend daer na droog. menschen nu begint rogge te maijen maer is niet verkrompen.
28-29-30-31 droog hael wind. stark rogge maaijt wort.
den 1 Augusti [en] 2 donker. koud. stille. 3 wat regen. 4 droog. geen hitte. 5 its regen. donker. 6 mooij
sonne. wij ons rogge in gehalt. geurt nu. te vooren niet. smorgens wit ripet. 7-8-9 helder. wint. sonne
hael. 10 windig. droplen schoten. snagts regen. 11 boijstrig. gedurig regen. stoffede. 12 sonne daer na
schurs. niet hoijen kan. 13 hael. 14 its vroren. wind en sonne hael. 15-16-17-18-19-20 hael dog 19 ijs
vroren had. weite rijp. om Dinkelsche te lagen. hoge grond saer is. 21 donder. ook hagel. om middags
ys. 22 en 23 droog. 24 namidd 4 uir twe donderslagen met braaf regen. 25 droog. namiddag 3 uir 1
mael donder. hagel en regende soo danig stark dat in een uir Beeke stijf an Brugge stond daer na nog
weer een schoor. boijstrig wind trok rontom. in alle hoeken was. 26 regen. rustrig. vuil. 27 hael sonne
its opdroogt. 28 regen en starke wint. lelik. 29 sterk wint. namiddag regen. rode uit mulle valt. 30
stormt windig. appelen alle meest afvallen. 31 windig.
den 1 september boijstrig. 2 vogtig. 3 its regen. 4 vroog regen. namidd: droog. (neeff) Dom[inee]
Stuel en Averesch weg vaarden. 5 stofregen daer na droog. 6 mooij sonne dog wind. veele nu eerst
kunt flas sonnen welk in lange tijd niet konden. 7-8 droog. hael. 9 kout. haelt stark. namidd regen. 10
regen. wind. stormde. kout. 11 ripet. somtijs regen. windig. 12 stormde stark. namidd regen. 13 regen.
lugtig. herfst. 14 kout. droog. 15 hael wint. hooij weg waijt, namidd stark regen. kout. 16 regen en
wind. 17 redlijk snagts regen. 18 windig. redlyk. 19 regen. 20 redlyk. onse kermis sondag. 21 its
stofregen. 22 stormde. appels afvallen. eenige schepen op zee vergaen zijn. weite niet in krijgen
konde. 1 uir weer regende. 23 stofregen. namidd hael sonne. ook weite inhalt wort. 24 moije dag. wij
ons weite fijm hoop los namen. 4 uir inhalt. kostlijk droog. ook hen legt op solder. 25 hael sonne. 26
nefel. om 8 uir wind haelet stark. om 5 uir regend. 27 droog. 28-29-30 ripet. nefel. wind. sonne hael.
den 1 october hael sonne. sant stoft. 2-3-4-5-6-7 droog. ook somtijs ripet. 8 donker. still. om 3 uir
regende. savonts ook. 9 mooij sonne dog 10 uir donkerde. 10 redlik droog. ook schuers. 11 boijstrig.
regen. kout. 12 ripet. hael wind. sonne. 13 wind. droog. namidd regen. 14 sonn en wind. kout. namidd:
twe uir regend daer na droog. 15 smorgens regen daer na 10 uir mooy sonne dog namidd: 1 uir regend.
windig. 16 gedurig regen. 17 helen nagt regend. dags droog. gistren is 1 nije asse en 1 nije roo in
mulle bragt. 18 stofregende. 19 redlyk. 20 its regen. 21 regen. 22-23 ripet. dags regen. 24 Northorns
markt. koud wint. ook hagel 11 uir. namiddag droog. wij weer na Losser vaerden met 1 vette koe. 25
regen. 26-27 windig met regen boeset. 28 ripet. mooij. Jan Flaterbekke in Dongmans huisken
begraven die Munster soldaten doot schooten hebben als sy Wilm ter Donge savonts 8 uir haelen
wilden. 29 ripet. 30-31 droog.
den 1 November regen. 2 droog. mooij. 3 its regen en windig. 4 ijs vroren. helder. 5 droog. 6 droog. 7
ijs vroren. 8 wit dik ijs. nefel. stille. 9 donker. windig. 10 uir begon te regenen helen dag. 10 vorst.
windig. 11 ripet daer na regen. een schoor. 12 redlyk dog kout. 13 boijstrig. om middag begint te
regenen. (100) 14 November zudwint. stark regen tot 11 uir. namiddag droog. sterke wint. 15-16-1769
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18 regen gedurig. 19 nagt en dag regend met sterke wint. 20 Dinkel uit loopt. Smits bult omtrent
onder. namiddag droog. 21 sagt. donker. 22 hardijs. oost wint. savonts 7 uir wind boset zudwest. 2324 donker. boijstrig. 25 mooij stil. 26-27 ripet. mooij. ook nefel. 28 vogt. windig. 29 hardijs. om
middag sneut. wit. 30 vorst. stille.
den 1 December dik sneut. vorst. om middag ophout. pannen druppen. sneu liggen bleef. 2 vorst.
vinger dik ijs vroren. 3 hard int huis vroren. fel zudwint. de kinder opt ijs gingen. wefers stil houden
twij donkeren. sneut daer na regen. wint boset. dooij. 4 its vroren. 5 sagt. stil. roodt los krijgen kunt.
6-7-8 helder. 9 ijs vroren. wit. noordwest wint eerst daer na noord. 10 dikker ijs, wit. 11 hard vroren.
tegen avont nefel. gladijst daer na regend braaf. 12-13-14 sagt regen. somtijs. 14 om 10 uir begon te
vriesen. drek hard. noordost w: kout biterlik. buiten snagts braaf vroor. 15 helder vorst. sonne. savonts
gladijst. wint west boeset. 16 donker. water opt ijs stond. 17 snagts regen daer na droog. stark waijt.
18-19 snagts vorst. daags regen. hagel ook. vuil is. 20 vorst. hale noordwint boeset. 10 uir sneut so
gedurig grond witt. sneu liggen bleef. 21 vorst. fijn sneu viel. namidd: nefelagtig lugt. dooijt. 22 dooij.
alle sneu weg. donker. 23 vorst en sneut. noorde wint. 24 wit vroren. boeset noordw:. gedurig sneut.
25 vorst. sneut. savonts storm. helder. noordw:. 26 dik ijs. sterk int huis vroren. kinder opt ijs gaen.
savonts 9 (uir) zudw:. regend. omtrent sneu weg. 27 grond blood. smorgens om 9 uir begon te vriesen.
om 10 uir sneut. savonts helder. 28 vorst. stil. voormidd: sneut. zudwest w:. namidd boeset zudoost
daer na noordw:. 29 sobbig. nefel. namiddag regen. 30-31 gedurig regend. Dinkel voor vonders gaet.
in onsen kelder water koomt.
1745 den 1 Janwari regen gedurig. 2 redlijk droog. 3 regen en wind boeset. 4 snagts regen en stormde.
ons pannen van huis vallen zijn. wind noordw:. onse putte hoog water op 2 rand na gelijk staet. dese
nagt heel hoog worden is. 5-6 vogt. nefelagtig dog stille. 7 nefel daer na droog. 8-9 vogt. regenagtig.
in agt dage geen sonne sien. 10 nat dog its wind. savonts helder. bonen [en] kool nu uijt wast. 1745
den 11 Janw: ripet. sonne (kort). namidd: regen en wind. waijt savonts. boset noordl[ijk]. stormt.
hagel. 12 ijs. sterk wind. gedurig sneut. 13 ys vroren. sneut. noordwint waaijt in hopen. koud. sonne.
14 sterk vroren. kinder opt ijs gaen. int huis vroren. stil wint. 15 sagter vorst. its sneut. 16 its vroren.
sneut. 10 uir water opt ijs. neffel. regend. dooij. 17 dito vroren. donker. wat sneut. its sonne om 2 uir.
18 its vorst. savonts stark vriest. 19 hardijs. vinger dik in putte. fel kout. oost wint. stark waijt. 20 hard
vroren int huis. donker. stiller. sneu vlokken. 21 hard vroren. helder. kout. 22 hard vroren als gistren.
stil. wit. 23 its sagter vorst. donker. stil. 24 vroren int huis. stark wint. 25 harder vroren int huis. starke
oostw: sant stoft. feller als voren. 26 vroren int huis. its sneut. zud wint. 27 sagter. stil. vorst. 28 hard
vroren dog stil. 29 fel kout. hard vroren. dags een emmer water in 6 uir 3 vinger dik ijs op vroren is.
30 hard vroren. smorgens gladijst daer na sneu en regen. wint west. glad te gaen. nefel en regen
savonts. 31 vroren en its sneut. helder.
den 1 Feberuari vorst en sneut meesten dag. savonts regen. wind zwest. sneu in hopen ligt. 2 its vroren
dog sneu smelt weg. Beeke hoog, over t ijs loopt. donker. hagel. rogge opt land int water staet. 3
snagts vroren dog 2 uir dooij. windig. 4 its vorst dags, regen en sneu. windig. 5 vroren. helder sonne. 6
ook mooij sagt weer. 7 nefelagtig. dooij. 8 vroren. over drek gaen kon. 9 wit vroren. ijs. namidd 5 uir
wind en regen. 10 wit vroren. sagte. 11 snagts sneut. pannen lekt. 12 its vroren. ook sneut. wind noord
boeset sterk. dags pannen lekt. savonts vriest. 13 stark vroren. ook sneut. in huis en putte vroren. sneu
in hopen waijt. stark wind boset, Verbekke hier een brief had ontfang[en] van Haselenberg van den 10
Febr. boter 5½ st kost het pont. sterfte van koebeste ront om Deventer is dog niet in de stad. alle vette
waren opslaen. 14 hard vroren. dik sneu. 15 dik ijs vroren. sneu ligt. 16 fel kout. sterk int huis vroren
inkt in de penne in voorkamer. stil wint dog namiddag 3 uir wind boeset. begon te regenen. its vror
snagts. 17 water op t ijs. sneu wat verteert. grond sien kan. namiddag kout. sneut met starke wind. 18
ijs vroren. kout. namidd 3 uir sneut grote vlokken. wind z west daer [na] noord boeset. stark vriest. 19
hard vroren. kout noordw:. 10 uir sneut. boeset. 20 ijs vroren. ook sneut. snagts dik sneu. noordw
wint. dags ook. somtijs hagel en sneu. sonne its weg teert. 21 sterk vroren. so kout als dese winter int
huis en putte dik vroren. (101) 22 Febr: hard vroren. rougiselt. kout. 23 fel vroren. dik ijs in de putte.
24 hard vroren dog stille. 25 hardijs. savonts noordw. kout. 26 fel vroren. starke oostwint of vel vant
hooft gaet buiten. 27 stark vroren. kout als gistren. fel oostw:. 28 in de putte 2 vinger dik. waterpot
toe. in onsen groten kelder melk bevroren. felle oost wint. nog sterker als te voren. helder sonne.
den 1 meert dik in putte en waterpot toe. vogelglas ½ vinger dik ijs op lag. stiller wint. savonts begon
te sneuwen. lag smorgens dik sneu. stiller. (2) sagter. westw:. its vroren. its sneu of huisen lekt dog op
de grond ligt. 3 stark vorst. int huis vroren. somtijs fijn sneu vlokken vallen. 5 dooij. sneut. stark w
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wint. namidd 2 uir regend. wind boeset. sneu verteert. 6 vroren. wind noord. smorgens sneut. ook
sonne. 7 hard vroren in de putte. helder sonne. 8 its vroren. mooij sonne. 9 hard vroren. koud wint. fel
buiten. 10 sterk vroren. oost w fel. 11 sterk vroren. namidd mooij sonne. old sneu wat weg teert daer
de [zonne]schijn komt. savonts wind boeset zudw: en wat sneut. 12 stark vroren. felle koud wint.
bedroeft schra en kout. namidd its sagter. donker. 13 sagter vroren. smorgens its regend dog voort
ophout. mooij sonne. sneu teert weg. water in onse paden staet dog ook nog in gravens en heggen sneu
ligt. 14 its vroren. savonts sneut. 15 its vroren en sneut. mooij sonne weg teert sneu. 16 regen. ook
warmer. 17 donker. vogt. 18 regen en wint. water in kelder koomt. dooyt. nu eerst graven kan om
Lattiksaet te saijen. vorst lange in grond sat. Beeke hoog is. 19 sagt. Dinkel uijt loopt. zudwest wint.
savonts regende. 20 regen en wind boset noordwest. hoog water. sonne op en onder te 6 uir.
dit somer (1744) is kout geweest. weijnig donder gehat. weijnig boom vrugten geweest. ook geen
eekels of Boek appels. weijnig rogge. goet kostlyk meel tot stoeten in maar bookweite slegt. weijnig
an en ook nog ligt deur is. kost in Meert en april 1745 tegens de rogge in saeijtijd boven d rogge ja
den 22 juli Deventer rog 18 st weite 22 st koste. Classis Bode den 29 juli segt nu weite 25 st kost.
Egter < -- >. den 5 aug. Rolijn student segt Zwol weite 26 st rogg 21 st kost.
1745 den 20 meert sonne op en onder te 6 uir. den 21 meert regen en wind. savonts boeset. 22 sonne.
snagts regend. 23 regen. namiddag kout. 24 wit vroren. oost wint. hagelde. 25 regen boijstrig. west
wint so dat ik weg sonk in hoff opt land. 26 mooij sonne haelet. beste dag. voragie hooij deur. schapen
en koene honger lijden. an alle kanten loopen ook om stro<o>. hoog water. ook namidd its stoff
regend. 27 droog. donker dog namiddag regen helen namiddag. in kelder hoog water stond. 28 droog
dog 2 uir weer regend. savonts wint boeset. 29 droog. wint en sonne haelet. zuid west wint. 30 nefel. 8
uir sonne schijnt. stiller nordwest wint, vorschen norren. 31 warm douwt. stille. mooij sonne. sware
lugt. somerdag.
den 1 April sagten regen. namiddag sonne. warm. mooij. menschen barvoets gaen. met sonne
ondergank noord starke wint. kout wort. 2 donker. kout. windig. buiten niet dueren konden. 3 stil.
donker. warmer. 4 ijs vroren. oost wint. mooij sonne. 5 windig. hael sonne. 6 nefel en stofregen.
windig. 7 donker. om 1 uir sonne. zud west wint. 8 ripet. sonne. stil. een somerdag. 9 sonne en wint
sant stoft. redlyk warm. 10 kout. regen. hagelde. Noorde wint. 11 hagel en regen buijen. rustrig. 12
regen en wind. hagel. noord wint. namiddag 4 uir donderslag met hagel schuer dat het zeijl van de
meule na Hogenkamp waijde. 13 kout. windig. ook hagelde. 14 ripet. donker. droog. 15 regen en wind
boeset. kout. 16 harde wint. stormde. kout. 7 pannen van onse huis waijden. hagel en regende lelik. 17
regen en wint. kout. 18 paschedag snagts hard stormt en regen. 19 droog. angenamer. its sonne.
namidd: 5 uir donder. ook hagel op eenige plaetsen. 20 en 21 stille. droog. snagts regen. 22 wind
boeset kouder. namidd: regen. 23 sonne. stille wint. warm dag. om middag donder en lugten. hagel
schuer so dik op de grond lag met de voeten bij een konde doen. wij op den weg na Enschede in
Tonnijs huis wel 1½ uir sitten mosten. ook regende water als een wolken bruek quam. de neeffkes met
weer na Ensched door nat worden dog tot Losser was het hagel schoor so stark niet maar regend
braaff. 24 kout na den donder gistren geworden. windig. 25 ook. koud wint. 26 koude oost wint fel
buiten. namiddag regend. pastor en sone Dom[inee] na Classis vaerden. 27-28-29 alle dage kout. fel
oost wint. 30 hael wint en sonne. zudoost wint. iets warmer. dese gehele weke niet eenen moijen dag.
hael en schra kout. niet wasset.
den 1 meij its vroren. sonne. stille. namiddag 7 uir braaf regent als pastor van Deventer halt worde.
siek was, saterdag en savonts te Enschede quam. 2 droog en sonne. windig. 4 uir pastor van Ensched
hier quam. sone Christjan hem expres gehalt had met swager Striks wagen, Gerrit ten Dam zijn
peerden. 3 hegge groen wort. warmen regen. stille. 4 droog. 5 regen. groisaam. 6 nefel. droog. 7 kout
oost wint. sonne hael. 8 koud oost wint stormde. om 11 uir regen helen dag door. 9 meij its ripet.
sondag Dom[inee] 2 mael predikte. 10 en 11 vroren. hael en sonne. droog. 12-13-14 stil. moijer. hael
oost wint. 15 mooij sonne. 9 uir een braef schoor regend. 16 ripet. hael. 17 ripet. sonne. hael. savonts
wint noord. fel kout. 18 ripet. hael kout. 19 hael. barre noord west wint was. niet wasset. alles stil
staet. verkrimpt weder. 20 wit ripet. hael sonne. 21-22-23 hael oost wint sant stoft. 24 donker. een
klein schorken. effen grond nat. rook van de Fenne brand als neffel is zudwest wint. 25 hael sonne. 26
stil zudw wint. om 1 uir donder sagte. its regen droplen. om 5 uir twede donderschoor trok duister na
Ensched en Oldenzael om. donder. lugtet sagte en its regen. 27 hael. windig. sonne dog kouder als
voren. pastor Hemelvaart de eerste mael weer predikt heeft na de siekte. 28 boijstrig wint. hagel.
koude buijen. gistren ook te Enschede braaf hagelt. hier its hagelt. 29 koude wint en regen schoors. 30
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nog boijstrig. 31 regen en windig. kout.
den 1 Juni wind en somtijs regen als wij bij nigte Strik op Elsbeke ter visite waren. namiddag wat
donder dog wij niet gehoort. sagte. rogge begint te bloeijen. op Tonnijs kamp gesien. 2 droog. stille.
warmer. hael sonne. 3 sonne. droog. warmer. savonts weerligtet. 4 donker. regen. kout. 5 its ripet.
hael. 6 pinxteren ripet. hael sonne. 7 te 7 uir sagte regend tot 11 uir daer na droog. 8 droog. 9 somtijs
regen als wij de visite hadden van swager Strik en andere tot omtrent 30 mensen. wij vischeden. 10
regen en windig. 11 redlyk. 12 droog. warm. sonne. 13 sagte regen. namidd droog. Boeren bij een om
den bier axcijs in redemptie. fel wesen. 14 warm sonne. namiddag tegen avont donder. ook wat regen
als Dom[inee] en J. Keller van Henglo quamen. 15 warme sonne. heijt met middag donder. een klein
schoor. weer droog dog om 6 uir weer 1 donder schoer trok na Ensched. ook na t noorden. ook
zuidlik. ook oost. rontom schuers. om 8 uir begon te regenen en lugtet rontom gedurig. ophout om 11
uir. weer dondert swaar 2 mael en braaf regent. 16 voormiddag regent. kout. windig. te 3 uir ophout.
sonne nog schijnt. 17 droog. windig. lugtig. 18 koude schuers. 19 gedurig drupelde. wij namiddag nog
hoijden in Kostverlorn. 20 om 10 uir begon te regnen en so voort. vuil wort. 21 sonne en wind.
namidd regen en donder. zud wint. 22 wat regen dog namidd om 2 uir donder. sterk hagel en regen. in
Lonker geen boome sien kond. dik hagel lag op Oldenzels Dijk. 23 regen tot middag. eens sonne sien.
kout regen. boijstrig. 24 juni ripet. sonne. om 1 uir regend. ook sagte donder is buiten gehoort. om 3
uir hagel en regend na Oldenzel trok so stark, water dat door pape Eckelhof sijn huis was gelopen so
kout dat men op bedde oppakken moet als oft int winter was. 25 rustrig. windig. kout. its regen dog
van koude niet regenen kan. donker. 26 stofregen tot namiddag te 2 uir daer na sonne. droog. 27 droog
sonne. om 4 uir its donder. schoor trog weg zudoost om. 28 donker. windig dog om 1 uir een schoor
viel daer na sonne. 29 droog. namiddag 2 uir sagte regend. 30 regen. so voort meeste dag. vorige nagt
stark regent. om al den regen geen gras maijen konden. alle dage effen natt. konden schapen ook niet
waschen en scheeren. noordoost wint. vuil int Dorp is.
den 1 Juli snagts braaf regent. beeke hoog. smorgens in Duggen hofken stond. helen dag regen tot 2
uir. sonne eens flikkert daer na weer regen. 2 stofregen. stille. 8 uir sonne. 3 sonne. oostwint. namiddag nog 1 schoor viel. Oldenzel donder en stark regent. warmer. 4 warme sonne. smoel. hoijen nu
veele. savonts weerligtet. stil noord ost wint. 5 mooij son. 9 uir its donder. its droplen vielen. 10 uir
wind boldert. koel. middags begon te regenen tot half vijf daer na droog. 6 droog. koeler. kostlijk
hooij dog 7-8-9 wind en sonne. lugtig. wij sonder een druppel hooij in kregen. 3 dage hoijt in hof. 10
windig. rustrig. 1 schoorken viel. 1 mael dondert na Lutte. 11 donker. windig. somtijs dropelen. 12
regenagtig. 13 its ripet. oost wint. donker. savonts regen. 14-15-16 kout. windig en gedurig regen. 17
rustrig. ook regen. windig. 18 sonne en wint. droog. 19 its regen somtijts. 20 donker. droog. 21
stofregen. 22 eerst regen smorgens daer na droog. 23 mooy sonne. 24 its ripet. sonne. 25 stofregen.
donker. middag sonne. 5 uir weer regen. 26 regen. donker lugt. 27 droog. koel. Sweerman rogge maijt.
gistren Scholte. 28 vogt. om middag sonne. 29 vroeg een schoer en namiddag ook een schoer. Classis
bode segt weite Deventer kost 25 st. rogge 17 en 18 st. boter 7 stu U. 30 its ripet. droog. sonne warm.
31 regen. voormiddags en namiddag ook schuers. ook sonne en wind somtijs.
den 1 Augusti its donder en regen. 2 donker. wij rogge mait. warm. om 6 uir een braaf schoor. 3-4-5
its ripet. windig hael. weite bruin wort. weite tot Zwolle 26 rogge 21 st kost. Rolijns soon hier segt
rogge 3 st opslagen is. 6 een schoor daer na haeld. 7 ripet. hael. omt[rent] 1 uir 1 schoer regend. 8 hael
wint. sonne. 9 vogtig. 10 wit ripet. sonne. haele wint. 11 hard vroren. ijs opt gras ruschet. sonne. 12
ripet. oost wint sant stoft. haelt stark. 13 hael oostw:. 14 stille wint. its ripet. wat warmer sonne. flas
menschen sonnen. 15 aug donker. 11 uir stofregent. namidd sonne. 16 its ripet. nefel. stil wint. ook
sonne. 17 hael sonne. sant stoft. savonts weerligtet. 18 its regen. effen swart. 19 warme sonne. om 2
uir donder en 1 goet schoor. 20 om 9 uir its regen. namidd droog. windig. 21 starke wint. appels
afwaien. namidd onse weite mosten maijen. stofregen. grond niet eens natt wort. 22 stark waijt. sant
stoft. appels afwaijen. 23 kout. stark stormt. appels off waijen. sterker als gistren en eergistren. om
middag 1 schoor regen. tegen avont wat stiller. snagts regen. 24 wind en regen. westwint. 25 dese nagt
3 uir lank regen. om 11 uir donder noordwest. hier ook 1 schoor. nu maer 3 mael torkse bonen
gekookt. weijnig an zijn door de starke wind ook weinig an sitten. veele beschadigt. blaade wit
worden. weinig ingemaakt. ook weinig rijp gekregen. bloijsel afgewait is. 26 stil mooij sonne. ook
nog 1 schoor regende. 27 ripet. oostwint rustrig. namidd regent. 28 hael wint. sonne. snagts regen. 29
starke wint. namidd regen. appels afwaien. 30 en 31 regen en wind. ook nog sonne. Amsterdam rogge
69 g[oud]gl.
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den 1 september sobbe regen helen dag. 2 nefel. ripet. sonne. om 1 uir regend braef schoor. 3 ripet.
sonne. droog. 4 nefel en windig. slegte knollen die late zijn gesait opt land. 5 en 6 droog. hael. warmer
sonne. 7 voor 8 [uur] its regen daer na droog. 8 wind en regen boijstrig. 9 ook regen 10 uir daer na
droog. ruepe eet kool op. 10 droog. weite dorscht inhalt. mooij dag. 11 hard wit vroren. hael sant stoft.
12 droog. 13 hael sonne en oost wint. 14 hael windig sant stoft. zudost wint. 15 sonne hael. savonts
weerligtet. om 10 uir stark boeset en regend braef. zudwest wint. 16 storm wind en regend meesten
dag. 17-18 redlyk sonne. stille. 19 eenige schoers. 20 droog. 21-22-23-24 ripet alle nagten. oost wint.
25 warm sonne. extra mooij droog. 26 mooij. oostwint stille. 27-28-29 snagts ripet. dags mooij sonne.
stille. 30 ripet. stille met sonne.
den 1 october donker. stille. 2-3-4-5-6-7-8-9 ripet alle nagten. droog. hael sant stoft. oost wint. 10
ripet. stille wint. 11 ripet. warme sonne. savonts donder en weerligtet. wind opstak 8 uir. 10 uir braef
regend en starke wint boeset. van Losser kermis 3 weeke altijt droogte. nog geen rogge opgaen is. de
vrooge en late wel gelijk sal groen worden, 13 ripet. kout. savonts ist donder en lugting. kout. its
regen. 14 koud wint en regen. Zwols schip omslagen. over 30 menschen verdronken zyn. schipper
Jacob de Boer al waer 300 gl opset is sto<nd> in de Courant. 15-16 ripet. droog. kout. 17 regen en
wint stormde savonts. 18 droog wind en regen. 19 wit ripet. den 20 october droog. 21 wit ripet. mooij
sonne. 22-23-24 alle nagten ripet. ook wind. rogge wat opslaet 22 st weite 18 st. 25 wij na Northorn
vaarde. so drooge weg niet een nat ratt behoefe te maken als in de Beeke. 26-27 droog. 28 regend
snagts. 29 wind en regen. 30 wint en regen. rustrig. noordwest wint. namidd: droog. 31 windig. kout.
droog. afhalet weg rogge tot Zwol 27 st segt neef Grijp.
den 1 November ripet en sonne. 2 regen tot 9 uir daer na droog. 3 stofregen. 4 stofregen daer na
droog. mispel plukt. weinig an sitten. is int bloeijen vorst vallen. sitten doot an boom. dit sal
warschynlyk de rogge int bloijen schadet hebben. 5 ripet. oostwint. sonne. 6 helen dag neffel. stille. 7
neffel. Nettemaker segt rogge Oldenzel 23 weite 18 gerste 17-18 [stuiver]. 8 droog. 10 uir stofregen.
middag stark schoor. Domine nat. Classis varde als Dom[inee] (d) Roer los maakt is van Delden. 9
wit ripet. koud oost wint. stille. sonne. 12 mooij. Verbekke slutels eijschet en luidt selfs de klokken. 13
neffel. 14 ripet. nefel. koud oostwint. 15 koud oostwint. 16-17 ook. 18 ijs opt water. 19 oostwint.
donker als wij weder quamen van Nigte Christina Keijlvers bruijloft. 20 pipestel dik ijs. neffel helen
dag. 21 warmer. its vogtede. 22 neffel. 23 om 9 uir neffel quam. oostwint snagts boeset. 24 helder.
koud oost wint. 25 redlyk. savonts 9 uir ik een gatt int hooft gevallen hebbe. 26 Meester Jorien
Bellinkhoff van Oldenzel haelde. mij plaijster oplegt. 5 mael hier gewest edog bleef nog lange los.
(saresijn Ballinkhoff den 26 9br den 28 dito 2 xbr 7 xbr 10 xbr hem doen acordiert en betalt 5½ gl.)
Den 2 janwari eerstmal na kerke kond gaen. 27 vorst en sneut. 28 vorst. helder. 29 snagts stark wint
en vorst. Noordwint. Dinkel met schi<o> wel door gaen konde. 30 regen en starke wint boeset.
den 1 December regen. boijstrig. 2 ijs vroren. sneut. namid droog. 3 iets vroren. donker. sagt. Winoldi
vis stuert. schrift rogge daer 25 st kost Deventer. 4 its vroren. 5 vinger dik ijs vroren. ook sneut. 6
nefel. vogt. 7 its vroren. 8 its vogt. nefel. 9 dik ijs vroren. mooij sonne. lange tijt so moijen dag niet is
gewest. 10 vroren. niet hard. 11 vorst. nefel. kout. 12 vogt en windig. donker. 13 gladijs. hagel en
sneu. 14 vorst. wind boeset. oost wint. 15 vorst. kout. 16 vorst. helder sonne. koude wint. 17 hard
vroren in Domine-kamer. oost wint. savonts fyn sneut. vogelglas to schrokelt was. 18 vorst. snagts
stiller. donker. 19 sagter vorst. sneu ligt. 20 hard vroren. nefel. om 11 uir sonne. 21-22-23 vorst dog
lijdlijk. 24-25 vorst. west bank opkomt. 26 donker. stille. om 3 uir its regen. water op t ijs. savonts
vriest. 27 hard ijs vroren. savonts 10 uir wint quam. doij. 28 regen en wint. sneu weg teert. 29 nefel.
vogtig. 30 december dooij. namiddag helder. 31 vorst. mooij sonne.
1746 den 1 Janwari donker nefel. 2-3-4-5-6-7-8 gedurig regend. boijstrig. beke hoog dog 8 sneut en
blyft liggen. wit. 9 oost wint kout. 10 hard ijs. kout felle oost wint. 11-12-13 hard vroren. helder. kout.
14 dik ijs in putte en int huis. stille. 15 vorst lijdlijk. 16-17 hard in putte vroor. helder sonne. 18
starker rou vroren. nefel helen dag. fel op de haken va[n]t wiel vroor. 19 hard int huis vroren. om 9 uir
begon te regen. zudw wint. savonts nog regend. 20 regen water bij poele staet. 21 nefel. droog.
savonts vroor. 22-23-24-25-26-27-28 vorst. 29 vorst. nefel. riem gistren op boome nog sitt valt om 8
uir off. water op t ijs stond. 30 vroren. 31 dooij. namiddag regend.
den 1 Feberuari nefel. savonts vriest. 2 nefel. braef regent. snagts sterke waijt west. 3 wit vroren.
starken wint. namiddag regen. 4-5 regen en wind boijstrig. Dinkel hoog. menschen over Eldrink
Brugge mosten gaen. 6-7 regen. windig. 8 its vroren. smorgens sneude helen dag. dik lag. windig. wait
in hopen. zudoost wint. savonts noord. Agterhus avonts met paerd hier was of hij morgen met ons na
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Neef Jan Steenbergs bruloft varen soud welk niet mogelyk was. dir halve te huis mosten blijfen. nigte
Cappelhof was nog door sukkelt. 4 uir onder wegs weest. nog 1 paerd van Spolmink an krijgen
mosten. om was geen tra<e> als toe sneut dik. 9 Bruloft. vorst. kout. 10 vorst. boset oost kout. 11
vroor int huis. oostw boeset. 12-13-14-15-16-17 hard vroren in putte. oostw fel. kout dag. den 13 was
de kouste nagt. 14 ook kout. 18 its vroren. zudwint. sneu wat weg door sonne. 19 dooij. sneu wegteert.
ook warmer. 20 regen. wint boset. vastenavond maer 4 eijer om 1 st koopen kan &. 21 stofregen en
sneut. Dinkel hoog. savonts waeijt. 22 hard vroren. helder. fel noordwint. ook sneut. 23 hard vroren.
namidd sneut grote vlokken. 24-25 vroor dik in putte. sneut somtijts. 26 hard vroren in putte <uit>
sneu ligter. om 2 uir begon hagel en sneu. starke noord west wint boeset. fel kout. 27 stark vroren in
putte. smiddags sagter. sneu nat. savonts stark wint en sne<uw> boeset stark. 28 water op t ijs. savonts
oost wint. <Erpige> dogter schrift Ensched rogge op mulle 30 st weite 21 st.
1746 den 1 meert dooij. sneu weg. felt bloot dog in de gravens nog blijft. Herm Keijlvers weite na
Enschede bragt. Laur Bouhuis koft voor 22½ st Ensched mate leveren. 2-3 regen en windig. hoog
water. savonts oost. 10 uir begon te sneuwen. 4 vroren. dik sneu lag. wind boeset oost. sneu in hopen
wait. kout. nog 5 eijer voor 1 st koopt vorige jaer 7 off 8 koste. 5 vinger dik ijs in putte. kout zudwest
wint. 6 its minder vroren. donker. 11 uir pannen sneu afdruipen. sneu op d grond natt weggaet. 7 its
vroren. 8 uir its sneut. 9 smorgens 6 uir sneut grote vlokken. meesten dag zud oost sneut. pannen
lekken dog savonts wind oost boeset. 10 hard ijs. felle oost wint. 11 hard int huis vroor. Dominee
kamer waterpot toe. felle oost wint. 12 snagts sneut. stark vroren. waterpot weer toe dog its stiller. 13
fell kout. hard ijs dog minder stiller. H. Robrinks kint storfen. na Glane doopt is. kout. 14 its minder
vroren. smorgens dik sneut. west wint. namiddag sonne. vriest. noord wint. 15 its vroren. neffel.
vogtig. sneu meest weg. 16 its vroren. boeset noordwest. kout. ook hagel. savonts gront weer wit
sneut. 17 dik sneu. sagter vorst. sonne de sneu wat wegteert. 18 in putte vroren. inkt kooker in kamer.
felle oost wint boeset. Torf Oldenzel 33 st. een klein vierken kost. uit soeke schadden duer. 19-20
hard ijs in putte. sterke oost wint. fijn sneu. tappens an huise vroren. emmer in waskamer toe. een
langdurigen winter. slegt voor de hardwerks luiden dog lydelike vorst maer eenige dagen feller vorst.
wefers weinig konnen doen. sonne nu op en onder te 6 uir.
staed secretarij van maend maert 1746. copia. God die de natuurlyke zaken so wel als de menselijke
bestuerde heeft ons een voorbeeld gegeven in het wonderlyke weer van dese winter want men sal er
nauwlijx in de Historien of in het geheugen van Greand van dese Eeuw angetekent vinden waer in het
weer in de maend December af tot in dese nu ten zijnde maent maert een compleet winter maend
dikwils schilike vorst dan schilike dooij die nog over de ha<l>fte van dese maend gants extraordinair
en na die van 1709 en 1740 gelijkent.
1746 den 21 meert hagel. ijswind stille. in putte gevroren. oost wint. sonne. sneu smelt van de pannen
dog tegen avont kouder. boeset oost wint. ligt nog dikke sneu. 22 minder vorst. koud felle oost w:.
buiten bitter kout. namidd water staad. sneu wat weg gaet. 23 ist schrokkelt. sagter. smerig te gaen.
dooijt. 24 wat vroren. helder. droog wint oost. stille. 25 hard vroren. felle oost w:. kout. sonne. 26
hard vroren. oost w:. sneeu weg. 27 verandert. water staet. savonts regen. zud west wint. weerligtet na
Bethlem. 28 redl[ijk] angenaam still. mooij sonne. wij patvis vangen. na Agterhus bragt. 29 angenaam
sonne. stil wint. jooden docter Northorn is begraven. 30 sonne. stil w:. bleekt mooij. 31 hael wint.
den 1 April voormidd still. namidd starke wint. ook regen schuers. 2 droog met sonne. zud w:. ook
regen viel. 3 redlik dog nog sneu ligt in de meulen steege. 4 its regend. 5 rustrig. donker. windig.
namidd 1 schoor hagel en regen. 6 redlik sonne dog namidd: koude schuers. windig. 7 helder sonne en
wint. kout. Verbekke segt Boren an Heitgras wedwe tot Gronningen bragt hebben voor 204 sch rogge
Enscheder mate 26 st 46 sch weite 21 st an gelt 367½ gl samen 681 gl vervallen pagt Martini 1745.
den 8 april regen. groijsaem. groen wort. 9 its ripet. mooij sonne. 10 paschdag ripet en neffel. koud
oost wint. savonts noordl[ijke] w:. 11 ripet. koud wint. 12 vinger dik ys vroren. kouder als noordw:
hagel en boeset. 13 dik ijs. ook sneut. slimmer. kout. 14 hard wit vroren dog sonne. beter buiten is. 15
9 uir sneut. pipestel dik ijs vroren. om 4 uir regen. sneu. windig. sneut uit westen. nog sonne komt.
wint oost boeset. slegt weer. 16 redlik dog windig. 17-18 redlijk. 19 sonne dog als ik van Ensched
quam om 5 uir by Toneijs huis braaf hagelde. its donder. 20 somtijs regen. savonts weerligtet zudoost.
21 sonne. droog. stilwint. 22 koud noordoost w: boeset. 23 starke koud oostw:. fel kout. donker. 24
sonne. savonts stark boeset oost w:. 25 koud oost w: boeset. om 9 uir begon te regnen helen dag door.
26 regen helen dag. 27 regen en hagelschuers. Dinkel hoog water. eerst mael bedestond hebben gehat.
woensdag van 10 tot 11 uir. 28-29-30 koud. donker. redl[ijk] droog. ook nog regen dito wij wal
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uitdaen graven tolikt an beide < -- > (1746) stijf onse weide an Smitten van Herm Keijlvers en Jan
Hindr: Lippers koomt water. goete nu midden door de weide gaet, van t Bakhuis in loopt.
den 1 meij wit ripet. donker. 1 uir regende. 2 its hagel en regen. 3 koud schra wint en hagel schuers. 4
regen smorgens daer na kout windig. droog. 5 warmer. sonne. beter dag als in lange tijd is geweest. 6
ripet. sonne. stille. 7 its ripet. mooy sonne. stille. koosblome los gaet en groen wort. Jan Teijlers
proces nu verloren heeft met Jan Lodwegs van Markel over 1 jaer pagt van Lentfers Thiende. wel 100
rijxdaler kost heeft wedersijts. kosten Teijlers moet betalen. 8 mooij sonne dog kouder noordwest w:
boldert hael. 9 wit ripet. sonne. stiller. 10 hael kout nordw: wint. 11-12 hael kout. 13 neffel. stiller. 14
mooij warme sonne. 15 warm. namidd donder. lugtet en braaf regent. schuers rontom saten. 16-17
redlik sonne. stil. 18 koud wint zudoost. namidd: regend braef. 19 snagts 4 uir stark regende daer na
droog. Hemelvarts dag. 20 redl[ijk] warm. droog. 21 sonne. namidd 4 uir braaf regent. 22 donker. oost
w:. 23 donker. namidd sonne. hael oost w:. verken duer. koene ook heel duer. W. Suthof 1 klein beest
14 dage melk soude worden te Oldenzel verkoft opt markt voor 42 gl. 24-25-26-27-28 haele oost wint.
29 warmer. stille pinxter dag. 30-31 nog hael met sonne.
den 1 Juni nog droog. 2 starke oost w: sant stoft. its ripet. 3-4-5 altyd hael oostwint. sonne. 6 its
donker. somtijs droplen schoten. sterke wint. droog bleef. 7 sant stoft. alles begint witte blade te
krijgen in hoff. 8 donker. zud west wint rustrig als vorige hael. half sess begon te regenen. grote
droplen. 9 vroeg regen. 9 uir sonne. droog. halet stark. 10 smorgens 6 [uur] its regen daer na droog.
namiddag 3 uir donder noordlik en oost weg trok. its regen quam. savonts kout wort. 11 its ripet.
sonne. droog. 12 stofregend van 6 tot 9 uir. boeset zudwest. sonne ook. 13-14 regen en wind als wij
kool plant. den 15 regen. windig. vuil is. kout. om 1 uir donder weg trok. its hagel onder was. 16
boystrig regen. kout west wint. hele dag regen tot 6 uir. 17 wint en gedurig schuers. stormde. kout. 18
kout. regenagtig. swaren regen. vuil. 19 regen dog stiller. 20 gedurig regen. om 2 uir een
hagelschuer. 21-22 gedurig regend. 23 droog. windig. 24 mooy sonne. noordwint. 25-26 hael oost
wint. 27 goet stille oostw:. sonne. soltwater vallen. mellen swart en grote bonen bloijsels doot. 28
stille. donker. 29 stark w: wint. 30 regen tot namiddag om 3 uir swaer regend daer na sonne. < -- >.
1746 den 1 Juli windig. 2 ook. droog. halet. verre donder. weerligtet westlik savonts. 3 droog. half vijf
donder. regende braaf. beeke hoog wiert. 4 donker. regend stark. Dinkel uit loopt. gaaren met harke
weer uit water trekken daer na stark halet. 5 droog. om 11 uir its donder verre na Munsterlant. klein
schoor. heitste dag. savonts weerligtet oost en noordlik. 6 wind en regen. 7 mooij sonne. 8 kout.
windig. ook regen. 9 windig. kout. namidd: regen. 10 somtijs regend. 11 regen. kout. stiller. 12 droog.
flas an Smitte oprigten mosten. regen dale slagen hadde. its warmer. 13 droog. warmer. zudwest wint.
14 stofregen gedurig. vandage Jan Teylers gelt na Oldenzel bragte an Heer Wijthoff getrout an
Heidgras wedwe voor de Erfen. Hoogklimmers knegt hier om rogge was. Bossen ook weest is om
rogge. 15 sonne. ook nog its regen. 16 sonne. kout noord oost wint. 17 donker. regend daer na sonne.
18 sterk wint. stoffregen. 19 stille. om 11 uir regend 1 schoor daer na droog. 20 droog warmen dag. 21
regen. kouder. 22 regen daer na sonne. 23 ripet. droog. 24 ripet. domine tot Gronau predikte. oost wint
halet stark. pastor na Lipstad was na sijn vader. 25 ripet als Deventer vrinden quamen. Neefen Tigler
en vrou Winoldi en vrou Abrah: Duckink en suster met 1 Deventer wagen met 4 paerden. 26 ripet.
nefel. droog. 27 donder daer na sonne. als vrinden na Bentheim waren warm smoel. 28 als sij na
Deventer vaerden warm. 29-30 droog. hael. smoel warm. oostw stille. 31 its regend.
den 1 Augusti donker. starke wint. rogge invaerden. dunne. mussen in weest eenig land. 2 wind en
sonne. savonts stofregen. 3-4-5 regen. windig. 6 regen en windig tot middag daer na droog. wij ook
eerste rogge inhalden. 7 droog. donker. sondag veel rogge is inhalt. 8 donker. droog. snagts regend. 9
regen helen dag boijstrig. 10 regen en windig. vuil. twe dage koe niet kond uit stal is geweest. 11
helen nagt tot 9 uir regend. namidd ook its regent. 12 ripet. mooij. helen dag sonne. flas sonnet wort.
rogge uit wasset groen. 13 droog. weite al gemaaijt wort. 14 droog sonne. 15 droog dog middag regen
3 uir al. 16 droog. stiller. 17 its regend. wij wolt maetgras maaijt. 18 redlyk droog. its regen. 19
donker. windig. 2 uir begon stofregenen. 20 regen tot middag daer na haelte. 21 regen. ook sonne
somtijs. 22 moijen dag. beste dag in lange tyd is geweest. wij hooij inkregen. Jan Lans<reben> huis
inbodel its rigter verkoft heeft. 23 regen. na 8 uir wij hooijt in Kostverloorn. 24 sonne en wint. 25
donker. regende. 26 gedurig droplen vielen. namidd: windig. droog. 27 mooij. donker. middag
anvangt regenen. 28 mooij. hooijet. Gilhuser kermisse. 29 starke wint. voormidd hoijet. namidd:
regend. 30 wint en sonne.
den 1 September donker. rook an de sonne. rood schijnt. om 9 uir brand quam in Dorp Losser voor
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ant huis van Gerrit Robrink en Gerrit Eylrink wonende in een huis. van 9 uir brande tot 11 uir. stak
ook mede in brand het huis van wedwe van G< -- > Huls staende ter sijden an Gerrit Eijlrink zijd van
t huis (1745) so datter maer 2 huisen zijn verbrand. was stille wint. rook sloeg na Braake en
Copshover gaerden over so dat God sij gedankt onse Boer Bentman vrij bleef maer vlamme sloeg al
op Blomen huis op geffel uit, ook op den dellen end ook vuir satt. Het zait natt goiten op solder so
datse wat weer na buiten vaaren om te droogen, de vroulude al puttenden en water droegen. alle
putten ledig. Beeke ook ledig droog wort, door alle den groten arbeid onder Gods zegen is gebluscht
maer had Blomen huis afgebrand so was het gehele dorp in de asse geraakt &.
den 2 September stille. sonne. droog. sonne in rook. neffel. rook al eenige dagen was. 3 neffel. mooij
sonne. stille. hoijet goet. 4 stille en sonne. 5 warme sonne. stille. namidd 5 uir donder en regen dog
trok Ensched Oldenzel rontom. savonts weerligtet oost. kouder wort. 6 regen boijstrig. vuil. 7 ook.
selfde hale dag. regend. herfst weer. wint noordwest vuil is. 8 droog. donker. somtijs regend als Neef
Bos en vrou en zijn Broer en vrou en van Ootmersen ook Neef Hofmeijer en nigte Grolle en Heer ten
Brinke hier waren. men niet vischen konde. 9-10 somtijs regend. 11 ripet. sonne. savonts regend stark.
12 droog. savonts 9 uir regend. 13 ripet. sonne. droog. 14 windig. droog. savonts its regend. 15 regen
als wij den hondt Alegro koften. 2 jaer out was. 16-17 regend alle dagen. ook windig. 18 redlik.
kermisse was. 19 stofregen. namidd: sonne. 20 redlik. droog. 21 snagts 12 uir regen anvangt tot 6 uir
smorgens. vuil is. 22 its stofregen. namidd: droog. 23 ripet. mooij droog bleef. 24 meeste dag stoff
regende. 25 ripet. mooij sonne. 26 ripet. droog. wij schuppet op flas akker. 27 stofregen en so helen
dag regend tot 4 uir. 28 ripet. om 9 uir regend een schoer. 29 windig. kout. namidd regen. slegte dag.
lelik. 30 windig en regen. kout. (in september want coper Nijenborg segt kost wit weite 9 rijxd rogge
< -- > gerste 5 weite 4 rijx. Oldenselse vrou segt rogge 23 st weite 17 <st so> 19-20 stu daen.) den 1
october ook regen schuers. 2 ripet. stiller. om midd: regen daer na droog. 3 ripet dik. hart op d gront.
neffel daer na sonne. 4 hardijs. neffel. stille. savonts kout. 5 stijf teug vroren. mooij sonne. 6 hard
vroren. om 9 uir teug dooij wort. 7 windig. kout. 8 kout. lugtig. 11 uir braaf schoor. savonts stark
regen. 9 wind en regen. 10 ripet. wint en sonne. droog. 11 regen. windig. tot 9 uir regend daer na stark
waijt. lugtig. savonts weerligtet. 12 hard stormde. den 13 dito. docter Niters Heerschein land verkofte
in Esch. 14 regen. sneu. hagel. lelik herfst. kout. vuil. 15 wind en sonne. namidd stormde. regen.
hagel. nu 5 slegte dagen had. Dinkel hoog. 16 stark regen. 17 moijen dag. droog oost wint. 18 ripet.
den namidd regen. nu eerst schadden sien in varen Oldenzel: voor 2 gl kost grafschop verboden niet
uit te brengen. stormt en regend somtijs. 19 fel koud oost wint. buiten van koud niet duren kan. 26
hardijs. sonne. koud oostw als gistren. 21 oostw: dog stiller vorst (1746) den 22 october ripet. sonne.
its stiller als vorige dagen was. 23 redlik oostw:. 24 koud oost w:. menschen sterk klagen over
schadden verdorven. Oldenzel 2 gl Hengelo 3 gl <weer> kos<t> segt Agterhuis als onse mars halde
desen avont. 25 stil. donker. 26 donker. stille. goet weg. nu schadden worden ingevaren. 27-28 its
regent. ook sonne. still west wint. 29 en 30 ijs vroren. wit. nu schadden stark inhalt wort. 31 droog.
stille.
den 1 November its regen en wind. 2-3 droog. sagte. 4 donker met sterke wint. 9 uir begon te regenen
helen dag. snagts ook dog 5 namidd: droog. stiller. 6 ripet. ijs lag. 7 donker. windig. namidd regen
braef schoor. 8 neffel helen dag. stille. 9 ripet. sagte weer. donker. 10 donker. koud oost wint. 11
donker. kout. 12 its ripet. 13-14-15 kout. ripet. 16 hardijs. wit. neffel helen dag. 17 hardijs. rougiselt.
18 hard ijs. vogte neffel. gijsel afvalt. 19 regen. namidd sonne. Borgm[eester] Keijlvers van
Amsterdam quam. segt alles duer wort. rogge 100 g[oud]gl. Roterman segt Munsterland 10 rijxd wit
weite 7 rijxd rogge 5 ryxd gerste het molt kost. 20-21-22 ijs vroren. kout. stille. 23 vorst dog 10 uir
sneut en regend. 24 vorst. oost wint boset. 25 vorst. oost w:. 26-27 starker vroren. 28 vroren in
waskamer dog stil wint. 29 vorst. sonne. namiddag neffel. kout. 30 stark vroren. starke wint zudlik.
savonts 8 uir sneut. smorgens wit dog sagter vorst boeset.
den 1 December sonne. sneu weg teert. boset. dooij. gerste van Oldenzel halt. schadden 1 voor 2 gl
kost. Bentman voer koft, 2 vroren. namidd stofregen. 3 regen boeset. 4 droog. windig. kout. 5 ripet.
savonts hard ijs. 6 dik ijs. oost w:. sonne. stille w. 7 vroren. smorgens wint zudwest. dooij. 8 dooij.
neffel. still. 9 neffel. vogtig. 10 ripet. sagt. Oldenzels markt. 11 neffel. dooij. still. namidd sonne.
helder. 12 ijsvroren. namidd its stofregen. 13 ijsvroren. donker. 14 wind. its regen. 15 redlik. 16
boijstrig regen. beeke hoog wort. 17 regen somtijs. 18 sonne dog om 11 uir regend so helen dag.
savonts stormde. 19 boeset regen. onstuimig. 20 wind en regen. 21 regen boijstrig. slegste dag.
namidd half drie 4 mael dondert onder 2 sware slagen. lugtet. hagel schuer. noordlik wint. beeke
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hoog. 22 its beter. windig. regen somtijs, Dinkel uitloopt. 23 regen. hoog water. windig. 24 regen.
windig als te vooren. namidd its droger. 25-26-27 regen en windig. 28 snagts sterk regen tot 6 uir daer
na drooger. 29 moijer. droog. stille. 30 ripet. sonne en wint. kout. 31 windig. kout.
1747 den 1 Janwari neffel. stil. savonts regend. 2 regen tot 6 uir daer na its ripet. helder sonne. 3
ripet. neffel. 4 its ripet. nefel. helen dag stille. 5 nefel. stille. 6 ijs vroren. helder. stille als ik van
Ensched weer quam. 7 hard ijs. 8 fel vroren. oostw:. 9 nog harder in putte vroren. 10 hard in putte
vroren. its sneut. sagter. 11 hard in putte vroren. helder sonne. savonts 10 uir anvangt te sneuwen.
windig. 12-13 hard vroren. sneu in hopen gewait. 14 nog feller vroren in putte. vogel glas to gronde
toe ijs. waterpot in domine kamer toe. Koene < -- >. koude oost wint &. (1747) den 15 janw: nog
starker vroren. bedlaken dom[inee] stijf voor de mont. onse koe wit in stal. coffi kopkes vast op d
tafel. melk in groten kelder ijs op alschoon wij 2 pannen met kooien vuir gedurig in bragten. seldrij
stijf vroor in kleinen kelder int sant. starke ooste wint boeset. 16 nog harder ijs in putte. its stiller
wint. beter als gistren. 17 vroren in putte dog stiller. om 10 uir sneut. its vogt opt ijs. dooijt. water
opkomt. verandert schilik. 18 its schrokkelt. sagt weer. 19 dooij. grond blood. sneeu weg. droog. 2021 its stoft. vogtig. sagt weer. 22 mooij sonne. angenaem. 23 donker. stille. 24 dikke vogte neffel. 25
mooij stil. angenaem. 26 its ijs vroren. mooij sonne. stille. 27 windig. donker. gistren dr Niters holt op
d Erfen verkopen wilde dog niet eens opbode. is slegt goet gelyk sy 1743 den 11 meert ook dede met
J. Teijlers. Edog sy hebbense nu gedeelt. Niters op Snoink alles dale houwt. telgen selfs ook niet
spaart, 28 droog. sagte. 29 vogtig. 30-31 ripet.
den 1 Feberuari gister avont vroor dog snagts 2 uir regende. windig. 2 regen en wint. namidd 2 uir
(wit) sneut dog weg teert. 3 regen. vuil. hoog water in grote kelder voor de trappe stond als pastor
met sone Chr van Ensched quamen so waterig was int felt. 4 its vorst. koude oost w:. 5 ijs vroren.
ganse opt ijs gaen. 6 vorst. sneut. huisen wit. 10 uir pannen afdrupt. neffelagtig. weg teert. 7 alle sneu
weg. stofregen. wind boeset. 8 regen. windig. 9 regen. windig. zudwest wint stark. slimmer, 10 mooy
sonne. droog. beter. stille. 11 droog. donker. savonts stark regen en windig. boeset. Dinkel voor
Bossink vonder staet. 12 boijstrig regen. 13 ook nog regen. 14 eerst sonne. middag regend so sagte
door. windig. 15 regen. wind boeset so voort. 16 regen. Dinkel over al loopt. om 4 uir donder en
lugter na Bethlem en swaer hagel. regen onder daer na sternen flonkren. om 8 uir donder. lugtet of
altyd vuir is. fell stormde snagts. om 2 uir snagts te bedde gingen. 17 regen en starke wint stormde.
namidd its sonne. kouder. 10 uir savonts vroor. 18 regen. windig. Dinkel vol. 19-20 regen en wind. 21
redlijk droog. hoog water. 22 hagel buyen. 23 sonne. wint halet. savonts regen. 24 regen. windig. 25
waterig. regen. niet in hoff kan graven. 26 regen. dese nagt water komen in klinen kelder. 27 sneut.
vroren. ijs in emmer. wint boeset. lelik weer. vandage Neef Stuel tot pastor tot Ootmersem is
beroepen. 28 hard ijs. int huis vroren. starke noord oost wint. sneut snagts.
(NB om St Petri buk bosche bladen krijgen en de aerdappel uit kleine kelder nu solder omt water. den
27 Febr < -- > vetten in water mosten brengen. nu nog so vroor dese <dan> op <solder> vervroren
zijn)
den 1 maart hard ijs. sterk wint. waterpot domine is to vroren. sneut in hopen. snagts fel kout. 2 fel
vroren in putte. donker dog stiller. 3 hard vroren. mooij sonne. 4 donker. stil. neffelagtig. 5 redlik. 6
ook. 7 its sneut. kout. 8 donker. savonts helder. 9 ijs vroren. mooij sonne. 10 dikker ijs. hael oostw:
boeset. 11 hardijs. fel wint. kout. 12-13 harder ijs. haele wint. mooy sonne. 14 ys vroren. 15 hard in
putte vroren dog stiller wint. 16 in putte vroren. fel kout. savonts wind west. 7 uir regend. 17 niet
vroren. 7 uir sneut. helen dag koud wint boeset. 18 vorst. hele dag sneut en hagel. 19 hart ijs in putte.
nu water uit kelder teert uitslaen. koude dagen.
1747 den 20 meert sonne op en onder te 6 uir. hard ijs in putte vroren. sonne. wind zuidlik. 21-22-2324-25-26 alle nagte in putte vroren. noord en ooste wint. kout. hael. 27 smorgens vorst. wit. sneu op
de huise smolt. voormiddag weg. 28 donker. namidd: 3 uir sonne. ik lattik zaet overmits men niet
graven konde. hart vroren is. hagelde wit. 29 sagte. niet vroren. warme sonne. water alle wegteert uit
felt. 30 wit ijs vroren. mooij sonne. 31 wit ripet. gistren avent onse dogter Anna haer soone Jorian
overleden. slim been en wegteert.
den 1 April kout. windig. grote bonen pattet. 2 ijs vroren. Paeschdag namiddag hagel en regend. 3 en
4 its regend. 5 helen dag regen. 6 redlijk. 7 ook. 8 somtijs regen. 9 hagel. namiddags gedurig regend.
Dinkel hoog. over Eldrink brugge moeten. 10 redlik westwint. wij van Ensched quamen met dogter
Anna en beide kinder met onse wagen. snagts regende. 11 donker. koude lugt. 12 wit ijs vroren. 13 its
vroren. mooij sonne. 14 wit vroren. stille mooij sonne. 15-16 mooij sonne. 17 droog. mooij sonne. 18
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mooij. 19 warme sonne. namidd 5 uir wint quam noort. kout. 20-21 schra kout. sonne. 22 dik ijs.
windig. 23-24 alle nagte vorst. 25-26-27-28 alle dage koud haele noordoost wint. 29 sonne en wint
hael. 30 sant stoft noord oostwint nog al soo voort.
den 1 Meij nog so. 2 arg hael sant stoft. nordost w:. 3 stille. sagte regen. eerste bedestonde van 10 tot
11 uir had. namidd half twe donder. schoor hagel en regend braef. de paapsche van Ogtrop quamen.
Tormeer pape daer was. 4 neffel. warmer. sonne. 5 ripet. namiddag regen. 6 somtijts sagte regend. 7
kout. donker. 8 wit vroren. hael. 9 donker om middag als ik dogter Anna met Agterhus na Enschede
bragte. half een begon te regenen. int felt meesten namidd regend, als wij Ensched quamen klokken
luijden over, de Prins van Oranie als stadhouder & - en vaendel an Thoren satt te waijen Oranie
kluer. den 25 april 1747 was de Prins allereerst verkooren tot Stadhouder door ten Feer in Zeeland
en so voorts door gehele Zeland. den 1 meij Domine tot Gronou siende las het over in de Courant.
quam met vruegde te huis, 10 en 11 Hemelvaerts dag kout. 12 witvroren smorgens, vrijdag den 12
meij smorgens 9 uir begonnen in Losser te luijden 4 rott. elk rot 3 uir moste luijden. Oranien vaendel
sone Christjan maakt < -- > (1747) als Coster (Verbekken) uit den geffel boven an, stak na Nijweerts
huis. luijden duerde tot savonts te 9 uir. saterdag den 13 meij witvroren. namiddag te 1 uir jonge
vrijers optrokken, en salvo schoten, buiten voor ons huis, sone Christj huis Teylers kerke Jan
Beernink, parade makten. Casper Regter adjudant was, haer leerde exerseeren. opt Loo schoten. niet
int dorp schoten om de haelligheit. de jonge dogters hadden Boogens gesett met kronen. oranie
vaendels daer ingehangen. duerde tot 4 uir het optrekken Joan Keller Capitein, Theodorus Teylers
luitenant Christjan Keller junior vaenderig Henr Teylers sersiant Prinsen soon Wilm karperael Jan
Beerinks Jan karperael. te 4 uir trok het jonge volk in sone Christjaens huis daer wij 2 tonne bier
gaven. eene de dogters voor bogen en eene de vrijers, sone Christjan kreeg ook 1 boogen voor de
zijdeldeur van de Brookhoeker.
den 12 en 13 meij savonts wij illemenatie voor onse glase hadden. 16 kaersen branden in voorkamer 5
in keuken na de hoff 3 na Jonkmans huis voor d glase 8 kaersen &. 14-15-16-17 ripet. hael. meestte
sand stoft. 18 ripet. namiddag its regend. 19 hael stark wint en sonne. vrijdag voor Pinxtren
voorbereiding predicatie uit was. op den Kerkhoff 1 placcaet voorgelesen wiert Prins van Oranien als
stadhouder, van de 7 Provintien is angestelt &.&. 20 its stofregend. weite sait. torkse bonen sett. 21
Pinxtren namidd donder noordlijk gehoort. its regend hier. 22 Pinxter maendag donker namiddag.
Boren ook optrokken in onse weide. schoten onder neuteboom. riepen vivat oranien. wij haer (ook) 1
tonne bier gaven in sone Chr: huis. de jonge vrijers trokken ook weer lestmael op den hoed omt hooft.
riepen vivat oranien tot 3 mael toe. 23 regend. joode Meijer trouwt. 24 regen boystrig zuid west wint.
25 droog noordwint. 26 ripet. mooij sonne. warmer. 27 warmer sonne als dit somer is geweest. 28
redlik warm. 29 sonne. betrok. om 1 uir regend. kouder. 30 nefel daer na sonne. 31 neffel. lugtig.
namidd sonne.
den 1 Juni dese nagt half twe donder en regen. zuidoost wint stille. regen helen dag. 2-3 sonne en
wint. 4 sonne. om 10 uir stark wint en donder. regen 1 schoor dog droog bleef. 2 uir weer donder en
stark regend tot 4 uir daer na droog. 5 sonne dog rontom donder op quam. half vier trok na Oldenzel
noordlik off. twede donder schuer trok om over Bennink. warm, ligte swarken. dondert. hier was
hagel onder. swaren regen. tot na 4 uir donder. 5 uir nog. trok na Gilhuis oostlik op. 6 regen.
namiddag sonne. 7 somtys droplen vallen. 8 droog. van dage Droste W. Bentink tot Diepenheim
verluydt. 3 poesen 1 uir tot 3 dage toe. 9 sonne. om 10 uir donder en regend daer na sonne. om 3 uir
weer donder. regen. 10 moijen dag. 11 sonne. namidd 1 schoer. savonts weerligtet. 12 warme sonne.
om 10 uir donder en regen. klein schoor daer na sonne. half drie donder rontomme. zuidwest met
regen. ook weer droog. 5 uir weer dondert. is tot Steinforde saet bonen om de stad glase ingehagelt en
den voorleden weeke donder tot Schuttrop in thoorn geslagen. 13-14 regen schuers. 15-16-17 droog.
veele hooijden. 18 sondag. droog. Neef Pieter Stuel bevestigt tot Pastor in Ootmerschen. 19 mooij
sonne. namidd donder en regen tot 7 uir als Dom[inee] Strik weer na Ensched vaerde. wij bleven daer
snagts. 20 sonne en wint. savonts van Ootmersen quamen. 21 droog. sonne. 22 droog. 23 droog.
warm. 24 St Joh[annes]. warm. namiddag zuidl[ijk] verre dondert. 25 smorgens its vogt als David
Deventer Bode segt als placcaet bragte voor de Prins en princes te bidden van predikstoel seijde
Classis bode wegens dat den 23 juni tot Dipenveen alles verhagelt was. eenige boeren alles weerom
saijt. hagel steene als eijers groot en kalkoene kuikens midden door gehagelt waren als ofse met een
mes doorsneden waren. Deventer rogge 26 st weite 18 st kost segt hij, Oldenzel 27. 26 om 8 uir 1
schoorken daer na sonne. om 1 uir dondert oostlijk. hier weinig regen dog 5 uir anvangt regen en
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donder eenige slagen. 27 regen, namiddag stark waijt oost w:. 28 rustrig regen. namidd: hael droog.
29 regenagtig. rustrig. snagts regend. 30 kout. 8 uir regend. herfst weer. na 11 uir droog.
den 1 Juli redlik. 2 regen schuers. kout. 3 maandags onse soons en dogters hier waren. gistren pastor
syn 50 jarig predikdienst of jubel gepredikt. Text 2 Petri 3 laetste 18 vers. den 3 deses maandags hier
present waren onse beide dogters en kinder suster Steenberg en Neef Jan Steenberg neef Swers Nigte
Strik en soontien neef Jor: Elshoff sone Herman Stroink en Henr Stroink studiosus neef Henr: Keller
van Gronou. voorts sone Chr: met alle kinder uitgesondert neef Gerhard en neef Hermanus die sieklik
was met vader te huis moste blijven.
(1747) den 4 Juli voormidd droog. namidd: regend. 5 donker. windig. namiddag dogters weerom
varen sijn. 6 wind en sonne. na 4 uir stofregend. 7 regenagtig. 8 regen om 11 uir daer na droog. tot
half twe hooij los deden dog 6 uir donder schuer zudwest. swaar regend. in hof paden vol water.
Beeke ant loopen quam. 9 om 1 uir regen. twe uir donderde. swaar regen of het een wolken bruk was.
vuil wort. 10 om 7 uir begint stofregenen helen dag met starke wint. boeset rustrig. herfst weer. beeke
loopt. desen morgen sone Chr: en domine met Gerhardus na Steinfort gevaren om hem in kost te
besteden by Rector Engelink. 11 smorgens tot 11 uir sterk regend daer na stark gehalet. 12 smorgens 5
uir al regend als
[Bijschrift in een ander handschrift:] venti Sept den Graefschops Bentheim p.77. XXVste Graef
Frederik Karel, geb te Nieuwenhuis 17 Maart 1735 komt aan de regering Julij 1747. < -- > George II
koning van Groott Brittanie en Keurvorst van Hanover den 22 Mei 1752, ontslaet zyne onderdanen
van den gedaene < -- > en sterft aldaer den 17 Febr 1803, zonder mannlyke erfgenamen.16
Pastor met 3 neefen Keller na Northorn vaerden als de Graaf en Grafinne soude ingehaalt worden.
veele eeren bogens over de straten waren gemaakt. 13 voormiddag droog dog half drie regend als
savonts weer van Northoren quamen. 14 donker. starke bose wint. om 11 uir regend. kout. rustrig. 15
regen en windig. om 2 uir sonne. om 3 uir donderslag zuidwest. regen en wind alle dage vuil kout. 16
windig. na 7 uir al regend 1 schoer en 10 uir weer regen. 17 droog. sonne en wint. een mael droplen
vielen dog hoijt goet. menschen met verlegen zijn. Teijlers over 3 weken gehooijt heeft eene maet nu
ingekregen, 18 om 7 uir regen schuers en so gedurig. 19 its stofregen dog om 1 uir swaar schoor veele
water an bragte. 20 neffel. sonne stark droogt. savonts 6 uir its regen. 21 regen. namidd droog. 22
sonne en wind. droog bleef. 23 droog. sonne. 24-25 droog, heit Jacobi dag. 26 ook heijt. wy rogge
maijt. 27-28-29-30 droog. 31 ook.
den 1 Augusti. 2-3 haele sonne. 4 smorgens its stofregen dog voort ophout. 5 donker. droog. wij leste
rogge inhalt. ripet hadde smorgens. 6 sondag veele menschen seggen dat de rogge dunne stroo weinig
opt land is en ook niet veele an dog dik stroo meer an is. 7 donker. droog. namiddag its droplen vielen.
8 hael sonne en wind. torkse bonen en weite witte blade an komen. afvallen. 9 windig. om 10 uir een
schoer viel daer na sonne. 10-11 droog. hael. knolsaet niet opgaen konde. 12 snagts 1 < -- >. windig
voort weg halet. 13 wint en sonne. 14 wind. gris lugtig. namiddag stofregen. helen dag wij seldrij
plantet. 1747 den 15 augusti droog. starke wint halet. 16 ripet. droog. 17 mooij. 18 ripet. Jan Lukien
seij op hoge kamp tegens mij 4 a 5 nagten ripet alle weite rijp was. 19 ripet. ijs vroren. kout. onse
weite maijt, handen vroren ant weite binden, 20 ripet. witte blade an torkse bonen komen. oost of
noord wint alle dage. 21 mooij sonne. hael oostw:. koude wint. 22 hael sonne. oostw: sant stoft. appel
afvallen, aller kleinste torkse boonties afvallen. wit verdorret blooijsels. wij nog eenige weinige
konnen insetten gistren en nuw wij wat ingesat. veele die niet eens wat hebben kunnen insetten. 23
sonne dog stiller. 24 hael sant stoft. appel sterk afvallen. 25 sant stoft. hael. 26 hael sonne. 27 donker.
9 uir its regend. namidd ook regen en snagts ook. 28 its regen. windig. appel afslaen. namidd hael
droog. 29 ripet dog 7 uir anvangt regen. 10 uir ophout. 30 droog. om 11 uir Hanoverse soldaten
komen zijn. 114 man snagts in Losser. elke boer 2 man. sone Christiaen Capitein Dinkellage hadde
met rustwagen tenten begasi. de Losser boren [met] 4 wagens smorgens den 31 aug na Haxbergen
dese begasi gevaren hebben.
den 1 september geheel warm. stille wint. onse weite van Hoge kamps hekstuk ingehalt. stroo so
droeg alles kort brak. opvaten mosten. 2 hael warm. 3 sondag hael warm. stille. Agterhuis vrou hier
quam. vische doet liggen in de vischerij. sij segt in hare putte moeten klimmen. water uit schept.

16

Frederik Karel graaf van Bentheim verpandde het graafschap in 1752 aan de koning van Engeland en ging
in Parijs wonen (Van Deinse, ‘Uit het dagboek’, 77).
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geene twee emmers in was. 4 mooij sonne. late torkse bonen ook wit worden. spori vergaet. duren is
verdorret in de grond. knollen slegt staen opt land. om 1 uir pastor en domine en beide nefen Keller na
Agterhus vischet. voorste vischrij uit vangen om datter veele doode vis in lag. 19 slijen 5 snoeke 1
baarsien, ael halfe vis sone Christjan gedaen. snoek ende slijen hartlijker vis is. 5-6-7 alle dage helder
sonne. hael. 8 heijt. 5 uir donder en regen. na dit schoer kouder wort. 9 redlik. somtys vogt. 10
somtyts vogt. 11 ook iets vogt viel. 12 namiddag windig. droplen vallen. stark waijt. 13-14-15-16 alle
dage hael en so<nne> (1747) den 16 7bris namidd 4 uir regend. 17 ook. namidd (its) regen en windig.
18 droog. sonne. 19-20-21 ripet. oost wint. koud. grisse lugt. 22 regen droplen. ostw. savonts 11 uir
regen. 23-24 windig. rustrig. its regen. 25 wind en regen. namidd: sonne. 1 donderschoer na
Munsterland. kout. rustrig. 26 regen om 2 uir braef. 27 boijstrig regen en wint. kout. 28 sonne en wind
hael. 29 van 8 uir helen dag sagt regent. 30 mooij sonne. droog. om 4 [uur] starker wint.
den 1 october regen. 2 droog. 3 ripet. koud wint. 3 uir regend. 4 neffel. 9 uir anvangt te regenen.
gedurig schuers. 5 ripet. neffel. sonne. 6 ook. 7 nefel. sonne. moije dag. 8 ripet. mooij. 9 ook. 10 ripet.
10 uir wind opstak. grise. kout. 11 ripet. mooij sonne. 12 donker. koud. stark wint. 13 sonne en wint
dog savonts een goet schoer regend. 14 ripet. koud wint. 15 wit gevroren. kout. 16 regen. stormd 11
uir. 17-18 ripet. kout. 19 redlik als suster Stuel is begraven. 20 ripet. wij van Northorn quamen Pastor
een sware verkoutheit kreeg op d borst. 21-22-23-24 rijpet. ijs vroren. 25 windig. 26 boijstrig regend.
27-28-29 goet redlijk. dom[inee] 2 mal predikt. (27 8br prins tot Erfstadhouder te Campen off
Overijsel verkoren in de manlijk als vroulike linie & &.)
den 1 November sagt. donker. 2 ripet. 3 regen boijstrig. 4 regen. 5 regen boijstrig. dom[inee] 2 mael
pred[ikte]. eerstmael Categisse. 6 regen somtijs. 7 ijs vroren. 8 ripet. 9-10-11 regen en windig. 12
redlik droog. 13 regen. ook sonne. savonts windig. 14 regen boset. 15 redlik. ook regen. windig. 1617-18 ook stof regend hele dage. 19 weer sonne. droog. 20 donker. 21 nefelagtig. vogtig helen dag.
Namidd quam 3 Hanoverse soldaten om billetten17 dat morgen 1 compagnie hier in guarnisoen dese
winter sal liggen (met 100 man). 22 soldaten quamen. donker. vogtig. sone Christjan Kap[itein]
Luitenand van Lintstouw. vaendrik van Moderode bij Nijweerts. elken 1.
23 moije sonne. helder. 24 neffel. ijs wit. helen dag neffel. 25-26 sagt weer. 27 ijs opt water. koud
wint fel stormt. 28-29-30 wat regen windig boeset.
den 1 December redlyk. savonts boeset. 2 sterk wint. kout west wint. namidd na 2 uir stormde. gate in
d huisen. ons 9 pannen an voorkamers schorsteen afwaijden bij een kort an vorst na weide. hagel
schuers. 3 boijstrig regend als pastor weer predikte eerst mael in 6 weke. 4 droog. stille. 5 vorst. ijs.
sneut. drek hart. fel oost wint. kout. 6 rou giselt. vorst. savonts 9 uir dooij. windig zud west. 7-8
boijstrig (1747) regen en windig. 9 redlyk. savonts sneude windig en begon te vriesen. 10 vorst.
smorgens dik sneu lag. 11 regend dese nagt sterk dat sneu smorgens weg was. 12 dese nagt sneut lekt.
tappens an de huise vroren. om middag sneeu meest weg edog starke wint zuid west. in donkeren
stormde en so hand over hand al sterker waijt. (wind storm) na 7 uir heel stark stormde. pannen en
stroo dak van de huisen waijde. tussen 7 en 8 aller starkst stormde. na 9 uir wat sagter dog daer na
weer wat starker. draaig wint. 12 uir pastor te bed gink. Domine half eene buiten gink na den
kerkhoff. sag dat de kerk rontom veele pannen had verloren. dat er een vak boven de kerkdeur en
orgel weg was boven an vorst an beijde zijden dat men dwers door kerk sien konde. boven predikstoel
ook meest af, kruis dale waijt. opt einde stont thoorn ook beide zijden een groot vak afwaijt is so
datter omtrent 1000 pannen weg zijn, onse huis seer genadig God bewaart heeft. veele pannen op dak
dog boven 20 niet kort vallen zijn. ook vorst pannen afvallen met grote kalk stukke. 1 planke van
geffel waijt an t verkenschott. onse kruit appel boom besten toog af kort. an lusthuis na weide 1
appelboom wat op sijd is, Jorien Mettings geffel an kerkhoff met 1 spore afwait. ook veel dak af.
Klants huis veele panne af. Kosters nije huis veel pannen aff rontom d kerke. Nijweerts spijker veele
af en haer huis veele. datter niet een huis is of daer is dak af. Gerrit Wessels Jan Beernink ook veele
pannen verlooren dog sone Christjan maer genadig ruim 20 pannen verloorn. op Schruer hing weinig
maer Casper Regter vele afvallen maer boeren veele dak bomen omwaijt zijn. Bentman 1 boom an de
brake. Agterhus 1 boom (en) 1 kop off. Wilplo ook 1 boom en wat koppe en toege afwait zijn. Edog

17

Billettering: het verstrekken van een bewijs dat soldaten op een bepaald adres onderdak konden krijgen.
Voor elk verzoek om inkwartiering en leverantie van voedsel verstrekte een overheidsdienaar toestemming
(J. van de Wetering, Vergeten levens. Geschiedenissen van het Sallandse land, Kampen 2003, 134).
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Bosman schaepschot dale wait. Lakerman ook schaepschot satet. Geert sijn nij rigtet huisken om wait
is. Boerrigter geffel afwait ja nog veele die sporen los [en] dak af en de Gilhuser winde meule rontom
de steene meule wat beschadigt. (wind storm). Northornse thoorn afwait die 260 jaer gestaen heeft.
spits af, lank 300 rijnlandse voeten. noordoost nedergeslagen langs strate sonder de kerke eenig huis
of mensche beschadigt te hebben. rontom over al grote schade wort gehoort. pannen niet te krijgen
waren. stroo veele moeten opbinden. waren geen dekkers te krijgen. elk selfs to lapt. in Oldenzel 1
huis dale wait. Gert Smits aldaer ook veele pannen afslagen zijn, Ensched ook veele de pannen afwait
zyn &.
[Bijschrift in ander handschrift:] (<dus> 1487 door den XVII Graaf Everwyn II genaemd de wyze en
<ryke>, aan de regering gekomen na den dood van Bernard II gestorven < in t jaer> 1473 Everwyn II
was Gouverneur van West Frieslande; <Huis> in 1487 met Everwyn van Arisfeert <eene
stakendrager> sticht de voornaamste kerken, en de torens van Schuttorp en Noordhorn - Herstelt het
< -- > van Kasteel v[an] Bentheim. Bouwende aan het zelve den Kruidtoren, en sterft kinderloos in
hoogen ouderdom den 13 Febr 1530. De Visch p. 70 en 71.)
13 xbris redlik stil. wij teug legt. tegen avont schoer. stijff pannen opt huis hangen en op d kerk. 14
dik sneut snagts dog weg smolt. 15 droog. wij knollen rodet. namidd begon te regenen. 16 helen dag
regend. neffelagtig. 17 regen. Dinkel hoog. over Eldrink brugge moeten varen. 18 ijs vroren. mooij
sonne. 19 wit rouvroren. 20 vorst en sneut. snagts wit op d gront. neffelagtig. smolt. savonts regend.
stille. 21-22-23-24 somtijs regend. 25-26 sonne. droog. 27 its regen. niet kout. 28 moijen dag. om 3 uir
neffel quam. ik na Agterhus was. 29 redl[ijk] droog. 30-31 sagte. somtijds regen.
1748 den 1 Janwari 2 en 3 redlik. somtijs regen. 4 droog. rag van pannen afdaen is. savonts koud oost
wint. 5 its ripet. 6 sagt. donker. 7 dik ijs vroren. koud ost wint. 8 ijs vroren. its sneut. 9 hardijs. felle
oostw. seer kout. 10 fel hard int huis vroren. fel buiten. 11 hard in huis vroren. vogelglas te grond
vroren. stiller wint Noordw. 12 bitter kout. sterke oostw:. 13-14-15 stark in de putte vroren. fel kout.
16 stark vroren dog stiller wint. 17 vorst en sneut. wint boeset. 18 sneut. in putte vroren. 19 its
donker. neffelagtig. 20 niet vroren. pannen lekt. boeset zud w wint. namiddag regen. sneu weg gaet.
snagts vorst. 21 vorst. helder glad op d gront. menschen veele vallen op de straten. 22 its sneut.
vogtig. dooij. 23-24-25 donker. dooij. recruten van Hanover quamen den 25 (1748) den 26 janwari its
ripet. 27 smorgens wat sneu lag. niet vroren. teert weg. 28 sagt. neffel. 29 sagte vorst. 30 sagte vorst.
Colonel Hardenberg en verscheiden andere officiren (uit Oldenzel) op visite west bij de Capitein
Luitenand Wilm Augustus van Lintstouw gelogeert bij sone Christjaen Keller. 31 sagte vorst.
den 1 Feberuari sagte vorst. 2 vorst. helder sonne. 3 harder vorst. kout. 4 sagter. water opt ijs. 5
smorgens sneu lag. vorst. gladijs. om middag sneeu weg. donker. dooij. sneu weg. 6 its vroren. 7 nog
harder vroren. kout. 8 vorst. stille. 9 sagter vorst. 10 ook. 11 angenaamer. sagte. water opt ijs. 12 ook.
sagte. stille. 13 hard vroren. witgiselt. 14-15 in putte vroren. sonne. wij gerste uit kueven los kreegen
die al lange om dat hart; tappen toe vroren was, met warm water los kregen; 21 hard int huis. in putte
starker als in vier nagten. 22 hard vroren int huis. mooij sonne. buiten muggen spelen. 23 vorst. rouw
giselt. neffel. kout. 24 ys vroren. kout. helder sonne. wind. 25 vastelavond felle vorst. starke wint oost.
voormidd its sneu vlokken vallen. donker. sneut. namidd: ook fel kout. aller koudst. 26 hard int huis.
waterpot toe. vogelglas te grond toe. fel starke oostw:. nog kauder als vorige dagen. 27 nog harder.
broot in spinde vroren. felle oostw hard waijt. buiten niet duren kan. sant stoft dat men uit ogen niet
kan sien. al drie dage so gedaen segt Jorien en Flaksbekke hier ook. 28 nog felle vorst. oost wint
santstoft its minder als vorige dage. om 12 uir savonts stormt. huis kraakt. 29 nog felle in putte vroren.
donker. namidd: 4 uir sonne door quam. noordwint. wint sagter.
den 1 meert in putte vroren. its sneu. sagter. noordw: wint. 2-3 hard in putte vroren. felle noordoostw:.
kout. 4 vogelglas te grond toe vroren. namiddag sneut. zuidwint. dooijagtig. 5-6-7 felle. duim dik ys in
putte. waterpot toe voort bedde. giselt. kout. 8 hard in putte vroren. 9 hard vroren. om middag sneu
smolt. its regen. snagts sneut. 10 its vroren. helder sonne. 10 uir pannen lekken. 11 its vroren.
maendag om 8 uir Hermanus Neef Stroinck quam hier. bragt tijding en in de Courante die gisteravont
in Enschede 10 uir al courantier bragt had, dat de Prinssese van Oranien den 8 deses vrijdag morgen
in de kraam was gekomen van een jongen Prins.18 te half elf snagts begonnen tot Ensched te luijden.
hier in Losser om 1 uir namidddag anvangen te luijden tot half drie een rodt. 12 deser regen en sneu.

18

Willem V werd op 8 maart 1748 geboren.
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starke wint als W: Palthe 1 maend servies bragte voor het Hanovers voetvolk. elk dag 1 stu voor
servies, dog Corporaels 2 stuv daegs, de menschen ontfg: en accorderen ook met de soldaten voor 10 a
11 st sweeks over de kost. dit samen dan 18 a 19 st belopen kan, den 12 deser namidd geluidt van 1
uir een rodt tot na 2 uir. stark waijt. stormde. kout. 13 Biddag extraord[inaris]. hardijs. sneu ligt. in
waskamer vroren. zuid sneu. op delle ligt sneu. nat. savonts pannen lekken off. 14 snagts sneu weg
gaet van de huisen. om 11 uir Classis Bode koomt om datter een veltprediker wesen moet, hij segt dat
rontomme Deventer beesten weer weg sterven. Olst Dipenveen Markel boter duer was. uit winkels 7 st
een pont. vatien van ruim 20 U 5½ ook 6 gl kost. rogge 25 a 26 st. boekweite 19 st. grutte meel 9 doite
het pont. zudwest wint. om middag sneu weg was. week int felt. Beeke hoog. namidd: neffel. its sonne
gesien. 15 regen. 1 spit in doijt is. 16 droog. sagte. moije sonne. besten dag. 18 snagts sneut. dik lag.
regend. om middag grond bloot is. 19 its schrokkelt. vallen sneuvlokken. wij eerste graven lattik en
spinnasi zaet gesait; ook bonen in pott in arde legt. den 16 savonts nu gelijkt somer komen wilde.
boome snoijt. 20 ijs vroren. noord west wint. kout. windig. sonne op en onder te 6 uir.
1748 den 20 meert sonne op en onder te 6 uir. ys vroren. noordoost wint kout. 21 hardijs. stille. 22
hardijs. 23 in putte vroren. half vier begon te sneuwen. 24 hard int huis en in de putte vroren. helen
dag oostwint. kout. 1 uir begon te sneuwen. 25 hard vroren. dik sneuwt. snagts 12 uir Luitenand van
Linstouw tijding kreeg woensdag vertrekken souden weer na Brabant. 26 hard in putte vroren. donker.
begasi in soon Christjaens huis op 3 wagens pakt is, soldaten snagts wagt bij houden in soons
voorkamer en Luitenands (en vaendrigs) karre. 27 vorst wat sagter. its sneuwt. om 7 uir het Hanovers
volk vertrokken is. hier weest in Losser 18 weeken int Guarnisoen. 28 its vroren, sneuw gistren sonne
weg teert had. goet weer. grond meest blood is. 29-30 hardijs in putte vroren. kout oost w:. 31 in putte
en int huis vroren. weer krijgsvolk quam. Swartzburger na Brabant.
den 1 April its sagter vorst. sneuwt. noord w wint. smelt op de grond. 2 hard ijs in de putte. koud oost
w:. 3 its vroren. regen. 4 sagt dag. savonts verandert wint zud west. 5 sagt. groisaem. vogels eerst
songen. eerst wortlen zoet saijen konden. om de vorst niet graven konden. eenige recruten Hanoverse
op Ensched om 10 uir hier doortrokken. Swaelwe gesien is. 6-7 niet kout. goet weer. 8 its regen. 9
goet weer. begint wat te groenen edog den kool meest wit. in Feberuari starke vorst met felle oost wint
eenige dagen als 25-26-27-28 Febr: sant stoof. den 10 april harde vorst. 11 regen boijstrig. 12-13
somtijs regen. 14 wit vroren. schrael. 15 its regen. koud noordw:. 16 wit ripet. kout. 17 snagts dik
sneuwt en helen dag noordwint tot 5 uir namiddag. dik op de grond. smolt wat weg. vogtig worde.
kout. so niet voort wat smolt, soude sneu gants diep geworden zijn, an de knee, 18 sneeuw wat smolt.
19 redlik grond bloot. ik na Ensched varde middag uit. Anna in kraam was. deselve namidd Neef
Beverforde Hofmeijer van Ootmerschen hier trouwde met Juffr[ouw] ten Cate van Eijbergen. 20
kouder, wint en regen. 21 regenagtig helen dag. 22 regen en sneuwt. Beeke hoog. 23 redl[ijk]. ook
hagelt. 24 regen boijstrig. lugtig. 25 ijs wit vroren. 26 koud ost wint boeset. 27 ys vroren wit. hagelt.
namidd: regen. 28 dik sneu lag. 10 uir al smolt. boijstrig. kout. 29 (kout) noorde wint. boldert in
schorsteen. buijig. pastor en sone Christjaen na Oldenzel mosten om den Eersten Termijn van de
Liberale gifte of vijftigste pennink van sijn goed te betalen op het Stadhuis in de kiste te smijten
alwaer 3 Heeren present waren. de Heer van Evenlo Rigter Borgerink Dr. Muntz. den 30 april wit
vroren. alles saer wort.
den 1 meij regen boijstrig dog nog niet een groen blad sig vertoont. 2 beter. windig. groener. regen. na
2 uir 2 mael dondert met starke wint. eenige pannen af d huisen vallen. hageld sterk. gedurig buijen.
westwint. 3 redlik droog. hael. 4 warmste dag. bijen brommen. so nog niet gehat. stille zudwint. 5 ook
goet. 6 regenagtig. 7 redl[ijk] droog. 8 donker. om 3 uir stark regend. Dr. Rolijn quam. seijde dat
Vreede was en ook Andr: van Loggem &. 9 donker. groijsaem. namidd 3 uir donder en hagelt zud. 1
uir duert daer na nog 1 donder schuer opquam oost. kerseboom dik knopt. 10 redl[ijk]. regen vuil. int
felt waterig. 11 donder zuidl[ijk] en lugtet om half sesse met starken regen. beeke opliep rontom
Duggen huis in stal. in Apen huis styf an d brugge. styf an onse glint weg. heel onder water. Lange tyd
so hoog niet geweest is. 12 redl[ijk]. om 5 uir weer regend. so week op t laege land seggense geen
paerde op gaen kont. so waterig. snagts donder en regen. 13 its regen. warm dese nagt. den kerseboom
witt loskomen is. namidd: donder en regen. savonts weerligtet zudwest en noordl[ijk] tot 11 uir
snagts. 14 droog. redl[ijk] warm als Bronswiks Wolfenbuttels krijgsvolk quam. hier 2 nagten laggen.
doen door Enschede trokken na Brabant. 15 bidstonde was. alle de officiers in onse kerke quamen.
pastor haer versogt op een kop tee en glas wijn. sy ook quamen overmits wij den veltprediker en
audizteur in huis hadden. Jan Beerink ons toegelag seyde dat de Oldenzelse Pastors ook wat hadden
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en sulx is leugenagtig bevonden, 16 its vogt viel. den 17 meij somtijs regen. 18 droog en windig.
orgelist Verbekke en Herm: Lippinkhof het olde Hermen Stoffrinks land voor ons ½ door gedeilt
hebben in den Toslag. 19 donder en regen snagts. paden vol water smorgens stonden. 20 haelte. 21 its
ripet. mooij sonne. 22 warm. moije sonne. 23 boijstrig kout regen. zud w wint. 24 kout. droog. its
regen. 25 rustrig wind. herfst weer. hagel en regend. 26 ripet. koud oost wint. 27 ripet. hael oostw:. 28
ripet. warmer. 29 stil. sonne warmer. 30 smoel warm. 31 warm. om 6 donder.
den 1 Juni warme sonne. 1 tamboer van de Hanoversche krank hier bleef. teringe had. in Borgers huis
gestorven alwaer hij 9 weeke 1 dag weest is. 2 pinxtren. heel warm. tegen avont donder zud opquam.
trok oost weg. om 10 uir lugtet altyd zudwest en west. dondert verre altijd maar om 12 uir stark
donderd en regen stark tot 1 uir. Dom[inee] na bedde gink alle poele vol water en ook in den Greusher
Esch hagel vallen. Eper boeren haer helpen ombouwen. ook te Ogtrop 1 huis brand seggense. 3
pinxter mandag koning van Engeland na Hanover reijst is. wat regend. 4 regen. 5-6-7-8-9 droog. moije
sonne. ook donker. 10 neffel en sonne. savonts 10 uir stark wint en regen. 11 wind en regen. rustrig.
12 donker. namidd 1 schoer regend. westw: lugtig. 13-14 donker. 15 donker. 3 uir braef schoer.
windig. 16 stofregent. rustrig noordwint. 17 wind en sagte regen. 18 kout. donker. windig. 19 warme
sonne. tegen avont donder dog trok na Ensched en Oldenzel. nog een ander na Munsterland en lugtet
hier. weinig regend. donder verre. 20 warme sonne. 21 iets koeler wind. 22-23 warme sonne. 24
warm. om 5 uir iets donder. trok weg na Oldenzel dog hier een goet schoer schilik quam. ons hooij
liggen bleef. iets daer van 25 droog. mooij. 26 namidd wat regen. 27 droog. savonts weerligtet. 28
donker. droplede. nademiddag hoijet. 29 donker. vogte wind. namidd hoijt. 30 donker. namiddag
sonne en wint. hoijet goet.
den 1 Juli donker. namidd sonne. 2 donker. namidd: goet weer als oldste soon Starink hier was. wij H:
Stoffrinks land koften. 3-4-5-6 droog. haelt. wij al sprutse gieten moeten alle avonde. 7-8-9 neffel daer
na hael sonne. 10 sonne hael warm. droogt so ffel. slaet ruschet in wortelen. staet weide saer. wit
wort. sedert St. Johannes weinig of niets geregent. grote bonen en turkse ook de blade witt worden. 11
snagts its regen. weerligtet. voormidd donker. its regen. 12 om 7 uir droplen (1748) vallen daer na
sonne. wint hael. 13 donker. droplen vallen. droog. 14 haele starke wint boeset. noordwint. savonts
west w:. weerligtet savonts. nu al 3 avonden gedaen heeft. dondert verre. snagts op Dinkel gehoort is.
koe weide wit wort. beesten honger lijden. 15 its regen. namidd hael. 16-17-18-19 droogte. alles saer
wort maer in de Lutte Rigter Borgerink segt had was ijs stukke vallen en donder 6 uir gister avont en
ook sterk regent na Ootmerschen maer hier niets. 20 sonne. iets kouder. haele wint. 21 koel. windig.
hael. om 11 uir iets vogt. effen strate nat daer na hael sonne. 22 starke wint. hael sonne. koel. sant
stoft. weite eenige bloijsels bruin dog sonder weite an. 23 warm sonne. stiller. op eenige plaetsen wat
verhagelt. op den 18 deser in Munsterland Wessem Ottensteen so als hier gesegt is. 24 snagts regen
daer na hael sonne. 25 wind en sonne. hael dog namidd: its vogt. strate effen nat. halet daer na voort
weg. 26 wat regen. om 6 uir donker. windig boeset. namidd: 5 uir regend een goet schoer. 27 hael
sonne en wind dog wat stiller. wij ook rogge uit Esch inhalt. 28 stofregen tot 9 uir daer na haelte. om
1 uir 1 schoer. 29 droog dog 11 uir regend en so gedurig. wij seldrij plant. 30 smorgens regen tot 8 uir.
namidd stark halet. alt water weg. int Heerde stegge vuil was, 31 droog.
den 1 Augusti hael sonne en wind. 2 heel hael sonne. sant stoft. 3 fel halet. gras in Woltmaet half
droog geworden is de eerste dag, savonts weerligtet. 4 its vogt viel voor 7 uir daer na hale wint en
sonne. 5 hael wint. hooij in haelt maer twe dage hooijt. gistren sondag in oppers stond. 6 hael sonne
en wind. turkse bonen [en] wortelen loof witt. alles opt uiterste. savonts 8 uir donder en daer na stark
regen, en lugtet gedurig tot na 12 uir. 7 donker. sonne. stille. 8 neffel. ripet. sonne. stil. wij knollen
zaet gesaeit. onder t land nog vogt, weite nu anslaet. 9 nefel. ripet. droog. sonne. 10 droog. wij
knolsaet in Toslag gesaeit en t land angetast. gekoft van de Wed[uwe] W: H: Stoffrink. 11 donder 7
uir smorgens. sagte dag. namidd 3 uir stark w met een swaer schoor. 12 stofregend daer na stark
regend. poele water stonden. vuil. rustrig. 13-14-15 its ripet. mooij stille. 16 ripet. starke hale wint.
sonne. (1748 den 16 augusti) (16) dito namidd 4 uir wij vische vangen. jonge snoekies in dikken
sweel ant kerkenland 149 en Jorians Jan en Knelie na Agterhus vischrij bragt. het water met wanne
uitschept. Gerh: neef met hande vangen. 17 ripet. windig. sonne. 18 lugtig hael sant stoft. 19 helen
nagt felle oost wint. appels afvallen. torkse bonen stokke omwait. tot 1 uir smiddags wind zudw:
omloopt. regend verscheide schuers. 20 warmer noordw:. 21-22 stille. donker. 23 mooij als wij na
Wilplo namid vaerden en na t Ruenberg. 1 heel dikken Eijke boom besaegen. ik nooijt so een dikken
boom gesien hebbe. 24 hael sonne. 25 neffel. sonne hael. 26 sonne. stille. Rigter Borgerink in Losser
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alle menschen opschreef tot kleinste kinder in de weege toe. kool overal wit. mellen opeten en roepen
ook. weinig menschen planten hadden. all meest verschenen d planten. Wilplo klagt en meer anderen,
27 warme sonne. om half seven regen en 8 uir donder en lugtet sagt zudlik. 28 hael met sonne. 29
hael. weerligtet. savonts noordl[ijk] en snagts wat regen. 30 donker. gedurig regend. 31 starke hale
wint. ik siek wird. kneuste ant hooft. nigten W: (dito k<wam>en vischen hier was neef <al> ook.) den
1 september regen en starke west wint. 2 ook. boset en regen. 3 ook so. 4 sonne en wint. 5 ripet. blade
van de weite vallen. maijen over al. 6 ripet. 7 ripet. hael. 8-9-10-11-12-13 nog hael. 14 donker.
namiddag donder en 1 schoor. weerligtet. 15 its vogt daer na droog. 16 hael oostw: sant stoft. snagts
regen. 17 regen. windig. namidd droog. 18 mooij stille. Domine (<meter>) en Bleekers soon met sone
Christjan en vrou na Gronouw vaerden. 19 hael ost w:. sonne. 20-21-22 droog. 23 stofregen. zud wint.
24-25-26-27 droog. stille. 28 donker. stofregen. wind. 29 donker. droog. wij nu weite inhalt. dorschet.
heel slegt. kort stroo. doof goet. maer 1½ sch an de fijme. doorgaens klaagt elk. ook is de weite deur.
23-24 st schep kost maer de rogge is kostlijk in droogte wassen. 30 vogtig.
den 1 october donker. vogtig. stofregend. 2 donker. droog. 3 droog. alle leste weite uit Es van dage in
halt is dog is allegaer vogtig ingekomen. slam. 4 droog. 5 regen en wind boset savonts. 6 regend braaf.
7 droog. 8 vogt. 9 wind en regen. 10 neffel. still. 11-12 stille. mooij sonne. 13 droog. windig. 14
donker. vogtig. 15 stofregen. Hoogklimmers knegt om rogge kopen hier was om dat somer saet niet
gelukt is. haver [en] gerste ook slegt. deur. gerste 23 24 st en nog smal ligt is rogge 27. quam weinig
opt mark. 1748 den 16-17 october vogtig. ook nog sonne. 18 donker. 19 mooij sonne. namidd noord
wint. kouder. 20 donker. stille. 21 regen. noordwest stark wait. savonts vroor. 22 ripet wit. sneut. fel
kout zudw wint. buijg. 23 kout. boijstrig regen. Verbekke vertelde hier dat op den 20 october over
Markdernek kamp na Gronou was gaen om t orgel te slaen hij 1 spier rogge optrokken had voor een
pipe. in opgeschoten was 1 vinger lank. so lank datse op vele plaetsen opgeten of verrottet is. den 24
8br om 11 uir neef Herm: Stroink cour[ant] bragte dat de Vreede was getekent verleden weke19 &
tussen vrydag en saterdag snagts, om 8 uir te Ensched hadde begonnen te luijden, gelijks ook hier
smiddags rots wijse geluijt hebben tot an den avont, windig. regend. 25 ook regen. 26 ripet dog 10 uir
al regend. savonts stormde. 27 stille. redlik droog. 28 donker. vogtig. vuil. 29 stormde. lelik. regend
helen dag. 30-31 gedurig regen.
den 1 November redlik. courant schrift dat onse Stadhouder Prins van Oranien revue int leger doen
wil. dan den 26 8bris scheiden soude dat eenige 100 tonnen bier brandwijn (janeuver) tobak en pipen
an de krijgslieden soude geven worden. canons bragt om afte schieten, 2 ripet. mooij weer. 3-4 ook
so. 5 neffel. namidd: regend. savonts 10 uir nog derde gifte an t Land is te Oldenzel bragt. 6-7 droog.
8 redl[ijk] dog savonts braaf schoor. 9 droog. 10 donker dog namiddag regen. 11 donker. middag
begon te regenen. 12-13 droog. redlik. 14 twe (compangniene) Hanoverse soldaten quamen 2 nagte in
Losser. saterdag den 16 dito. na Hanover trokken de selve dag om 11 uir. 3 compagnie weer quamen
als het regende. den 16 dito wit ripet als het krijgsvolk vertrok. (Christjan) overste na Northorn
trokken. 17 redlik. 18 sagt vogt viel. 19 redlik. (cannonier Captein Bieland bij ons was 1 nagt met 1
knegt.) 20 koud oost w:. 21 hardijs vroren. fel koud. 22 ijs vroren. kout. savonts its sagter zud west
wint. vogtig. den 21 Ritmeister Heist bij ons biliett was twe nagte en een knegte 1 ko[lo]n[el] zijnde
en 23 smorgens vertrok na Hanover. ik om middag van Ensched quam edog ik niet wetende dat wij
van Dingsdag tot saterdag inquartering gehad hebben, waer over pastor geklaagt heeft an de
verw[alter] Drost Baron Heerdt daer op (den 28 xbris 1748) gerigts dinaer Hubert Jansen an de
setters als Jan Beernink Herm Keijlvers B Keijlvers geviteert zijn, om reden te geven van haer gedrag
en te compareren tot Rijsen den 21 Janwari 1749, met een expres verbod op boete van 50 g[oud]gl
nooijt weder te doen, an een predikant, den 24 9br dooij weer. 25 hard ijs wit vroren. 26 sagter vorst.
neffelagtig. 27 donker. stille. savonts tusschen 10 en 11 uir grood allarm quam dat Nijweerts huis
brand was in de Eeste maer was voort gedompen, so dat koster als na Thoorn gaen wilde sulks gesegt
is, dierhalven klokke nog niet antrokken is, ja verleden jaer ook Eeste al brand als vandrig van de
Hanoverse daer in quarter lag modero met sijn knegt en Alb: Suthoff met sijn soons het uitgooten
hadden. 28-29-30 donker. still dog 30 boset zudwest w.
den 1 xbris regen helen dag. vuil. 2 koud wint. 3 sterk vroren. its sneut. felle oost zude wint. kout. 4
snagts regen. om de starke wint dom[inee] opbleef. 5 donker. redlik droog. 6 droog. helder. Toslag

19

In 1748 werd de vrede van Aken getekend, het was het einde van de Oostenrijkse successieoorlog.
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agter omgraven een endken gras gront. 7 slegt weer. storm wint 11 uir. huis kraakt. savonts 6 [uur]
ook stormt en regend. sneut. om 7 uir 1 mal dondert en lugtet. 8 windig als dom[inee] halt wirt
Gronou te prediken, ook regen schurs. 9 wind en regen. 10 wind. nefelagtig. sagte regen. 11 regend
helen dag. hoog water. 12 vogtig. stiller. 13 helder sonne en windig. Bronswiker blauw rokken hier
tegen avont quamen in guarnisoen. hoog water. Verbekke zijn soon Jan quam tot Gronou tot
schoolm[eester]. orgelist Verbekke weer van Gronou kwam. moste over Swavernik brugge. alles vol
water stont. 14 helen dag regen. windig. 15 mooije dag. windig. 16 droog en mooijer sonne schijn.
vaendrig Mengen in Christjans huis lag. ons visite gaf. lag eerst in Nijweerts huis en Capitein
Brandenstein was saterdag avont met gewelt in Chr: huis inquarteert dog sondag trok onder
predicatie na Nijweerts huis en vendrig quam weer bij sone Christjaen logeren. 17 regen. wint boset.
18 hagel buijen. kout. windig. 19 stiller. droog. sonne. 20 boeset helen dag regen. lelik weer. 21
droog. windig. namidd buijen. koud. beter dag. op St. Tomas Oldenzel justitie sou worden gedaen an
een maagt uit gerigte van Delden dog woenagtig in Boekelo die aldaer in kraam was gekomen en het
kint gedompen. so men segt eerst Oldenzel in kelder sat eenige tijt opgesloten. Domine Strik van
Ensched met op de wege sat om <toe d’selgen> bij de twe meulen voor de stad Bronswikker blau
rokken soldaten de paerden stil houden, dit vrouspersoon of den wagen gebeurt, en de hollants
soldaten die rontom den wagen gingen de roors afgenomen en daer wel 300 Bronswikker soldaten bij
een waaren. setten de vrou opt paert. reeden daer met te volle spronge, met na d Poppe en so na
Ravenshorst en so vorder, daer dan de justitie is agter gebleven. de doetkiste stond al in de grond bij
de galge en pael & &. na dato ist in de Courant geset met een premie.
22 regen. om 1 uir hagel schuers. kout. savonts stormde. stutte voor t glas setten moste. 23 nog
boijstrig. donker. 24 redlik. 25 ijs opt water. stiller. savonts regend. 26 droog. mooij. Bronswiks
krijgsvolk uit Ensched weg trok over Glaner brugge. savonts boeset. gistren hier de knegt van
vaendrik Mengen in soons huis lag. gecommunceert Christjaen Damiel Keeler van Anhalt Berenborg.
27 redlik. savonts half seven sterk stormde. om 1 uir tromme sloeg. Bronswikker weg trokken vroeg
die den 13 xbr hier komen zijn en nu 28 vroeg vertrokken zijn. 29 quam hier 2 compagnie 1 nagt
liggen. half Dorp half boeren. 30 stofregen. 31 droog.
1749 den 1 Janwari redlik droog. westw. 2 its ripet. 3 ripet. 4 its ripet. droog. 5 regen helen dag. 6
moijen dag. wind zudoost. savonts boeset. 7 boeset met regen. 8 regen meesten dag. vuijl. 9 redlik.
savonts kout. hagelde. ijs. vroor heelen dag. 10 sterk vroor en sneuwt. int huis vroren appels op solder.
hart sterke oostewint. doordringent kout. 11 stark vroren. helder. kout. 12 its sagter vorst. gladijst dat
men niet na kerk gaen konde. namiddag neffelagtig. water opt ijs. Terremeter in dese koude op 20
graet stont. nu 17 graet. 13 dito. pannen druppen. sagt. stille. 14 sneuet. savonts regen boeset. 15 sneu
weg is. stille. savons boeset. termeter op 11 graid, 16-17 regend sagte. savonts boeset. 18 moijer. 19
ripet wit. sonne. 20 ijs vroren. namiddag vogte west wint. 21 regen en wint boeset. 22 regen. starke
wint namiddag. namiddag half vijfe 2 mael donder gehoort. schoor sat noordlik. duister. hier ook
braaf regend. beeke hoog. 23 wind en regenagtig. 24 droog. helder. stiller. om 10 uir regende. 25
regen. nu water in grote kelder komt. 26 regen. neffelagtig. 27 moijer. kout en sonne. savonts 28 neef
Dom[inee] Stuel en vrou en Neef Stuel van Northorn hier quamen. vogtig. 29 its ripet. 30 ijs vroren.
om 9 uir sneut. its vogt viel. Neef Stuel vertelt dat in Nedergrafschap rogge wormen afeeten. Harger
bij Nyenhuis eenige mudde lants weerom saijen mosten. hier Mullerman vroeg saijde op kamp an
voetpad. ook uitvreeten is vergaen, 31 droog voormiddag. namidd: regen. wint boeset. zuit wint. slegt
weer.
den 1 Feberuari voormidd redlik. namiddag regen. savonts stormde. half twe stark stormd. eenige
pannen vant huis waijt. 2 stark waijt. hageld. witt grond daer na regen. 3 smorgens huisen wit van
sneuw daer na regen. wint. noord w: boeset. (1749) den 4 Febr: hoog water. sneu smelt. Dinkel vol. 5
sneut. wit ligt. boeset noord wint. sneut. stiller wort. 6 vroren. still. donker. sneu weg teert. 7 dese
nagt dik sneut en vroren, uit oosten sneut. koude wint, courant den 1 Febru: schrift Heijdelberg den 25
janwari den 21 deser savonts 5 uir quam hier een verschriklyk onweder verselt met sodanig felle
bliksem stralen en sware donderslagen als ooijt in de heitste somer gehoort of gesien is; het onweder
½ uir duerde. heeft sig over het grootste gedeelte van de Palts uitgestrekt. dit is niet minder
wonderbaer als de bysonderheden van desen sagten winter staende de vrugten reeds so voorspoedig te
velde als of het in de Maand April was: en de oudste menschen alhier getuigen, dat sy nooijt een
winter beleeft hebben hier bij kan vergeleken worden,
den 8 Febru: in de putte vroren. starker als gistren. 9 hard in putte vroren. donker. stille. 10 hard in
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putte vroren. its sneut. zud wint. sneu stark in hope wait. namiddag altyt sneuwt. op solder over al wit
sneut. 11 vroren in putte maer stiller. sonne doorschijnt. om 10 uir sneu weg teert. Domine na
Ensched gink. Jan Stroink ansprak. pokken hadde. altyd hoog water en starke wind dit winter gehad
dat hij niet gaen konde. 12 vroren. starke wint. om 2 uir gladijs. 3 uir regen. braaf sneu smelt. 13
regen en sneuw. hoog water Dinkel. helen dag regend. 14 droog. stille. 15 its stofregen. Dinkel so
hoog als vant winter nog niet weest is. 16 ijs vroren. weitrig stofregen. stille. 17 stofregen. 18 ys
vroren. koud wint. 19 redlik als p[asto]r Stroink en zijn broer Timmerman met Domine na t Wilplo.
holt uitsagen om te verkopen. 4 uir regend als sij na Ensched gingen. 20 ripet. ijs opt water. sonne. 2122-23 ripet. water wat weg teert. sonne. 24-25-26 ijs vroren. alle nagten opt Wilplo holt <anbekt>.
27-28 ijs vroren. koude grise lugt.
den 1 Meert sagt. donker. droog. 2 neffel. stille. 3-4 stille. donker. petersely seldrij spinnasi lattik
saijt. bonen inlegt. 5-6-7 hard ijs vroren. oost wint. fel kout buiten. 8 vroren. 9 dik neffel. vorst. 10-11
donker. oost wint. kout. 12 donker. neffelagtig. vogte lugt. Holt verkoop nableef om dat Wilplo den 7
meert het half Erfe van p[asto]r Stroink koft heeft. 13 regen helen dag. wat warmer zudoostwint. 14
regen. stille. 15 vinger dik ijs vroren. mooij sonne. 16 sondag geen vorst als pastor predikte. 17 regen.
savonts pastor borst siekte kreeg. krank wiert, Wilplo in G: Wessels huis was gistren &. 18 regen.
komt water in grooten kelder weer. 19 helder. kout. 20 ijs vroren. wit, oostwint stark halet. sonne op
en onder ten 6 uir.
1749 den 20 meert ijs wit vroren als wij den eersten mes[t] in den Toslag onderbouwen lieten. 21 its
vroren. donker. sneuw vlokken vallen. namiddag its regen. westwint. 22 its vogt. wind oost. kout. fel.
23 en 24 hardijs. kout. hael noorde wint. 25 hard int huis vrooren. grond wit sneut dunkes fel oost
wint. helder sonne. water uit kelder weg gaet. kout. 26 its minder vorst. sonne. stiller. 27 hard int huis
en putte vroren. felle oost wint. gants kout. 28 int huis vroren. feller oost w:. kouder als gistren. alles
saer wort. boeset. 29-30-31 ijs vroren. haele noordwint.
den 1 April en 2 niet vroren. zud ostw:. 3 wit vroren. 4 warmer. stille en sonne. 5 windig. om 3 uir
donder en its regen dog t schoor trok na Oldenzel en Lutte. ik 2 nagte altyd (om) 1 uir wakker wirt.
niet slapen konde. hitte en dorst. hadde klok gedurig telde, 6 Paschedag, mooij sonne. warmer. 7
regen. groen wort. gel tydlose uitloepen. regen. 10 uir ophout. swalwe isser al weder. 8 sonne met
haale ooste wint. neef B. Elshof en vrous Nigte Scholten en nigte Gesine hier komen, is (d) laertsen
mael van Nigte &. 9 mooijer. warmer. stille. 10 hael oostw:. 11 hael en oost wind. 12 hard dik ijs.
oostw:. 13-14 ijs nog vroren. 15 windig stark <hael> sant stoft. namidd: 5 uir donder. een klein schoor
hagel <als> knikkers. savonts lugtet. 16 droog. savonts weerligtet. wylan<den wat> groen wort. om
middag een schoor regen. (1749) den 17 april koud. windig. 18 kout. namidd: regen. 19 hael oostwint.
20 hael. namidd: stofregen. 21 oost starke koude wint. 22 hardijs gevroren. koud oostw. stormde
snagts. 23 hardijs. 24 hardijs. drie nagten, namidd stofregen. 25 windig. sant stoft. (den 25 april nigte
Averes begraven. < -- > wast getrouwt an J Strik soon van mijn suster.) 26 sagte. om 4 uir begon
stofregenen. 27 droog. 28 stil sonne als onse beide soons na Oetmorsen Neef Stuel anspraken. savonts
vorschen songen. ik na Agterhus west om te manen. 29 haele starke wind. 30 redlyk. its regen,
koorsen sterk regeren.
den 1 Meij om 9 uir regend. ook hagel. zudw wint dog weinig regen. 3 sonne. its ripet. 4 hael oostw:.
5-6-7-8-9 alle nagte rijpt. hael oostw:. 10 droplen schoten. namidd: stark oostw. kout. 11 haele oost
wint. sant stoft. 12-13 ook so. savonts 7 uir droplde. quam weinig van. 14 donker. savonts 7 uir
droplen vallen. 15 wit vroren. Hemelvaert hael. 4 uir its regen en hagel. Termom[eter] 1 graed onder
de sonne. 16 wit ripet. hael kout zudostw:. 17 hael. om 4 uir twe donderslagen. schoor trok zuidom na
Nordhorn. hier effen strate natt maer snagts tegen morgen braaf schoor boeset. 18 ripet. 19 droog. 20
hael. van dag drie parellen Munsterlude hier weest om rogge te kopen. 21-22-23 alle dag haele oostw:
dog een mael donder verre gehoort is. 24-25 fel halet. 26 hael. namidd donker. om 4 uir donder hoort
zudl[ijk]. hier droplen. strate effen nat. savonts weerligtet oostlik. om 10 uir regend. warm. 27 moye
sonne. 28 mooij sonne. smoel heit. santbrand. 3 uir donder sagte na d Glaane. its regen. donder
rontom. oost noord west gequam. geen regen quam. 29 sonne. noordostw:. 7 uir duister. savonts kout.
wirt een bank koude wint. 30 rustrig. 31 warmer.
den 1 Juni 1-2-3-4 hael. 5 rustrig. windig. om 11 uir swaer schoor. namidd: sagte regen. 6 donker als
Detert Eldrink ½ last rogge van ons haelde voor 28 st. Jan Beernink en Herm Eylrink accort makten
van dage. J. Beernink nog <Land>schap: wilde trekken &. 7 rustrig. regend helen dag. 8 its regen. 7
uir ophout. sondag dogters weerom varen. sonne doorquam. stille wint. 9 its ripet. 10 hael noordw:
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boeset kout. 11 donker. kout. windig. Dankdag was over de Vreede. Dom[inee] text psalm 118 vr 24.
(namiddag Pastor selfs psalm 147 vr 12-13-14.) den 10 Juni Droste Carl: Bentink een order by
Huberts soon om de predikanten den 12 bij een te komen van Losser en Weerselo bij de verw[alter]
Rigter en de Oldenzelse predikanten te overleggen opt stadhuis met de Borgm[eesters] om een colecte
te doen voor Bergen op soom &. gehele dag regend. Dom[inee] na Oldenzel moste varen. 13 regen tot
middag. namiddag droog. Fectorij is brand. is geluidt met klokken. wij ook keersen voor de glase had,
jong volk bogens gemaakt. wij en andere elk haer ½ ton bier geven, 14 regen. 15 regen boeset snagts
12 uir. 16 vogtig. 11 uir droog. onse gras (eerst) <streit> dat wij den <12> dito al maijt hadden in
Kostverlorn. 3 uir dondert braaf schoor. 17-18 regen. 19 donker. namiddag sonne. nog hooijt. den 12
alt gras maait. was kluer weg. is van dage Jan Heunders van Gronou gelast rugge van <Hanze> haelt.
hij vertelt dat hy het (1749) uit Clooster halt hadde het volk de sakken hem wilden kort snijden. nog
een man die voorganger was gelt in hand daen hadde om te stillen. die gesegt hadde hier is nog rogge
genoeg in Oldenzel daer op het volk geroepen hadde hij maakt de deurte. so eijndlyk weg komen is.
Jorien Samland na Northorn was. deselve dag 3 Ogtropper wagens met rogge vant Frenswegen voor
26 st halt hadden. 20 vogte nefel. donker, namiddag hoijde. sonne. 21 donker. 22 noordwint boeset.
namidd sonne doorquam. gedurig dropelde. t jonge volk optrokken. dronken ½ tonne bier dat J.
Teijlers haer gaff. 23 regend meesten dag. savonts hagelt. kout. 24 regen. koude buijen. ook hagel.
menschen klagen so kout als int winter. op Clooster Glaen hagel met voeten by een schrobbet hadden.
so dik. 25 regen. hagel. 11 uir donder dog regen na noorden trok. te 1 uir hier een schoor. rustrig west
windig. 26 regen. 27 windig. 9 uir regende. 28 droog. wij om middag hooij inhalden. nog <slouw>
helen solder overlegt. 29 stark wint. sonne en wint. namidd 2 uir regend. jonge volk na de middag int
Nijweerts huis dronken ½ ton bier van de Factors. van dage in Courant stond uit Dresden den 17 Juni
dat aldaer de kaggels weer sijn angestoken om de sware koude. hier ook kout. alle dage wind en
reegen. torkse bonen verder van de blade gel worden. windsels afvallen. stokken omwaijen &. 30
regen met storm. wint rustrig. poele water stonden. solt water vallen (wort er segt).
den 1 Juli smorgens regen. (na) 8 uir stark halet. 2 regen. warmer. te 1 uir sonne. windig. 7 uir its
regen. 3 wind en sonne. om 2 uir begon stark te regenen helen dag. alle paden vol water. 4 regen. 5
donker. droog. hoogwater. 6 mooije sonne. 7-8 droog. warmer. 9 mooij als nigte Hodemaker en haer
beide dogters, nigte van Heek en onse dogter Dina ons anspraken. de voorman segte dat morgen schip
rogge tot Ensched gehalt wort. armoed was om rogge, 10 windig. hael, Bloemers segt Oldenzel 33 st
rogge int Clooster kost. 11 mooij hooijtijd. 12-13 hael sonne. 14 droog. warm. donder. savonts lugtet.
15 droog. stille. 16 boijstrig sant stoft. 17 hael santstoft. namiddag its regend. pastor Eberharde vrou
en 2 susters van hem ons visite gafen. seijde 4 last schip rogge koster te Enschede had halt. ook in
Gronou wat van komen is. 18 wind. its regen. 19-20-21-22 hael sonne en windig. 23 regen. donder
verre te 11 uir. namiddag donker. ook nog donder hoort. 24 droog. 25 regen. 26 droog. its ripet. 27
ripet. hael sonne. 28 haele wint. 29 hael sonne. 30 wind. donker. 1 uir stormde. 31 hael sant stoft.
den 1 Augusti 10 uir swaer schoer viel. 2 droog. 11 uir 1 schoer. 3 sonne. droog. 4 donker. 6 mooy
droog. 7 neffel. droog. wij hoy in halt. <nu> 3 dag sonder regen Woltmaet. 8-9 hael. alles verdroogt in
< -- >. its brun sant brant. 10 sonne. smoel. om 4 uir donder zud en schoer regende. den 10 in
Friesland onweer. hagel. vensters kort geslagen zijn. 11 still. its vogt. namidd 6 uir stark regent en
snagts ook kouder is. 12 om 6 uir regend. Barmeter daelt. kouder op 14 graed. 13 droog als drosten
soon Landsch[aps]kramer Rigter Nijlant ijken de maten gewigten & in soons huis de eerste mael. 14
droog. 4 uir een schoor. 15 its wind. smiddags stark waaijt. westlik stormde. appel afvallen. een
schoor. 16 boijstrig. ook regend. donker. 17 droog. 18 mooij sonne. savonts weerligtet en sagte donder
verre. om 11 uir regend braef. smiddags 2 uir domine met vis na Ensched vaarde. voormiddag veele
vangen. 19 neffel. savonts weerligtet en verre donder. 20 donker. warm en savonts weerligtet. its
regen. 21 droog en sonne. 22 wat regen. 10 uir starker regen. 3 uir lang. 23 warm. groijsaem. knollen
[en] weite nu wassen. 24 droog. stil. wirt oost. den 15 aug: Keulen swaren plas regen met grote hagel
stene vallen. veltgewas toen mael neer geslagen in een groot district. 25 stark halet. om 2 uir begon t
regenen. weite meijers uitscheiden mosten. 26 droog dog veele dropelde. 27-28 droog. ripet. lugtig.
weite inhalt om te dorschen. ook ½ karre <afgeven> &. 29 ripet. 30 ripet. 31 mooij stille.
den 1 Septemb[e]r wint en sonne. 2 ook so. 3 warm. 9 uir dropelde dog schoor wegtrok. half vijf
donder en regen. een hoese satt noordlijk. IJsterborg swaar regent. Borghorst swaar onweer. 4 droog.
5-6-7-8-9-10 hael en koude nagten. 11 regen. lugtig. 12 kout. windig. 13 donker. haelt. 14 boijstrig
sterk waijt. appel afvallen. namiddag regen en stormde. 15-16 hael. 17 hele dag regen. 18-19-20
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droog. weite inhalt. de leste. 21 regen. 22-23 hael stark stormde. (1749 22 7br Losser kermis. vrou
Omk segt rogge 30 st int Clooster. was hoge. den 29 8br Belinkhof segt rogge 31 st weite 24 st
October.) 24 regen en wind. prumen afslaen. lelike dag. 25 mooij droog. 26 regen. ook windig. eerst
mael Belinkhof by dom[inee] was. 27-28-29 gedurig regen en windig. 30 oostwint. ripet.
den 1 october ripet. warm als pastor en boren in Esch bij d riete waren. an onse land graven maakt
hadden de kooplude van d Bru. 2 ripet. 3 ripet. 4 redlik. 5 ripet. 6 neffel. donker. 7 stofregend. 8 stille.
donker. 9 ripet. mooij weer. namidd verw[alter] Rigter Nylant Heerschen riete in ogenschyn nam op
ons versoek. 10 donker. droog. 11 helen dag stil regent. 12 hagel en regen. 13 wit vroren. kout. ys opt
water. sporij wat vervroren. swart. 14 ijts ripet. 15 its regen. namidd: droog. 16 helen dag regen. 17
donker. windig. 18 nademiddag stofregend. 19-20 redlijk droog. 21 windig. 22 stofregende. 23
stofregen helen dag. 24 hardijs vroren. oostw:. 25 nog harder vroren. menschen eerdappel gropen. al
its vervroren zijn. 26 ijs vroren. 27-28 wat regent. 29 wind hagel en regen. 30-31 vogt. regen.
den 1 November regen. hagel onder. 2 ook. 3 ripet. 4-5 regen schoers. weinig water anbragt. 6 droog.
sonne. 7-8 ripet. mooij weer. 9 mooij. stille. 10 droog. windig. snagts regen. 11 windig. van dage een
brief ontfg: Nigte Elshoff den 5 9br is gestorven in Amsterdam. 12 redlik. regen. 13 moije dag. 14
November 1749 redlyk. 15 ijs vroren wit. 16-17-18 ripet. 19 hardijs. wit vroren. liggen bleef. 20
ijsvroren. 21 neffel helen dag. 22 its nefel. windig. 23-24 its vroren. 25 ook. 26 hard int huis vroren.
knollen vast sitten. 27 neffel. vogtig. dooij. 28-29-30 vogtig zudwest wint.
den 1 December moijen dag. stiller. 2-3-4-5 donker lugt. 6 windig. stark waijt. savonts stormt. 9 uir
regen. 7 regen. windig. stark waeijt. 8 verandert. savonts sneut. J Keller van Gronningen quam. ik
savonts ben siek worde. 9 vroren. 10 ook. 11 so stark vroor de appel op solder vervroren zijn. 12-13
vorst daer na sagter. dooij bleef. midwinter wat begon te vriesen. kinder opt ijs gingen.
1750 den 1-2 Janwari sagte. dooijde. 3-4 sagt weer dog den 20 vroor. 25 dik neffel. vorst. somtijs
dooij dat de weeffers altyd arbeiden konden. (in maand Feberuari J. Teijler 1 nijen kamp opsmeten bij
de meule)
den 1 Feberuari -2-3 dooij. neffel. 4 vorst. 5 dooij. 6 regen. windig. 7 somerlugt. 8 savonts wit vroor.
9 dik ijs vroren. 10-11 stark wint boeset. regen dog savonts stil wort. 12 wind en regen. 14 wind en
regen. 15 windig. droog. Term: 4 graed. 16 storm en regen. pannen afvallen. Beeke hoog. water op
weide goeten. 17 hael. water weg teert. 18 regen. 19 regen als Borger en Lentfert met ons nett in
uitlagen vischeden. 20 redlik. hoog water. 21 droog. warm. somerlugt. namiddags regen. wij vischet
dog Ravenshorst ons voor geweest is. 26 sonne en windig. 27 mooij. voor 8 dage blome prime laven
uitlopen, ook domine en Pennink vogel vangen. kivitt ook weer was. 28 wit ripet. moijen dag. extra
teug droog allegaer wirt, rogge Dr. Rensen 30 st. Bos niet verkofte.
den 1 meert donker grise lugt. kouder. 2 droog. 3 sonne. stiller. 4 haal sonne. 5 mooij. wij grote bonen
patten. 6 sonne. windig. domine 1 gel tijdlose inbragt uit hoff. 7 hael. mooij. 8 sterk hale wint. 9
donker. koud wint. Term 2 graed boven sonne. 10 regen. wint boeset. Term: 2 grad onder sonne.
savonts 4 gr:. 11 koud wint. stormt. ook hagel. Nordw wint, gistren neef Bos hier was als na Hip
heppe west had wegens onssen Leusener angaende. Termeter 7 gr onder sonne. slegte winter dag. 12
ysvroren. sneuw vlokken vallen. 13 hardijs. Term: 8½ gr namiddag regen en 15 droog. stiller. 16-17
donker. Term: 5 onder sonne. 18 regen. warmer sonne. 3½ gr Term: boven sonne. wy tr<an>se weder
in Es<ch>. 19 ripet. sonne. Blumer segt Bos nu 26 st rogge verkoft. Term 2 gr < -- >. 20 dikke nefel.
zud west wint. op en onder 6 uir de sonne.
1750 den 21 meert goet weer. sonne. noordwestwint. 22 en 23 goet weer. Termeter 1 grad boven
sonne. donker. de saet rufen bloijen. 24 wit ijs vroren. namiddag Jan Teijlers 1 kamp by d meule
Dorper jonges opsmeten die door J. H. Nykerk verbod is gedaen door Dr Niters maar evens wel voort
arbeiden, 25 mooij sonne. windig. sant stoft. kouder. 26 donker. its regen. strate effen nat. 27 mooij
sonne. kerse bomen bloysel nu sit los, Domine één espersij inbragte. 28 neffel. donker. snagts its
regend. 29 Paeschedag goet weer. gistren na 11 uir begon wit te hagelen. 30 wit ijs vroren. hael sonne.
ik eerstmael na de krankheit na de kerk weest, en de 8 xbris laetste mael in was. is 16 weeken, 31
koud. sterke wint. Term: 3 graed onder d sonne.
den 1 April regen. hagel. groen wort. windig. 2 wit ripet. ook hagel buijen. 3 wit ripet. hael wint. 4
hael. namiddag stormde. noord weste wint stormde. omliep na 3 uir savons. den 5 april 1750 windig.
kout boeset. daer om Domine om niet al te vrig na Classis. niet regsen: kouder. slegt weer was.
marelle kerse ook blooijt. 6 windig. 9 uir its regende. 7 sonne en windig. namiddag its stofregen.
Barm 10 gr Term 4. 8 sonne en wint. koud noord wint. hageld. gront wit. bleef liggen. 9 ijs vroren.
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Term 7 graed. kout. stille. om 3 uir regend helen dag. Jorien medcine van Dr Landreben halt voor
pastor om dat geele sugt hadde. 10 smorgens poele water stonden. koude tuijm. 11 koud wint. 12
kout. windig. vorschen norren savonts. 13 buijen. Term. 2 gr onder sonne. 14 rustrig. kout. om 10 uir
begon te regenen helen dag. 15 ys vroren. starke wint. Term savonts 5 grad. 16 regen. wint. hagel
schuers. 17 stille. mooij drogen dag. 18-19-20 ripet. vroor alle 3 nagte dog de eerste het hardste
vroren, hael sonne. oost wint. 21-22-23 hael sonne. oost wint. van dage Roterman Bennink Jan en Jan
Beerninck na Deventer gaen. alles in Redemptie overgenomen hebben. 24-25 gedurig hagel wint en
regen. 26 hael windig. 27 wint en regen. dogters quamen hier. kout. 28 hael. 29 hard vroren. hagel. 30
hard vroren. its minder.
den 1 meij hard vroren. drie nagten agter een. desen morgen Konink van Engeland na Hanover reijst
op Benthem. onse dogters weerom varen. Term 2 graed boven de sonne. 2-3-4 hael noordoostwint. 5
hael sonne. eerste turkse bonen potete zijn in de grond vervuijlt, die naderhand gepotede zyn hoog
opgeklommen. groener. veel beter. 6-7 Term 6 graed boven de sonne. redlik warm. 8 moijen dag.
Stroink quam. ook nog weg gink. 9 mooij sonne. 9½ gr Term: boven sonne. om 4 uir windig. rustrig
wort. Term sakt 9 gr. 10 windig. kout. stark halet. namiddag twe hagel schuers vallen. 11 boijstrig
regen schuers. Term 1 graed bov: sonne. 12-13-14-15 boijstrig reegen. kout noordwest wint. hagel
schuer. Term 1 graed onder de sonne. 16 moijen dag. Term 1½ gr bov. sonne. 17 ripet. koude hagel
schuers. Term 1 gr ond sonne. 18 ripet. ooste wint hael. 19 ripet. hael oost w:. 20 starke oost wint
hael. helaes om 10 of half elf brand quam in Enschede. anging an de Espoorte int hus van Brood
Bakker Herman ten Tije en so voort weg brande 72 huisen. de gantse twe rijgen huisen weg brand tot
op den Labbe dijk, ja ook papen kerke en an de ander zijde daer dogter Dina woont. in haer huis op
den vorst al dokken branden. anstak van neef Hendriks ten Caten huis daer sporen afbrand. Dyna [en]
Abr: Paschen ook brand op vorst al was. alle pannen afsmeeten gelyk dogter Dina ook dede. daer door
sij en Abr: Paschen de huisen behouden hebben. met brand spuite dogters huis van onderen de dokken
uit kregen. Berent Lansink van Losser op de markt met een koie die quam lopen en tegen de latten van
binnen op klom met syn hand dokken uit sloeg en doe stark water putteden en de spuite planken voor
van (den) geffel sloegen spuijte, door deden en so ook de schadden op neef ten Caten huis uit kreegen.
den damp [en] vlamme (van) uitgink so dat onse dogter God sij gedankt (huis behout dog) pannen
meeste huis verloren heeft en wat latten gebroken zijn. anders holt onbeschadigt gebleven is edog op
den agtsten dag hebben wij de pannen van IJsterberg laten halen. hondert en 150 vors pannen 1000
dokken en voort behangen is. nije latten bij gestuert so veele alsij nodig waren, veele brand spuiten en
volk quamen van alle plaetsen rontom waer door het is gebluscht. de gantse nagt en volgenden dag
nog holt brande. volk arbeiden moste dat het niet verder quam,
21 meij wat stiller wind. warmer. Term: 20 gr boven d sonne. 22 hael. Term 11 gr. 23 droog. warmer.
Term: 11. sondag 24 namidd: 6 uir donder en braef regend. 25 warm. donder. namidd om 3 uir een
braef schoor dog sagte donder. 26 hael oost w:. torkse bonen inpaten die verkoelt vervuilt waren. 27
pannen na Ensched varen. ophangen antstons op dogters huis. Term: 13 gr. 28 droog. om 5 uir braef
schoor regende. 29 om 9 uir begon te regenen. 30 regen. zudw:. Term 9½ gr. 31 sonne. windig. Term:
6 gr.
den 1 Juni donker. kout. 2 fel oost w: boijstrig kout. regen. poele water staen. Rogge begint te liggen
opt land. stof regen helen dag. 3 donker. kout. 4 donker. stiller. regend. voormidd 1 schoer. namiddag
ook regen. om 7 uir donder 1 mael hoort. sagte, braaf regend nagt door. 5 vogtig. 6 droog. <7> mooy.
Term 6 gr bov sonne. 8 lugtig oostw:. 9 neffel. sonne warm. namidd 8 uir Jan Teijlers gestorven is.
(1750 Juny Jan Teijlers gestorven is. < -- >) 10 en 11 droog. donker. 12 windig. donder its sagte. weg
trok. 13 moije sonne. 14 en 15 rustrig. Term. 8 gr:. 16 regen sagt. 17 donker. namidd sonne schijn. 18
sonne. namidd 1 schoerken. 19 sonne. 20 droog. midd begon te regenen. 21 droog. 22 windig. om 2
uir donder en braaf regende, Beeke liep. 1750 den 23 Juni regenagtig. snagts dondert its. 24 mooij
droog. Termeter 11 gr. Barm 16 gr. den 25 windig. namidd 2 uir 1 schoor. 26 windig en sonne. 27
donker en namiddag 1 schoor. 28 moyen dag. 29 en 30 <feyl> hoyt. droog.
den 1 Juli warm. Term 17 gr bov sonne. 2-3-4 droog. hael. 5 donker. 1 schoor viel 5 uir. 6 droog.
dogters hier quamen. vader anspraken. geele sugt nog blijft. 7 its regen. savons donder en lugtet
noordlik. 8 om midnagt stark waaijt en ook regen. kout herfst weer als J. Keller en Christj: na Munster
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varen. ketel halden. 9 boijstrig. gedurig regend. lugtig. 10 regen dog minder. namiddag dogters weer
na Enschede. 11-12-13 droog. hael. 14 snagts regen. dags droog. 15 droog. 16 warme sonne. donder
verre. om 6 uir hier donder en regend braef. 17 windig. rustrig. 18 redlyk. 19 redlik. 20 maandag
dogters en suster Steenberg hier quamen. savonts 12 uir mijn liefste Pastor gestorven is in zijn 82
jaer des ouderdoms. 21-22-23-24-25-26-27 maandag begraven is. smoel warm alle dagen. 28-29 wat
kouder. droog. 30 en 31 droog. alles verbrand. weite verwelkt. saer word.
den 1 aug warm. namidd donder. 2 wat koeler. blade saer van hegge vallen en van de appelbomen gel
eenen piplink voor d agter poorte geheel kael staet, alles off. appel saer. klein op sitten bleefen. (den 2
aug: (zondag) eerste torkse bonen kookt. heel weinig, als Dom[inee] Eijbergen hier predikte (den < -- >
lykpreek) 3-4-5-6-7 alle dagen droog. torkse bonen ook slegt zijn. de bloijsels afvallen. 9 droog. 10
donker. wat koeler. 11 beiden schoon soons hier quamen. 12 warmer. droplen vallen. geen lust om te
regenen. namidd weerom na Ensched gaen. 13 halet stark. Term: 13 grad. van avont donder en lugtet.
duert tot 12 uir. braaf regent en windig. warm. 14 om 11 uir een schoor kwam. drooge. 4 uir donder en
regen. nu seldrij en andivi konden poe<r>en. 15 droog. mooij. 16 donker. 9 uir regend. 17 droog. 11
uir een schor. 18 hael sonne en wint. 19 vogtig. donker. 20 haele sonne. torkse boonen vervelkeren.
slegt. weinig an sitten. van dage nog its inset. afgaert om datse welkende an de stokken. 21 haelte. 22
its ripet. hael sonne. sant stoft. weite vol ansi<t> maer doof wort. 23 boijstrig. appel afvallen. om
middag regen schuers. 24 somtys regen. its stofregen. 25 sonne. 26 droog. hale wint. namiddag
warmer. savonts weerligtet westlik. 27 dikk nefel daer na sonne. 28 droog. mooy. 10 uir donder. 1
swaren slag en regen. 29 droog. 30 ripet. mooy sonne. 31 droog.
den 1 september stark sonne. hael. ripet. alles verdroogt. roepe koolen op vreeten. grasgront saer wit.
koene honger lyden. < -- > weinig in onse Kostverlorn dit jaer weinig gras in was om dat dit jaer geen
water om te vloeden geweest is. (1750) den 2 september weite nu al maaijt wort - Copshover maet ook
weinig gras in weest. om niet gevloeijt is als de vorige jaaren. 3 droog. ik al weite van rou rot int nam.
4 nog haeler wint. appel afvallen. boven hegge afplukten om nog iets te behouden. 5 windig. regen.
kouder. 6 nog boijstrig stof-regend. Ensch[eder] kermis. 7 ook regenagtig. boijstrig. 8 mooij sonne.
Gerh: neef met Stekhamer roed uit daen en vischet voorste vischrij 4 slijen 3 snoeken 2 baersen een
goede soe was. savonts, als Christjan van Amsterdam quam, wij samen met de vrou en Gerh: neef hier
aten. 9-10-11-12 alle dage haelte. koe weide wit. koene niet meer eeten kunt. honger lijden. brinke
gras seer wit is, roepe kool afvreten. torkse bonen saer. bloisels witt om de grote droogte. wortelen
slegt. dunne loof wit wort. 13 donker. savonts donder en sware lugtinge. its regen. effen grond nat. 14
donker. droog. savonts 9 uir regende en snagts ook. 15 vuil en water staet. 16-17-18-19-20 droogte. 21
droog. savonts wij onse leste weite nog inhaelt daer na snagts 2 uir donder en lugtet. braaf regend en
windig. dondert weinig. 22 smorgens regen. 23 its droplen. namidd redlik. dogters weerom. onderwege wat regen maer in Enscheder Esch sterker datter waterpoele en dogter Dina het water int huis
lopen hadde. Agterhuis kleine jonk hondken met bragt. Letken jongste Stroink van Bosseer kregen
had. 24 redlik. nog schuers vallen dog stiller. 25 hael sonne. 26 lugtig. 27-28-29 droog. koude nagten.
30 vroren had. stille.
den 1 october ripet. sonne. hael. 2-3 donker. droog. 4-5-6-7 donker. koude wint. 8 regen somtijs en
windig. stene brugge bij old Muller huis inlegt. 9-10-11-12 donker. rustrig dog 12 namidd its regend
stoffede. 13 ripet. koud wint. noordwest wint. 14 ripet. sonne. 15 wat regend. 16 ook regen. 17 neffel.
droog. 18 fel oost wint kout. 19 koud oostw:. Term 6½ gr. onder sonne. 20 kout. alle menschen klagen
over de koude oostw:. boset savonts. its regen. Term: 9 gr. onder sonne. 21 donker. warmer. Term 8
gr. savonts regen. term 9 gr. 22 koud oost w:. namidd its vogt vallen. 23 stiller. its regen. strate nat.
komt geen water van. 24 donker. stille. warmer. Term 5 gr. 25 neffel. donker. 26 donker. oostw:. 27
ijs vroren. oostw:. 28 hard ijs. alle menschen eerdappel graven. domine en Christjan van Northoren
weer quamen. 29 nefel. its vroren. mooij sonne. 30 its vroren. namiddag 3 uir hagelde. 31 wit vroren.
om 9 uir boeset. regend. westwint.
den 1 November redlik. its regen. 2 droog. windig. 3 hard ijs wit. 4 nog harder vroren ijs. 5-6 ys
vroren. ook hagelde buijen. 7 vorst en sneut. 8 hardijs. koud oostw. hele dag door vroor als Neef
Sweers hier was. Sondag 8 uir savonts regend. 9 regen dog ook sneeut. 10 redlik. 11 wit vroren.
konink weer van Hanover na Engeland Poppe passeert is. 12 donker. sagt. 13-14-15 sagt. somtijs
regend. 1750 den 16 9bris koud oostw:. droog. 17 neffel. volgend nagt braef regend. 18 regen en grote
sneeuwvlokken vallen. 18 regen. sneu onder. dit jaer om de grote hitte en droogte slegte wortlen.
slegte torkse bonen. laeg. niet opklommen. de eerste weinig an. bloijsel afvalt, sterdappels klein als
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knikkers. ook weinig an. knollen wel goet loof maer weinig weinig knollen an sitten, bookweite veele
doofgoet. vael rogge. die geleegen heeft weinig an is. (2 sch.) maer die staan bleef onse 5 sch de fijme
an was. Fryler segt 1½ sch an, die vroog gelegen heeft. gerste ook smal. niet kostlijk. Oldenzel
verdroogt is. 19 hard vroren helen dag. wij savonts stroo op andivi en seldrij legten. 20 hard vroren.
wind boeset noordw:. om 10 uir regend als Dom[inee] en < -- > vrou na Gronou Broor anspraken &.
21 neffel. ijs vroren. still. 22 regend. Rademaker Derk hier was om beesten van Wilplo te kopen &.
23-24-25 vorst. ijs opt water. namidd: its regend. 26 its regen. 27 wind boeset. regen. savonts vroor.
28 vorst. 29 hard vroren. over alles overgaen kan. 30 hard vroren in de waskamer. savonts sneut.
westw: boeset.
den 1 December sneut helen dag. smelt weg. 2 vorst int huis vroor. nefel. rougiselt. stille wint. Classis
busse stond dat de Heer pastor Gervordink van Ensched, eerst pape west tot Denekamp, is op
Ternaten in Oostindien voor Greformeert pastor overleden 1747 den 7 Juli. den 3 hardijs. dik sneu
ligt. Term 12 gr gistren. nu 17 graed. 4 dik int huis vroren. dom[inee] sijn waterpot toe. neffel helen
dag. fel kout. Term 18 gr. den 5 wat minder vorst. om 2 uir regend. sneu van huise lekt. 6 its
schrokkelt. panne druppen. 7 its vroren. glad. namiddag water op d grond staet. sneu nog ligt. 8 wind
en regen. nu voet onder sneu los weer is mooij groen. Term 12½ gr. 9 redlijk droog. wij rodet knollen.
10 regen en wind. 11 windig. savonts 10 uir storm helen nagt. 12 starke wind. its vogt. namidd sonne.
droog. Term 6½ gr. barm 11½ gr. 13 wind en regen. 14 teug mooij uitregent. 15 stille. goet weer.
terug opwast. sonne. 16 windig. 17 ook. Term 5½ Bar 13. 18-19 regen. beeke hoog. 20 moije sonne.
Barm 19½ gr Term 7. 21 moije sonne. nu water in Joriens putte komt. helen herfst water van andere
haalt, Bentmans ook geen water in weest is, het aardrijk so droog als in lange jaren niet geweest is.
Agterhus uit vischrij int nije Erfe water haalt. 22 neffel. stille. extra warm. Barm 22½ gr. Term 5½ gr.
23 ripet. helder oostw:. 24 vroor, buiten felle oostw. tegen avont patte toe. 25 fel gevroren. oostw: fel
kout. Term 14. Barm 22½ gr. 26-27 ijs vroren. stiller. 28 hard vroren. Term 16½ barm 24½ gr. 29
hard vroren. ½ verken na Ensched. 107 < -- >. 30-31 vogt. niet vroren. neffel en regen. angenaem.
1751 den 1 Janwari neffel. stille. angenaam. 2 helen dag donker neffel. 3 ook neffel. namidd sonne. 4
its vroren. ook weinig sneut. effen wit. 5 hardvroren. mooij sonne. 6 its vogt. niet vroren. zudoost
wint. 7-8-9-10-11 sagt weer, den eenen dag meer wind als den anderen. 12 sagt weer. om 3 uir
namiddag Domine bij vrou Teijlers wiert gehaalt edog lag sonder spraake, an de eene zijde meine
regter zijde (sonder sprake) geroert is, an dat andere been boven de knee sij kanker hadde. heel weg
vreten. eenige jaren al had, 13 helder. 14 ijsvroren. koud oost wint. smorgens 8 uir wedwe Teijlers
eerst gestorven is. 15 vorst. 16 gladijst. slim te gaen. regende om 8 uir. 17 regen en wind boeset. 18
wit vroren. 19 its sneut. dikke neffel. vogtig. 20 hard vroren ijs. 21 hardvroren. stark oostw:. Barmeter
20 gr. Term 12½ gr. kout. 22 vorst dog sagter. 23 vorst. its fijn sneeu. savonts boeset met regen. 24
sneu. neffel. sneu liggen bleef. 25-26-27-28-29 vorst met koud wint. 30 regen. donker. neffel. 31
hardvroren. starke oost wind kout.
den 1 Feberuari vorst. stiller. its fyn sneeu valt. Term 17 graed. 2 smorgens vorst. sneeut snagts. oost
wind sterk, sneeu op hope jaagt. ook int noorden sneut helen dag. Term 16 gr. 3 vroren int huis. ook
sneeut. ligt dikke sneeu op de grond. Term 15 gr. 4 sagte vorst. sneeu dik ligt. 5 ijs vroren en sneut. 6
sneeu. vogt. nog fijn sneeu valt. dooij op de grond. 7 its vroren. stark wint. zud west wint boeset.
helen dag sneeut. 8 stark vroren in de putte. helder sonne. om middag weer sneeut. starke wind. ijagt
in hopen. gistren was Term 14 gr Barm 9 gr. nuw Term 15½ gr Bar 12½. 6 vorst. starke wind en
sneeut. int huis vroren. dikke berge sneeu dat men uit deure niet gaen kan. boeset. its regen. vogtig. 10
vroren. om 9 uir weer sneeut. namiddag sonne. sneu drupelt van pannen. 11 stark vroren in de putte.
dik sneeu ligt. 1¼ voot gemeten hebben. rouwgiselt. Term 15 gr. Domine gemeten. in onse hof over al
dik ligt. 12 hard int huis en putte. rouwgiselt. kouder als gisteren. neffel. namidd sonne. Jan
Verbekken vrou met sleede Agterhuis haer na Gronou weer bragte over felt nu maer om alle weegen
vol sneu. bij Egbrink hekke hegge gelijk lag. rondom, agter Borgers huis mosten int velt de weg
soeken daerse hem konden. 13 in putte vroren. op order van de Rigter Dorplued sneeu weg mosten
saeijten door Esch en Oldenzels dijk, konde geen torf in Oldenzel bragt worden. groote armoed was
om brand. Term 15 gr. 14 stark vroren in de putte. Term 17 gr. 15 sterk vroren. rougiselt. in waskamer
vroren. inkt hard in koker. Term: 19 gr. 16 vroren. vogelglas toe. de eerstmael enige menschen brood
in spinde vroren is. namiddag its sneut. 17 stark in putte vroren. its sneut. vogelglas dikker ijs als
gistren. 18 dik ijs in de putte. Term: 19 gr. Barm 21 gr. 19 dik ijs vroren. kout. Term: 20 gr. 20
warmer. vroren en its sneut. Term 15½ gr. its sneeu. 21 Sondag its vroren en its sneut. water staet.
91

Twentse Taalbank
smelt. its sneuw. Term: 15 gr. nademiddag Wilplers sone Berent trouwde. paapsen so stout waren na
als de Bruid al in kerk komen was, deur toegedaen is. sij proffors klopten. raesden of deur kort slaen
wilden. eyndlyk Jan Samland haer inliet. sneeu kloten in de kerke vlogen in de vroulubanken. Domine
seijde van den predikstoel als geen stilheit krijgen konde het anklagen wilde an Drost van Twenthe, ja
sodanig gelag en geiuig op kerkhof was maer niet horen konde wat Domine seijde.21 22 vroren. helder.
23 regen en windig. boeset. sneu smelt. Term 12 gr. Barm 17½ graed. sneu water loopt in onse putte.
24 sneu weggaet. p<a>lm weer bloot is en bloomperk de hu<i>sen blood zijn. Term 10. Barm 16½
gr. 25 dooyt. windig. namiddag 3 uir hoog in de Beeke weg ijsden. tot in de Heerde stegge alles los
ijsden. water in Duggen wefekamer. Christjaen strate onder an de voorkamer, Bekhuis Penkamps
Marije niet in of uit komen konde komen, water hoog tegen an stond. onsen Kostverloorn blank als
een zee. 26 nefel helen dag. Dinkel hoog uitgink. 27 its vroren. water hoog voor Eldrink brugge heen
gink. Beerninck brugge ook water voor heen loopt. 1 Northorns man wij laten te paerde brengen over
desen bruggen. roubrief had bragt van nigte Lamoes. 28 its vroren. dags dooij. sondag Bernt Keylvers
en Wilm Huls quamen na kerk uit was versoeken dit mael niet an te klagen an de Drost over de
stoutigheden &.
den 1 meert regend. boeset. 2 vroren. koud haele wint. 3 windig. droog. savonts boeset. Term 10 gr.
Barm 17½ gr. 4 mooij sonne. Barm 14 Ter 6½ gr. 5 redlik stille. namidd: regen. 6 droog. ik spinasi
saijt. sneu buijen. 7 donker. its vogt viel. 8 its vogtig. 9 droog. namidd stormt. savonts regen. snagts
domine stormde opstond. 10 windig. droog. wij uitlagen vischt. redlik vangen. 11 windig. kout. 12
smorgens 7 uir regend. vlooijt an bakhuis los maakten. stille. groisaemer. 13 Dinkel diep. regen en
wint. 14 snagts stormt. huis kraakt. Barm 9 Term 3½ gr. savonts lugtet. donder verre trekt zudoost
weg. na 11 uir hier ook donder boven ons, hagel schuers. starke wint. 15 hoog water Dinkel. 16 starke
wint. regen schoers. quartier voor 4 uir donder 1 mael. hagel en regend. 17 wind en regen. smiddag na
12 uir donder en hageld. wit lag. Barm 10½ Term 5½ gr. 18 wint. 19 donker. savonts regend. groisam.
20 neffel. donker. wi<nd> zudwest. namiddag regend. stiller. sonne op 6 uir &.
1751 den 20 meert sonne op en onder te 6 uir. neffel. stille. om 9 uir wind zuid. smidd: begon te
regenen. snagts ook. 21 sterker wint. regend snagts. 22 hael koud starke wint. namidd its regen. 23
groijsam. Termeter tegen sonne. stiller regend. 24 hele nagt sterk regende. water in onsen kelder
quam. 25 snagts sterk boeset. 7 uir regende helen dag. Barm 13½ gr. Ter 2 onder. 26 en 27 wind.
hagel schuers. kout. Bar 13½ T 6. den 28 its regen daer <na> droog. koud nordewint. Bar 17½ gr. 29
hagelschuers. Agterhus Neef B. Els<hof> na Ensched bragte. van Northorn komen. Barm 12½. stormt
nordwest. 30 helen nagt stormt. dak van huise. regend gedurig. namidd: 4 uir donder en lugtet. hageld.
31 droog. in uitlagen vischet. stille. namiddag regend. den 1 April sonne. stiller dog om middag hagel.
Barm 15½ gr Term 6 gr. den 2 april hagel schoer. 3-4 ijs vroren. den 5-6-7-8- regen en windig. Barm
13½ Ter 4 1751 den 9 april regen alle dagen. 10 droog. 11 paschen droog. mooij. 12-13 regen. oost
wint boeset. 14 ripet. Dinkel staet in Telgen kamp en Swerink maet. hoogste vloed. 15 regen schuers.
stiller. 16 moijen dag. so goet niet weest dit jaer, namidd 4 uir donder na t zuijden met hagel. savonts
lugtet. wind opstak. 17-18-19 stark haele noordoost wint sant stoft. 20 stille. om 1 uir regend. 21 en 22
iets regend. 23-24-25-26-27 hael met wind. 28-29 regend sagte. 30 mooij sonne.
den 1 meij zuid wint. goet. kerse boom wit. savonts droppeld. 2-3 sonne angenaam. 4-5 droog.
<wu>tgras wasset. 6-7 warm. 8 donker. kouder. oost w: kouder. veele die rogge weerom saijen. dunne
opt land. sneeuw rogge bedorven had. lange op lag. 9-10-11-12 haale sonne. fenne rook. 13-14 regen
en windig. 15 regen schuers boijstrig, namidd droog. beide dogters weer na Enschede zyn gevaren. om
4 uir donder hageld en regen. zuid en oost een schoor satt. 16 regen. ook hageld wit na 5 uir. 17
regend tot middag. 18 redlik. hageld 10 uir daer na droog. 19 its ripet. droog. mooij. 20 kout. droog.
21 wit vroren ijs. 22 hael kout. namidd regen. 23-24 veel regen. 25 windig. namiddag regend stark.
26-27-28-29 regen. wind. 30-31 hael droog. sonne. Aleide en Jorien Neefken.
den 1 Juni ik met 2 nigten na Northorn vaerden. heele weeke droog. den 5 weer na Losser varen. its
dropelde. 6-7 droog. vroren hadde. 8 helen dag sagte regen en wint. 9 droog. 10-11 regen. koud noord
wint. 12 voormidd regen. na middag droog. warmer. Ter 8 bov son Bar 15½. den 13 droog. 14

21

Waarschijnlijk was het een huwelijk tussen twee katholieken dat door een predikant in de hervormde kerk
moest worden ingezegend. Als protest daartegen werd door familieleden en vrienden van het bruidspaar in
en buiten de kerk lawaai gemaakt (Van Deinse, ‘Uit het dagboek’, 561) .
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mooijste dag. warm so elk segt. Ter 11 Bar 19. den 15-16-17 mooy warm. Term 14½ gr. eerst. nuw
17. Barm 15. 18 kouder. hael oostw:. 19 sant stoft hael. 20 wit vroren wit. its oostw:. 21-22-23-24
hael windig. droog. hooijt veele. 25 regen boijstrig. Ter 10 Bar 14 gr. den 26-27-28 iets regen. 29 ook.
30 sonne. 9 uir donder. trok na Oldenzel. namidd hier regent.
den 1 Juli regen gedurig. 2 ook. Ter 7½ Bar 16. den 3 droog bleef. 4 ook. 5 donder. its droppelde. 6
donker. Holtink was. 7 ripet. o<m> middag 1 schoer regend. 8 ripet. sonne. donkeren donder verre.
regen. 9 droog. om 5 uir regend. 10 regen schuers. Term 14 B 14. den 11-12-13-14 droog dog somtys
droplen vallen. kout w<int>. 15 namidd regen als ik na begrafnis van zwager Strick was. wint.
voormidd vogtede. 17 boystrig regend 1 schoor. 18 droog. 19-20-21-22 droog en sonne. 23 mooij
sonne. Rigter vyf menschen boetet. menschen hegge < -- > oprumen. 24-25 sonne en windig. 26-27
donder en ook regen. <28->29-30-31 gedurig regend. den 1 Aug: snagts regend.
1751 den 1 Augusti om 9 uir regend en vorig nagt sterk. 2 its regen. 3 smorgens 6 uir donder. droog.
stark wind. on<t>fg: Cost en neef Sweers hier vischet met Domine. 4-5-6 alle dagen regend. weinig
die de rogge droog int zeel kregen alse maijden. 7 wat rogge inhalden maer was niet regt droog.
namiddag 4 uir dondert. regend stark tot half sesse. water over straten vloeijde. doen ophout, daer na
regende met donder. oostlyk schoor sat. 8 regend. stark windig. 9 droog. its droplde. 10 ripet. droog.
rogge in vaerden. 11 droog. 12 droog. its stofregen. voort ophout. evenswel rogge inhalden. 13 om 8
uir regen en windig. rogge nat. zudw wint. 14 regend. Dinkel hoog. sterk regent. 15-16 regend
somtijts. 17 droog. sonne. 18 its ripet. 19 vogt. donker. 20-21 lugtig. hael sonne. 22 hael. gister avont
neffel quam. betrok half seven. donder lugtet regend tot na 9 uir. 23-24-25-26-27 droog. 28 om half
elf regend. stof regend hele namiddag. 29 droog. namiddag stofregende. ([In een ander handschrift:]
Ds Dina krank). 30 regend. ik met soons vrou na Enschede dogter Dina angesproken die krank was.
namidd droog als wij weer qua<men>.
den 1 September iets regend. om 10 uir hooij los deden. om 3 uir by een om dat dik opquame. domine
na Bentheim aldaar heijlig dag was. 2 voormidd sterk regend. 3 smorgens al regend gedurig sware
schuers. beeke hoog. onse 8 oppers hooy in Kostverlorn in t water staen. (hooij) sone Christjan ook
int Hofken, boijstrig herfst weer. lugtig. 4 onse hooij in grote weide bragt. daer moten hoijen. sedert
den 1 7br niet los gehad. 5 om 11 uir hooij los deden. kinder onder kerktijd app<els> van boome
smeeten. grote kinder een gat in de hegge. patte uit trokken bij Schonehoove en Hakeboom. Jan
Samland gat to maakt &. den 6 goet ripe<t>. Dinkel uitgaet. wij hooij ingehaalt. savonts 6 uir Dogter
Dina overleden is. 7-8 ripet. goet weer. 9 windig. regend. appels afslaan. 10 ook boijstrig reg<en>
schuers. torkse bonen dale waijt met stokken. 11 stark waijt. 9 uir regend swaar gedurig. Barm gif
14½ gr. nuw 10 gr. Term 5 gr. snagts stormt. 12 minder wint. kout. 9 uir begint te regenen. 13
smorgens regen tot 10 uir. domine Henr: Jan Keller na begraf<nis> waren van salige Dogter Dina.
vrou van Jorien Stroink Christjan en Gerh: neef na Deventer met post varen zijn. den 14 7bris 1751
ripet. om 11 uir regend en donder <twe> malen gehoort. windig. kout. Term 2 gr Bar 11½ gr. vuil int
Dorp, mes[t] savont in de patten niet wel varen kunt, gedurig sware schuers. 5 uir don<der> en lugtet
noordlijk. derde schoer dondert ant westen. starke wint hagel en regen. torkse bonen kort door een
gew[aait]. 15 ripet. glase dik. stiller. sonne. Ter 1 Barm 17½ is. 3 neefien van Ensched quamen.
kermisse morgen is. sone Christjan hooij nog 5 uir in kreeg. begon voort te regenen. savonts lugtet.
menschen het hooij uit de maeden halt op bouwland. Sweerman op Heitkamp bragte vuil int velt ent
Dorp ook. 19 regen maar weijnig. windig zud west. 20 regen en wint. Ter 1 gr Barm 14½. nigten in
regen na t Clooster vaarden. slegt weer. 21 regenagtig als beide Grafen van Noord Deuringe22 op de
jagt waren in soons huis. 22 regend. nog its droog. Nigtkes en neefkes na Enschede vaerden, Mertiens
Herman haelde haar. segt weg waterig is. menschen klagen weite niet droog van lant inkrijgen kunt.
nu mes[t] uit de vaelden, Dinkel in uitlagen gaet. 23 stofregend. snagts sterk regent. Kuippers die land
uitsmiten water in voore onder ploeg staet, 24 ripet. sonne en wind halet. 25 ripet. glase dik. mooij
sonne. Ter 3½ B 19. den 26 ripet. sonne. nu weite wort inhalt. 27 droog bleef. ripet. savonts 6 uir
regend. wij net weite by drogen in hadden. 28 dese nagt sterk regent. velt vol water staet. om 1 uir ook
al weer begon te regenen. 29-30 droog. its ripet. Barler torf wagens over Eldink brugge moeten varen.
den 1 october hael. its ripet. warmer Ter 10 B 10 gr. den 2 droog. 5 uir weer regend. 3 om 10 uir weer

22

Waarschijnlijk de zonen van Frederik Willem van Rechteren tot Noorddeurningen, Jan Reint (1725-1783)
en August Hendrik Christiaan (1726-1798).
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regend. 4-5-6-7 ripet. stille. droog. 8 stofregen boijstrig. 9 ripet. glase dik. 10 ripet. sonne. zud ost w:.
Term 1 gr. 11 donker. stil. 12 rip[et]. om 9 uir stofregent tot 3 uir. sonne quam. 13-14-15 droog. ripet
met neffel. 16 ook ripet. Brood nu weer vischen kon. laeg wort. 17 ripet. 3 uir een schoer boijstrig
was. 18 ripet in donkere. stark regend hele nagt. 19 smorgens nog regend. 8 uir ophout. droog. staen in
dorp poele water. ook int holt, 20 ripet. om middag regend. 21 ripet in donkeren. its regend. 22 droog.
namiddag weer een schoer als wij eerdappel <popeten> in Toslagen. Drostinne nu ook na Frenswegen
(is <nu>) bragt met 24 flambouwen. sij was den 19 overleden op de Ravenshorst.
(NB onse prins van Oranien overleden is den 22 october.)
(1751) den 29 october wit ripet. ijs lag. mooij sonne. Bar 21 Ter 4 onder son. 24 ijs vroren. koude oost
w:. Bar 22 Ter 6½ gr. 25 nog harder vroren. helder, savonts tijding quam onse Stadhouder Prinse
overleden was. 26-27 wit ijs vroren. Term 8 Bar 20 gr. den 28 its vroren. koud. starke oost w hael. 29
harder vroren. B.24.T.9. den 30 rouvroren. hard ijs. 31 niet vroren. sagt. stille. Bar 23 T.6 gr.
den 1 November niet vroren. dese morgen 8 uir tot 9 geluijt over onse Erfstadhouder en van 12 tot 1
uir en van 4 tot 5 uir. 3 poeusen daags. 8 dagen lank. 2 donker. windig. 3 hardijs. Biddag ik na kerk
was. lestig mael kranklyk wirt. rose in tande. knuesten in nekken kreeg. 2 tanden moeten uittrekken
door H. Herbrinte. twe reijsen toe gigt ook bij kreeg in alle leden. niet uit huis gaen konde & &. den 4
hard vroren. Barm 18½ Term: 8. den 5 helder. niet vroren. Bar 15 Ter 4. den 6 sagt weer. Bar 12 Ter
2. den 7 snagts voor dage begon te regenen. Bar 10½ T 4½. den 8 droog. sagt. savonts Term 7½ Bar
15½. den 9 dik hard ijs. windig. its sneut zud west. regt kout. 10 koud. regend eerst daer na droog
vroor. savonts Bar 14½ T.9. sneut en vroor. 11 kout vroren en dik sneut dese nagt. noordw wint. sone
Christjan teug in Kostverlorn had liggen onder sneu. boeset wind. Barm: 14½ gr Ter 10. vlokken
vallen. 12 vroren en sneu ligt. 13 neffel. its vroren. om 10 uir sneut grote vlokken. 14 sterk vroren in
waskamer. dik op emmer. over ijs gaen. fel kout. Bar 20 T.13¼ gr. 15 vroren. ligt alles onder de
sneeu. 16 vroren. savonts een duister be< -- >. 17 smorgens pannen druijpen. Ter 11½ B.24. den 1819-20 vogtig neffelagtig. Term.9 B 24 gr. knollen groen mooy bleven zyn onder de sneeu. 21 donker.
sagt. 22 neffel. namiddag sterk vroor. snagts niet. 23 helder. T.11 B 19½. 24 its vogt. om 11 uir
Grafen van Nordduringe23 hier quam. 25 its smorgens regende. Ter 8½ B.19½. den 26 windig. 27
<eerst> regen somtijs. Term 5. Bar 13½ gr. den 29 redlyk droog. 30 regen.
den 1 December droog. windig. T 7 Bar 13. den 2 wind en regen. om 7 uir savonts wind boeset. om 10
uir donder en lugtet. snagts 4 uir sterk regend. 3-4 wind en regen. Kostverlorn onder t water is. 5
mooij sonne. stiller. 6 windig. 9 uir regend. T.3.B.14. 7 mooij stille. 8 donker. windig. T 7 B.20½. den
9 boeset regen. 10 nog selfde noordoost wint. regenagtig. 11 snagts sneeut. wit op de huisen weg teert.
niet vroor. 12 its vroren. helder. 13 ha<rd> ijs opt water. Ter 13 gr. 14 ys vroren. over drek kan gaen.
15 ys wat vroren. stille. 16 niet vroren. vroeg regend en midd: sneu en regen. 17 vroren. savonts sneut.
noordw. T.11½ B.17½ gr. 18 vroren niet stark. sneeu ligter nog. sneut grote vlokken. 19 sterk
gevroren. savonts T:16¼ Barm 19½ gr. (1751) den 20 december vroren in waskamer. sneut gedurig.
savonts pannen lekken. 21 vroren in waskamer. Ter 15 Barm: 17 gr savonts. 22 ys vroren. zijdel deur
toe satt. 23 windig. waterig. sneu smeltet. 24 starke wind boeset noordwest. sneuwt hagelt boijstrig.
25-26 vorst. regen. sneuwt boijstrig. T.10½ B.17 gr. 27 droog. redlyk. 28 ys vroren. patten toe. 29-30
its sagte vroren. neffel donker. Term 11 B 16½ gr. 31 vroren. middag regende.
den 1 Janwari 1752 snagts wat regend. neffelagtig. niet kout. Term 9 gr. (den 2 janwari Bungler Henr
Neef bragt met peert van Northorn om der spoeteerije). den 2-3 wat regend. sagte. 4 snagts stark
regent. beeke hoog. Term 6½ B 11½ gr. Loijrink sone van Oldenzel hier an quam. seijde rogge
opsloeg. daags voor Nieuwijaer 19 st kostet had en te voren 17 st al gekost. nu na Almelo bragt wiert.
5 helen dag regend. Dinkel an Sweerink maet hekke staet. Doppenbroek seijde hier dat hij nooijt de
beeke voor syn huis, so hoog geweest is als nuw. 6 eerst droog. namidd regende. Verbekke bruiloft
hout van syn dogter Lotte die an Bosman trouwt bij Geldehuis. Dinkel heel hoog. volk niet over kond.
over Eldrink nog barvoots door mosten. voor Brugge heen gaet. 7 its vroren. garen hard daer na wind
boeset vogtede. Term 9 Bar 20 gr. den 8 regenagtig. sobbig. Ter 9 Barm 13½ gr. den 9 vroren en
sneut. helder sonne. 10 its vroren. donker. 11 niet vroren maar lag witt sneeu smorgens. kout noord
oost w. 12 its wit sneut. vroren. sonne weg drupt. T.12.B.21 gr. 13 vroren niet stark. Lams Dingman
seij hier Teylers 25 st voor haer pagt rogge willen hebben. Enscheder mate. 14 iets vroren. ook regen.

23

Zie voetnoot 22.
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sneut iets. ook sonne. 15 vroer. over ys gaen konde kinder. 16 sagt neffelagtig vogt weer. 17-18
donker. boijstrig. savonts vroor. 19 its vroren. helder. windig. T.11½.B 16½ gr. 20 vogtig neffelagtig.
namiddag its regend. 21 sonne. droog. 22 donker. vogtig. 23 sagt regen. namidd starker. stilwint. 24
helder. droog. 25 regend. om 9 uir ophout. T 6½ Bar 11 graed. 26-27 regen boijstrig. 28 vroren.
donker. T 12 B 12½ gr. 29 vroren. sneut hele dag. van dage Baerler torf 2 gl tot Oldenzel kost heeft
een voor, 30 vroren. sneeu ligter nog. uit Frankryk schrift Cour[ant] graanen deur zyn. 31 vroren in
waskamer. ostw: kout. T 13¼ B 16½. savonts Termeter 15 graed.
den 1 Februari hard ijs in putte vroren. oostw kout en gladijst. 3 in de putte vroren. wat sneut. 4 water
opt ijs. lekket op solder. 5 mooij sonne. stille. 6 droog. sondag Domine predikt over de Prins text
24
psalm 1111 vr 8.9. sondag na prinsen begrafnis die weest is den
Febr. 1752. 1752 den 7
Feberuari sagt weer. 8 redlyk windig. vuil. 9-10 sagt. stille. Ter 8½ gr Bar 20. den 11 wit vroren. 12
donker. 13 iets vroren. hagel en sneut. T 11 B 20½. 14 vorst en sneut groote vlokken. 15 hard in putte
vroren. 16 vorst. donker. sneut. 17 dik sneeut. in de putte vroren. Ter.13½ Bar 16½ gr. den 18 vroren
in de putte. wat sneeut snagts. 19 lijdeliker vorst. 20 niet vroren maer sneeut. glad wort. 21 hard
vroren in de putte. Term 14 B 19½ gr. 22 dooij. sneeu weg gaet. regent. 23 droog. 24 goet. sneeu alles
weg is. Ter 9 Bar 18. den 25 droog. namidd 3 uir regend. 26 droog. windig. boeset savonts. T.7.B.16.
27 snagts regend. savonts haele wint. droog. 28 neffel. witt vroren. savonts 10 uir T.11 Bar 21. den 29
off laetste schrikkel jaer is. vroren. mooij sonne.
den 1 meert Biddag its vroren. windig. 2 mooij sonne. wint als Wilplo sijn holt is verkoft. 3 ijs vroren.
patten toe. 4 ijs vroren. T.9.B.20. sonne. 5 its vroren. 6 ook vroren. sonne. 7 wat vroren. 8 neffel.
sonne ook. T 3 Bar 21. den 9 regen. wint boeset. 10 wit vroren. Ter 6 B 26½ gr. 11 iets vroren. graven
eerste gel wortlen zaet zaeit in hoff. 12 iets vroren. sonne. 13 niet vroren. regen en windig. helen dag
regend. 14 vroren. ijs lag. 15 regend. T 7½ Barm 17½ gr. 16 vroren en sneeut gedurig boeset. 17-1819 hard ijs vroren. mooij sonne. Ter 10 B.<1>5. den 20 stof regent weinig zud w wint. T 8 B 20½.
(1752) den 21 meert vogt. donker. 22-23 nefel. droog. hael soms. 24 windig. om 3 uir swaer regende.
noord west stark waijt. lelik. Barm: 10 gr T 4. den 25 regen boijstrig. kout. B.9½ Ter 6. savo<nts>
storm. glase stut voor set. 26 droog. stark wint. 11 uir begon te regenen tot half sesse. B.5½ T.6½. tijn
uir stormde helen nagt. 27 wind sneut regen hageld. misserabel slegt weer. Oldenzels markt. B 12½ T
8. den 28-29 wind en hagel buijen. 30 windig. 11 uir hagel en regend. lelik weer. B.12 T.8. 31 wat
stiller en wat regend.
den 1 April mooy sonne. oostw:. 2 Paschen wit vroren. B.18 T.7. 3 stil wint. 11 uir hagel en windig. 4
somtijs regen. 5 sneeu buijen. koud. 6 its vroren. sneut. wit lag. kout. B.16 T 7½. den 7 witijs op d
patten. 8 redlijk ripet. 9 en 10 wit ripet. 11 en 12-13-14-15-16 alle nagten vroren. swalven nu weer
komen. 17-18 niet vroren. warmer. B 18 T ½ boven sonne. 19 vogtig. its regend. 20 windig. sant stoft.
B.14 T 1 boven. 21 ripet witt. B.17 T.1 onder son: eerst blome en knollen gesien. 22-23 hael sonne.
ripet. sant stoft. B 15 T 2 boven sonne. 1752 den 24 april donker. hale wint. its hagelde < -- >. redlik
groijsam dog hael. B 18 Ter 2 boven son. 26 donker. koude noordw:. B 20½ T 2 onder son. 27 hael B
21½ T 2½. 28 its ripet. hael. B 20½ T 2 ond:. 29-30 droog. hael.
den 1 meij droog. warmer. namidd droplen vallen dog niet regent. 2 stark waijt hael sant stoft. B 14½
T 5 boven. donder namidd: iets en 1 mael lugtet. wind noordw:. 3 hael sonne. B 19½ T 2 boven. 4
donker. 11 uir its regen. strak nat. 5 donker. om middag regend. wint boeset. 6 droog. 9 uir regen. B
13 T 2 bov:. 7 wind en regen. B.12 T.1 ond: son. 8 mooije sonne. B 15 T ½ bo: son. 9 windig. regen
om 6 uir. B.13½ T.1 boven. 10 en 11 hagel buijen. windig. Bar 18 T.1 ond son. 12 donker. stuer. B 16
= T 1 ond. namiddag regen boijstrig. 13 windig. Bar 17 Term tegen sonne 1 onder. noord wint. herfst
weer. 14 hard vroren. sonne. stiller. B 20 T 2½ onder. 15 its vroren. sonne. B 19. T 3½ onder. 16
vroren. stil wint. B 13 T 2 boven. 17 regend. warmer. 18 mooij sonne. windiger. 19 mooij sonne. B
15½ T 3 boven. namiddag regen. 20 donker. griskoud wint. om 10 uir regend. B 16½ T 2½ bo:. 21
wat regend. 22 donker. B 19¾ T 2½ bo:. 23 moijen dag. B 19 T.5 boven. 24 mooij sonne. B.19 T.6
bov:. namidd: kouder. 25 kouder. B 17 T 2½ bov. 26 koud. donker. 10 uir sonne. B.17 T.1 bov:. 27-28
mooij. B 17 T 2½ bov. 29 mooij sonne. B 18½ T 3 bov:. 30 wat regen. namidd om 6 B 17½ T 4
boven. 31 mooij. namidd B 15½ Ter 8.
den 1 Juni redlik warm. 2 wind en regen. B 11½ T.7 gr. 3 hael wind. namidd 1 schoor braef regend. B

24
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13½ T 8. den 4 droog. B 16½ T 7 gr. 5 hael sonne. B 14½ T.11 gr. 6 warm. B 12½ T.15. hael. namidd
donder. sagte. 7 wolken. B.13 T.15. snagts regen. 8 donker. B 12 T 14. namidd < -- > braaf regend. 9
donker. B 14½ T 12 gr. 10 redlik. savonts verre donder. B 13 T.13 gr. 11 sonne. droog. B 13½ T.12 gr.
12 regen. B 13 T 11½. 13 redlik. namidd: 1 donder schuer edog trok na Oldenzel en na Munsterland.
Bar 14 T 9½ gr. 14 windig. B 16½ T 9½ gr. 15 wind en sonne. B 14 T 10½. namiddag stormt. 16 wind
en sonne. B 17½ T.10½. Bookweite wat is vervroren. 20 sonne halver. 21 mooy sonne. stil wint.
B.17½ T.11 gr. 22 wat regen. Ter 10 gr. 23-24 mooy droog. 25 warm. mooij. B 16½ T 12½. droplen
schoten savonts. 26 sonne. B 15½ T 14. namidd 2 uir donder. een schoer regend trok rontom. 27
mooy. B 15½ T.12 gr. 28 regen. donker. B 13 T 12 gr. 29 droog. 30 regend den meesten dag bij
schoers. namidd: donder en lugtet. B.12 T.14 gr. swaar donder en lugtet. snagts opblijfen mosten. so
swaer onweder dit somer nog niet gehad. met harden regen.
den 1 Juli regen en starke wint. B 12½ T 12½. namidd: hooijt nog. 2 regen. B 14 T.11 gr. 3 snagts
stark regent. donker. 11 uir sonne. < -- > hooijden tot 6 weer regende. B 12½ T.10 gr. 4 snagts regen.
donker. 5 redlik. donker wolken. 6 regen. windig. B 11½ T 9½ gr. 7 regen. windig. 8 droog. B 13
T.12. wolken. 9 redlik. its donder. 10 regen. 11 droog. < -- > uir hooij los. 2 uir regend sagte by een
moste. B 10 T 13½. na 5 uir stormt en regend. 12 sonne en wind. B 13 T 10. namidd hooij inhalt bij
Smitt, Kluer Verloorn heeft lange gehooijt. hebt ook vischet de eerstemael. 13 regend vroeg en namidd 2 uir (1752) donder. swaar regen. gate in grond. beeke hoog. B 11½ T.13. (NB heel nat somer.
Rogge slegt. ligt, sommige uit wassen is opt land). 14 regen. B 10½ T.11. haelde quam 4 uir. 15
regend gedurig. 16 regen. om 8 uir sondag de 2 nefen na Benthem by Schu< -- > student waren.
Dinkel hoog. Heer Bakker van Glane na de Ravenshorst geweest was; in Dinkel wagen omdreven. hij
met swemmen sig gesalveert had. 17 regend gedurig. B 12½ T 10. 18 nog regend. hooij verderft.
snagts dondert verre hoort. 19 somtijs regend. namidd sonne. 20 stofregen 8 uir met zudwest: w:. 21
regen tot 8 uir. middag boset nordwestwint. B 14½ T 8½. regend helen dag. vuijl bedroeft weer. 22
donker. 9 uir regend helen dag door. B 16 T.7½. om 5 uir sonne. 23 mooij droog. B 16½ T 8. Dinkel
hoog. hooij weggedreven en verdorven is Epe Nijenborg. 24 ripet. Bar 17. droog. 25 mooij sonne.
droog en wind zud oost. B 13 T 15½. gistren in de uijtlagen gevischt. redlyk vis maar was ant vallen.
26 regend. donker. boijstrig. B.13 T.14. den 27-28-29 droog. B 17 T 12. 30 donker. regend somtijs. 31
droog. B 15 T.12.
den 1 Augusti droog. wij rogge inhalt. 2 regen vroeg. van 4 uir tot 3 uir toe. B 14 T 11½. den 3 sagte
regen. 3 uir donder en lugtet eenige sware slagen als nog niet gehad hebt. 4 droog. Dinkel hoog is. B
12½. 5 donker. droplen 2 uir. B 10½. 3 braef regend. om 5 uir so sterk regend gate in grond in hoff.
westwind eerst oost. Bar 9½. beeke liep in Apen Wilms en Duggen. ook Berents weefe kamers vol
water. voor de Brugge hen liep. water an onse glint stond, 6 Bar 11 T 11. savonts half negen donder.
lugtet. regen. 7 kout. windig. om 5 uir een schoor regend. B 10 T 12. den 8 smorgens vroeg regen
gedurig. 9 droog. sonne. wij rogge inhalt. ook so als anderen dag niet regt droog was. men moste die
vant land nemen als steelende. 10 redlik. B 14½. namidd regend. Lubter rogge druipt van de wagens.
door nat. 11 gedurig regen. Lugtig. B 13½ T 9. om 1 uir donder en regen. bedroeft slegt weer. 12
voormidd gedurig regen. 13 its ripet. voormidd droog. om 1 uir stark begint te regenen. 14 its vogtig.
namidd: 5 uir swaer regend. vuil water pole staen. 15 stofregen. B 14½ T 9. namidd droog. savonts
stark regende. 16 donker. B 14 T 10. namidd: weer regend. W: Suthof segt dat Nylant en Krasenberg
heele maet gras of hooij verdorven is, onder water staet. niet deugt als in stal te smijten. schadden int
felt staen int water. verderven ook. 17 droog en sonne. nu flas konnen sunnen. namidd half vijf
regend. B 13½ T 12½. 18 neffel. om 1 uir droplen vallen. donder 2 uir en lugtet. regen. hageld 1
vinger lit groot. int felt bij Ger Robrinks huis so sterk regend in de veerte seggense hier. B 13½ T 12.
den 19 neffel en droog. sonne. Flas sonnen dog half vijfe regend. B 13½ T 13. 20 droog blyft. 21 its
ripet. mooij sonne. namidd 3 uir stark regen. 22 droog. 23 regend vroeg en namiddag sterker. B 12 T
9. 24 regend. namiddag droog. B 14½ T 8½. den 25 donker. windig. stark waijt. appel afvallen. half
drie regen. 26 droog. savonts 10 uir regen. 27 mooij sonne. om 10 uir anvangt stark te regenen den
helen dag. den 28 aug donker. droog. 1 uir al regend. over al hoort men hooij weg gedreven is. gedurig
stofregend. snagts ook. 29 droog. Bar 15½ T 8. den 30 donker. droog. om 6 uir stof regende. 31
donker. half twaelf regend en namidd: ook.
den 1 September ripet. weite meijt wort. B.16. hooij inhalt int Woltmaet. 2 windig. droog. half tijn
regend. Landschriver Cramer haspels hier ijkte dog maar eenen haspel quam. namidd 5 uir stark
stormde. appels afvallen. B 13½ T 9. den 3 donker. droog. Domine den 1 7bris weerquam van Classis.
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vertelde dat op den weg over al hooijt wort opt velt. op de hoogte gistren hier gras op Mullemers
bragt is uit de groten maet. varen om de nattigheit daer niet hoijen konden. 4 ijts ripet. droog. sonne.
Bar 17 T.9. gras mayt in Kostverlorn. 5 mooij sonne. hael. B 13½ T.12. warm savonts. (weerligtet
snagts. donder 3 uir). B 12½ T.14½. 6 hael. stormde. droog. appels afvallen. B 12 T.11½. weite weg
rontom wait is. 7 om 5 uir begon te regenen. B 12½ T 8. 8 droog. stille. donker. B 17 T 5. den 9 droog
dog 3 uir al stofregent. savonts droog. 10 droog. B 14 T 7. den 11 neffel. donker. sav[onds] B 12½. T
8½. dropelde dog schoor trok weg. 12 donker. windig. om midd regen. sagt regend. 4 uir starker. 6 uir
ophout. 13 ripet. windig. kout. B 14 T 7½. den 14 namidd regend. savonts stormt. B smorgens 13½
daer na 10½. om 12 uir snagts 11½. stark regent. eenige pannen boven voorkamer by schorsteen
afvallen zijn. pole water staen. 15 droog. windig. ook nog regen. 16 ripet. B 18=T 5. den 17 mooij
droog. 18 vogte neffel. 11 uir sonne. B 19½ T 7½. nuw vrou Oink segte Oldenzel boter 5 st kost. den
19 ripet mooy sonne. 20 windig. middag dropelde. savonts een schoor viel. 21 redlik. namidd 6 uir
regend. 22 regen boijstrig. smiddags B 11½ T 6. smiddags B 9½. stormt. 4 pannen vant huis. 1 gat op
thoren. pannen af onder an. 2 uir B 12½ als na bed gingen. regend. B 13½ gr. 23 stille. droog. B 17½
T.5 gr. 24 droog. B 16½ T.7. van dage Boer Beerneman seijde dat al rogge die na den 1 aug inhalt is
natt is invaren. Bookweite slegt. vervroren. wat weerom saeijt niets an is. 25 droog. namiddag regen.
26 stofregend. 27 droog. 28 mooy. Bar 20 gr. 29 donker. namiddag its regen en donder. 1 goet schoer.
savonts lugtet. B 15½ Ter 8 gr. 30 its vogtede. den 27 dito. Ger: Robrinks magt in kraam kome.
den 1 october droog. 2 its vroren. 3 neffel. wit vroren. 4 wit vroren. 5 vroren. hael sonne. 6 ripet
mooij. B 18½ T.1 boven son. 7 ripet. stille. 8 neffel. een mael sonne door sien is. B 19½ T.tegen
sonne. 9 neffel. 4 uir sonne quam. B 18½ Ter 1 ond sonne. 10-11-12-13 ripet. B 18½ T.3 boven sonne.
14-15-16-17-18 alle nagte ripet. droog. 19 ripet dog its droplen in donkeren. 20 ripet. schuer. B 22½
Term tegen sonne. 21-22-23 wit vroren. kout. B 20½ T.3½ onder. 24 ripet. neffel. sonne. 25-26-27
ripet. neffel. B 22 T 5 onder son. 28 selfde. 29 lange stil dog nu wind. meule gaet ront. nog veele na
Singraven vaerden. 30 boijstrig. kout. 31 donker. Barm 23½ T 3 ond sonne.
den 1 November kout. donker. 8 uir its regend daerna droog. B 19 T 4. (1752) den 3 November koud.
wind. somtijts regen. B 23 T 5½ gr. 4 heel koud zuidw. 5 regen. windig. 6-7 ripet. droog. kout. B 18½
T.6. 8 koud wint. (Courant schrift koning van Engeland den 8 9bris van Hanover te 7 uir den 9 savonts
al te Holten, had snagts te Osnabrug geslapen.) 9 windig. B 12½ T 4. Barm sakt 11 gr. sav[onds]
stormt. regen helen nagt. 10 stark wint. sav[onds] half seven B 12 T 3. storm snagts en weerligtet. 12
uir stark stormt. huis kraakt. hageld. 2 uir stiller wort. 11 windig. kout. hagel buijen. B 17½ T.5 gr. 12
ijs vroren wit. B 21½ T 7 gr. 13 windig. 14 ripet. mooij extra dag. 15 neffel helen dag. 16 its nefel.
donker. nog sonne schijnt. 17 its nefel. koud wint. 18 mooij helder sonne. B 22½ T.4 gr. 19 ijs vroren.
op patten bleef liggen. koude oost w. B 19½ T 10½ gr. 20 nog harder ijs. Ter 11. 21 its vroren. B 21½
T 9½ gr. 22 ijs vroren. 23 wind en regen. Barm 14½ T 9 gr. 24 regen. windig. 25 regen. B 18 T 3½ gr.
26 droog. 27 savonts regend. 28 regen. 29 droog. mooij. B 22 T 6. 30 sneut. de grond witt. B 22 T 8
gr.
den 1 December hard vroren. 2 hard vroren. B 25 T 12 gr. 3 neffel. dooij. 4 neffel. 5 vogtig. 6-7
donker. redlik. B 17 T 8 gr. 8 hard ijs vroren. kout. B 22½ T 11 gr. 9 en 10 dooij. B 18 T 8½. 11 wat
windig. B 15½ T 9. snagts stormt. 12 regen en windig. stormt snagts. B 11¼ T 6 gr. 13 droog. redlik.
14 tegen savonts stormt. B 8½ gr. 15 stormt. regen. 2 gate opt huis. panne aff. Bar 11 T 5½ gr. 16
regen. savonts B 14½ T 8. Dinkel uit loopt. 17 its ripet en sneut. kout. B 17 T 9. namidd regen en
windig. 18 boijstrig. snagts stormt zud west. glase stutt. 19 stormt. regen. water hoog [in] d Beeke.
bedroeft weer. hier vertelt wort de haasen gellig doot vinden int velt, schapen ook. alle de booren
afsterven. B 11 T 3½. savonts B 15 T 5½ gr. 20 windig. middag regend. B 14 gr. 21 windig. regent
ook. B 13 T 6. savonts stormt. B 9½ gr. 22 stil. savonts B 15 T 7½ gr. 23 hard ijs. B 17½ T.9.
neffelagtig. regend. wint nordw:. savonts stormt. bedroeft weer alle dagen. 24 windig. na 10 uir
regend. Dinkel vol. B.10 T 8 gr. 25 redlijk. 26 its vroren. B 16½. namidd hagel. water opt ijs. savonts
sneeut. B 11 T 10 gr. 27 oost wint. vorst. sneut dik ligt. kout. B 14 T.12½ gr. 28 vorst. B 15½ T 13½.
den 29 vorst. B 18=T 14. savonts B 21½ T.16 gr. 30 vorst. donker. den 31 vorst. B 22½ T 15.
(1753) den 1 Janwari vorst. B 23½ T 15½. donker. sav[onds] B 21 T 16. ook vorst. 2 en 3 dik ijs. fel
koud. oostw:. B 20 T 17½. water pot dom[inee] toevroren. dik ijs in. sav[onds] Bar 18½ T 18 gr. 4
vorst. donker. stiller. so fel niet als gisteren. B 17½ T 18. den 5 vorst. B 19½ T 16½. den 6 vorst.
stiller. sagter. B 20½ T 16½. den 7 sagter vorst. B 20=T 13. den 10 vorst. dikke neffel. sagter. B.19½
T 13½. wind opstak. 11 dooij. windig. B 12 T 13½. savonts B 13½ gr, 12 vroren. B 18½ T 13.
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sav[onds] B 19 T 11½ gr. 13 vorst. B 18 T.12. savonts B 15½ T 13. gladijst. 14 vogt. 15 regen. B16
Ter 10 gr. 16 sagt weer. B 18½ T 9½ gr. 17 vorst. helder. B 20 T 11. 18 vorst. B 15½ T.13½. savonts
fel oostwint. 19 vorst. fyn sneut helen dag. stiller wint. B 16½ T 15½ gr. 20 hard in putte vroren. nog
fijn sneude. B 18½ T.16. gister hier segt is rogge 24 st op d m< -- > kostet. savonts B 20½ T 16. kout.
fijn sneut. 21 vinger dik ijs in de putte. kout. B 21 T 15½. schape sterven alle weg. veele booren geen
een meer hebben. 22 starker vorst. dikker in putte. kout. B 22 T 15½ gr. 23 harder in putte en
waskamer vroren. sonne. B 22 T 16 gr. 24 harder in putte en waskamer. B 25 T.18 gr. 1753 den 25
Janwari hard binnen huis en putte vroren. B 20 T 20. den 26 harder vroren. brood in de spinde. dikker
in putte. B 24½ T 20. 27 harder in putte vroren. meer wind. B 21 T 21 gr. 28 fel vroren. helder. B 19½
T.21½ gr. 29 harder vroren. B 21 T 22½. kout. inkt in koker op tafel hard vroren dat te voren nog niet
is geschiet. stil wint. 30 its sagter vorst. B 20½ T 20½ edog vogel glas te grond toe vroren. 31 vroren
in putte. B 19½ T 16½. om 8 uir sneut. vogtig. dooij. middags T.16. sneu weg. wind boset. sav B 18½
T.15.
den 1 Feberuari regen. sneuw weg. B17 T 11½ gr. 2 neffel. B 16½ T 10½. 3 its schrokkelt. kouder.
savonts B 19 T 11½. namiddag its sneut. smolt weg. sav[onds]. vriest. B 20½ T 12. Scholte segt alle
sijne schapen op t Erfe doot zijn op 5 na. Boerrigter ook al weer wat had gekoft. 4 its vroren. B 24 T
13½ gr. 5 hard in putte vroren. koud oostw. B 23 T 15. savonts sneut. stark wint. 6 in putte vroren.
kout. B 18 T 15. oostwint. 7 vroren in putte. helder. B 14 T 14. namiddag sagter. water op d grond. 8
iets vroren. B 19 T 13 gr. 9 wij Br<ou>wen. helder. B 18 T 14½. den 10 dik ijs in putte. B 18½ T.15.
den 11 sagter vorst. B 18 T 14. den 12 iets wit sneut. vroren in waskamer. B 17½ T.15. 13 vroren in
waskamer. its sneut. donker. B 16 T 14. den 14 neffel. dooij. B 14½ T 13½. nu voormidd regend. B
12½ T.10. den 15 goet dooij. B 11½ T.7½. savons sagte regend. 16 vogtig. donker. B 13½ T 5½.
regende savonts. B 13½ T 4. den 17 stormt dese nagt. nu droog. B 13½ T 2½. warmer. water voor
Bossink vonder uit loopt. 18 donker. windig. 19 mooy. B 10 T 3½. sav: B 11½ T 5. den 20 vogtig
nefel. B 9 T 6. windig. (den 20 Feberu verwalter Rigter Jan Nilant overleden is) 21 vogtig. donker. B
11 T 6½. den 22 its vroren. sav[onds] B 21½ T 7½. 23 its vroren. B 20½ T 8½. den 24-25 droog.
mooij. 26 regend. 27 its vroren. fel koud oostwint buiten. B 25 T.13. den 28 hard vroren in putte en int
huis. oostw. B 24½ T.15. boset kout.
den 1 meert ijs vroren. B 21 T 13. den 2 vroren. B.21 T.11. van dage uitropen is. de wagt snagts sal
gaen met ratel van 10 tot 3 uir op boete van ½ tonne bier om dat Oosterwijk den 28 Februari meest is
afgebrand. 3 vorst. mooij sonne. B 21 T 10½. 4 its neffel. vogtig. wit vroren. fijn regen voormidd. B
22 T.9. 5 sagt weer. savonts B 23½ T 9½ gr. 6 dik neffel. ijs op patte. B 25 Ter 10½ gr. 7 ripet.
Biddag. B 25½ T 10½. 8 neffel. vorst. 9 neffel helen dag. B 24½ T 10½. den 10 mooy sonne. B 23½ T
9. den 11 sonne. Bar 19½ T.6. den 12 mooij sonne. B 18½ T 4. den 13 windig. sonne. B 19½ T 5.
sav[onds]. its vroren stijf. 14 windig en regen. B 19½ T 5½. den 15 regen en windig. B 18 T 3. den 16
windig. regen. B 16 T 5. Bar savon<s> maer 13 gr. 17 regen en wind. B 14 T 2½. den 18 donker.
windig. B 15½ T 2. den 18 dito. om 5 uir donder zudlik. swaer regen. savonts hagel. den 19 droog.
windig. B 19 T 4½. sav[onds]. 20 T 5. kout. 20 op en onder te 6 uir sonne. donker. windig. kout. Barm
19 T 5. wind zuidwest stark waijt snagts.
NB 1752 den 15 xbris Droste Carles Graaf Bentink op de hooge Bookholt int Enscheder Gerigte 500
man een vischry graven elk 50 man 1 tonne Deventer bier geven. in augusti 1753 eene kamer timmert
ant Bleekhuis van Wijnand Nijhoff.
1753 den 21 meert regen en wind. B 15½ Term 4½. den 22 en 23 ripet. droog. windig. B 17. T 7. den
24 ripet. mooy. B 16 T 6. 25 mooy sonne. B 15 T 5. den 26 kout. windig. B 18½ T 3½. den 27 stil. B
18½ T.3. namidd 3 uir regend. 28 donker. stil. 11 uir sonne. savonts weerligtet. B 16½ T 1½. den 29
mooij (< -- >) B 16 T.1. den 30 sagte regen. om 9 uir droog. B 15½ T.1 onder sonne. 31 donker. regen
en son: B 15½ T 2 bo: sonne. warm. sav[onds] weerligtet,
den 1 April goet groijsaam. B 14 T 2½ bov: son:. 2 neffel. droog. B 14 Ter. tegen sonne. 3 regen.
windig. B 16 T 2 ond:. son.. lugtig. 4 kout hael wint. B 12½ T.4 onder son. lugtig. savonts 10 uir
begon te regenen. oostwint. 5 regen boijstrig. B 8 T 4½ ond son. hoog water. Beeke in huise loopt.
onse kelder nu water in komt. Kostverloorn geheel onder over hek. vonder onder t water. om middag
nordw boeset. onse hoff swemt, 6 regend dog sagter. wint helen dag. snagts ook. 7 uir smorgens
ophout. B.9½ T 6½. Dinkel over al gaet. 7 donker. oostwint. B 10½ T.7. om 5 uir regend sagte. wij
bonen patten wilden. kon niet. sonks weg so nat ist. B 13 T.7½ namidd. 8 donker. B 14½ T 8. den 9
donker. fijn sneut. kout noordostw. B 16½ T.9. 10 ijs vroren. namidd 6 uir hageld. 11 gevroren. 12
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ijssregend (<ranne>). B 17 T.8. 13 ys vroren. namidd regen buijen. B 16 T 7. den 14 wind en regen.
nademiddag is swalve gesien. B 13½ T.5½. den 15 en 16 stille. droog. B 14 T 5. 17 droog. redlyk. 18
groijsamer. wind zuid. B 14½ T 2½. namidd 3 uir 1 schoor. 19 goet sonne. warmer. B 18½ T 3½.
savonts vorschen songen. 20 ripet. mooij sonne. still. B 19 T 1 bov. son. 21 its ripet. mooy. B 19½ T 3
boven. kersboom wit bloijt. 22 moyen dag. Paschdag. B 19½ T 4 bov:. 23 mooij son. B 17½ T.6 bov:.
Geese trouwt. 24 windig. 10 uir regend savonts B 16½ T 4. kouder wort. 25 sonne. lugtig. B 17 T 1
bov:. 26 en 27 goet. sav[onds] B 13½ T.3.bov:. snagts 11 uir regen. windig. 28 groijsam sonne.
savonts regen. B 13½ T 4½ bo. 29 en 30 regen. groijsam. B 16 T 4.
den 1 Meij en 2 goet. droog maer ripet. B 18 T 6. sonne. 3 kout. B 19 T 3. donker. 4 en 5 wit ripet.
hael koud wint. 6 ripet. koud wint hael. B 22 T 4. den 7 kout. droog. B 19 T onder sonne. 8 ripet. B
19½ T 4½ onder sonne. 9 en 10 kout. ripet. haal. B 21 T 2½ onder. 11 hael wint en sonne. B 16 T 3
bov:. zudlik its dondert. 12 snagts regent. namidd 1 mal dondert. hagel en regend. B 14½ T 2 bov:. 13
en 14 en 15 wit ripet. B 13½ T 3 bo. 16 snagts wind en regen. om 11 uir donder en hageld. kout. B 11
T 2 bov:. windig. 17 kout. B 13 T 1½ bov:. 1 schoor regend. 18 ripet. ook regend. kout. B 14 T 1 bov:.
19 kout. namidd 6 uir donder schuer. B 16 T 3½. 20 droog. 21 stof regen. B 17 T 4. den 22 donker.
namidd regend gedurig. [B] 18½ T 5. windig. 23 en 24 en 25 ripet. hael. B 21½ T 3. gras stijf vroren.
26 en 27 sonne. hael. B 18 T 6. den 28 droog. hael. 29 hael. B 17½ T 11. sant stoft. savonts donder its.
T 14. den 30 hael. windig. santstoft. B 18½ T 9½. noord oostwint. 31 hael. selfde nog Hemelvaertsdag.
den 1 Juni mooij sonne. warm. B 15, T:15: savonts weerligtet. wij gras mait Kostverlorn. 2 warme
sonne. B 14 T 16. den 3 warm. 4 ook warm. B 13 T 20. om half twe donder rontom. grote droplen. wy
hooij al op wagen hadden. kostlyk droog ingekomen. dondert tot 5 uir tot Enschede Brokhorn <grote - >. hagel veel schade gedaen. gehele kampen (<Alste Br< -- >) weerom weite gesaeijt is die ook wel
gelukt is. 5 mooij droog. B 18 T 17. om 2 uir donder en ook 1 schoer regend. 6 windig. koeler. B 18 T
13. den 7 droog. wolken. sonne so sterk niet haelde. B 16 T 12. den 8 droog. sonne. B 17 T 9. den 9
mooij sonne. B 16½ T 10½. den 10 donker wolken. koud noorde wint. B 18 T 11. roestrig. 11 mooij
sonne. B 16 T 10. Pinxter mandag Hanoverse Droste op den Ravenshorst weer. Boren hem inhalt.
schoten. 1 ton bier en fosel gehad. spolman 2 gl geven daer gedanst hadden. het volk ook Lossersen
hen geweest uit Dorp. 12 hael sonne. 13 hael sonne. B 16 T 10½. den 14 hael. eenig droplen. droog
bleef. B 13½ T 16. den 15 neffel sonne door. B 13½ T 14. goet hooijt. 16 wind en sonne. 17 wind en
sonne. om 9 uir een klein schoor boeset noord west. 11 uir braef schoor boeset. donker. B 15½ T 9.
den 18 donker vroeg. regend. 19 donker. afklaret half elf. hooij los. sonne en wind stark. hoijet. B 18
T 8½. den 20 windig. lugtig. B 17 T.7. den 21 regen en wind. regend (4 uir) namiddag. B 13½ T.7.
kool planten. 22 windig. sonne. gedurig regend. B 14 T.5. den 23 en 24 (<stormt. <sagdt>) windig en
regend helen dag gedurig. B 10 T 3½. namidd droog. 25 redlyk. B 14 T 3. ook schuers. donker. 26
wind en sonne. B 16½ T 4½. 27 donker. droog. B 16½ T 8. den 28 mooij sonne. B 15½ T.11. hael. 29
mooij warm. B 16½ T 15. den 30 sondag warm. (Visch p.77. 25. Frederik Karel geb. te Nieuwenhuis
den 17 maart 1725. komt aan de regeringh July 1747. Verpandt de Graefs: aan George II, Koning van
Grootbrittannie en Keurvorst van Hannover den 22 mei 1752 ontslaat zyne onderdanen van den eed
aan Hem als Landsheer opdaan te Parijs, den 9 Mei 1753, en + aldaar 17 Febr: 180<2 / 3>.)25
den 1 Juli 2-3 hael. donker wolken. wind zudw. B 16 T 14. 4 its snagts regent. half 6 stark regent. B
10½ T 10½. den 5 en 6 sonne. droog. B 15½ T 13½. goet hooijt. 7 warm. B 15½ T 17½. savonts half
elf begon te donderen zudwest. stark lugtede altyd door tot 1 uir toe. regend ook. eenen swaren slag.
opbleven. swaer weer. 8 donker. 10 uir begon te regenen tot 11 uir. namidd sonne. B 14 T 16½. den 9
hael windig. 10 its droplen. B 14 T 14. 11 droog. stille. B 12½ T 13½. namidd 6 uir donder. regen. B
11½ T 9½. savonts lugtede. van dage my gewesen is datter honigdauw was gevallen. een groot bonen
blad mellen stappen op sitte en mellen swart. bloijsels swart. alles samen trekt. weinig boonen an, wij
maer 4 mael van gekookt desen somer om nog wat rijp tot pooten te houden. ook klagen de menschen
slegte wortelen en geen moes op. 12 regen en windig. namidd verre dondert. rustrig. B 11½ T < -- >.
13 heel windig. 11 uir regend met hagel. donder verre. B 13½ T < -- >. 14 redlijk. droplen vallen.
donker. B 16 T 8. den 15 boijstrig regen. h< -- > weer. B 11 T 10. den 16 windig. rogge plat op d
grond met < -- > weite en bonen. kool swart an sitten. B 10½ T 9. rus<tig>. de menschen beginnen

25

Zie voetnoot 16.
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rogge te maij<en>. den 17 Juli 18 en 19 meesten dag gedurig regende. B 12 T 9. snagts stark regend.
B 11 T.7. den 20 regen boeset westwint savonts. B 14½ T 8. den 21 stofregend gedurig. B 16½ T
< -- >. 22-23-24-25-26-27 meestijd haelte. B 17 T 8. den 28 koud oostw. B 13½ T 9. den 24 namiddag
altyd regend. 30 droog. kout. hael. 31 donker. its regend. B 14½ T.7.
den 1 Augusti donker. droog. namidd 7 uir regend. B 10½ T 8. den 3 om 7 uir smorgens 2 donderslage
en regend boeset. appels affvallen die weinige die daer zijn dit jaer. 4 windig. 10 uir regend gedurig.
5 droog. namidd donder en swaer schoor 5 uir. B 11 T 10½. den 6 droog. nog its regend. 7 mooij
sonne. B 13 T 10. den 8 eerst stofregen. namidd droog. B 11 T 13. den 9 regend gedurig en om
middag een schoor en donder. B 11 T 11. den 10 om 11 uir swaer regend. namidd ook nog 1 schuer.
den 11 om 9 uir regend daer na donker. windig. B 11½ T 9½. vuil int Dorp is. den 12 en 13 sonne. B
13 T 8. den 14 en 15 windig en regen. B 10 T 7. den 16 starke windstorm. bedroeft vuil. ik van
Ensched quam regend gedurig. B 9 T 7. den 17 wind en regend. namidd sonne. B 11 T 7. den 18
donker. om 1 uir 1 mael dondert. savonts regend. 19 gedurig regend. 20 ripet. namidd regen. 21
stofregend. namidd droog. 22 droog. 23 ripet. B 18½ T 7½. den 24 en 25 droog. B 16 T 10. den 26
warm. 27 mooij. its donder en weinig regen. B 15 T 10. den 28 en 29 extra mooije dagen. B 16 T 11.
30 regend. 31 its regen. B 14 T 9.
den 1 September neffel. ripet. middag regend. 2-3-4-5 droog. somtijs ripet. B 18 T 5. den 6 droog.
somtijs stofregend. 7 regen helen dag sagte. B 16 T 4½. den 8 stof regend. 9 donker. lugtig. 10
regenagtig. B 16½ T 5½. den 11 droog. B 18½ T5½. den 12 neffel. vogt. namidd droog. pastorie putte
nijes los had, nije putten post en roode in bragt. 13 donker. B 18½ T 8½. den 14 en 15-16 mooij
droog. 17 om midd regen. den 18-19-20 droog. mooy. zuidoostw. B 17½ T 6. den 21 droog. 22 regen.
Bar 14 T 6. den 23 ripet. koude wint. B 15 T 3½. den 24 droog. namidd regen. 25 ripet. B 17 T 5. den
26 grond wit. hard. B 19 T 1. loof swart op arappel. den 27-28-29-30 droog. ook wat windig. B 13 T
5½.
den 1 Ocktober regend snagts. 2 gedurig schuers. 3 boijstrig regend. B 14 T 4. den 4-5-6 droog. 7
ripet. hael. 8 en 9 hael. ripet. B 15 T 2. den 10 donker. namidd stofregend. den 11 hael wind. B 12½ T
4½. knollen loof rood wort. 12 sonne. its wind. 13 regend. smorgens wind zudwest. namidd donker.
regen. 14-15 wat regen en wind. B 16½ T 6. boeset snagts. 16 donker. windig. B 14 T 5. den 17 regen.
om 2 uir hagelde. B 13½ T 4. 18 wit ripet. stoer windig. kout. B 19 T ½ onder sonne. savonts B 14 < - > son. stormt zudwest. 19 regen. B 12 T 1 ond. sonne. noordwest wint. B 11. 20 droog. kout. B 13½
T.2 onder. den 21 donker. B 18 T 2½ ond. 22 droog. 23 vroeg regen daer na droog. 24 ook. 25 donker.
droog. B 21 T 1½ ond. 26 wit ripet. koud oost w. B 19 T 3 onder. 27 neffel. B 19 T 5 ond. 28 regen
wat. B 28 T 3½. den 29 ripet. B 15 T 4½. regen. namiddag B 13 T 6. droog. ripet. 31 donker. om
middag hagelde. B 13 T 7½.
1753 den 1 November dik ijs. over drek gaen kon. loof afvalt. B 15 T 10. den 2 ijs vroren dog sagter.
mooij sonne. 3 ijs vroren wit. B 19 T 10. den 4 starke wind. middag its regen. B 19½ < T 6½ ond>. 5
middag regend. savonts ook. 6 droog. B 14 T 6. den 7 neffel. na middag Pastor Schulten de eerstmael
ons ansprak. Biddag is <uit> J Verbekken. 8 wit ripet. kout. B 18 T 8½. den 9 vroeren. namidd its
sneude. Term 10 gr. 10-11 droog. kout. 12 droog als Chr: Neef syn Bruid savonts met Nigte Aleida en
neef Stuel Dom[inee] van Ootmersen hier quamen. 13 droog. namiddag stark regen. 14 ijs opt water.
mooij sonne. 15 regend. windig boeset. B 17 T 7½. late sav. B 14½ T 8½. 16 snagts stark regend.
stormde. Swafrink Brugge varen mosten. water hoog was. nu knollen roden kunt. de menschen alle
doen. B 13 T 8. den 17 ys opt water. namidd hagel schuers. 3 uir dondert. 18 ijs vroren. (sav[onds])
sneut. B 11½ T 10. den 19 vroeg regen. B 13 T 10. den 20 redlik droog. B 17 T 8½. den 21 vroren. B
20 T 9. den 22 en 23 ys vroren. B 23 T 10½. 24 regen helen dag. windig zudw:. B 18½ T 9. den 25 en
26 regen boijstrig. B 14 T 5. den 27 droog. windig. Domine en Christjan en vrou na Oetmorsem
vaarden met Agterhus. 28 redlyk. B 7½ T 4. savonts B 13 T 5. 29 ys vroren. B 16 T 8 als weer quam
van Oetmorsen. 30 vroren en sneut. B 16½ T 11. savons sneut maer iets vriest. nordw.
den 1 December neffel. sneu meest weg. 2 hardys vroren. 3 ook. B 23 T 12. savonts vogtig. 4 donker.
droog. B 21 T 10½. den 5 donker. neffelagtig. vriest. in donkren wind opstak. B 17 T 12. lydelyke
vorst. altijd weefen kunt. 6 snagts its sneut. B 15½ T 12. 7 vroren. sneu ligter nog. B 19 T 13½. den 9
vorst en sneu. 10 vorst. B 18½ T 14½. den 11 en 12 vorst. B 13½ T 14½. snagts regend stark. alle
dikke sneu weg. 13 regend. B 11 T 11½. regent stark. Beeke in de huise loopt. om 10 uir Brugge styf
an planke water loopt namidd. B 10 T 11 savons. B 12 T 7½ om 10 uir. den 14 vogtig. Dinkel an
Bossink huis en Swerink hekke stond alles onder water. 15 regend. B 16 T.3. weefers om de vorst
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altijd wefen. 16 vogtig. B 18 T 6½. Hend Verbekke segt Dinkel in heeren Telgenkamp staen heeft.
Horstkamp segt had voor 15 jaer ook so (hoog) gewest was. is west 1739. den 17 regend somtijs. B 14
< -- >. 18 redlyk droog. B 13 T 1. den 19 reegend somtijs. B 13 T 4. den 20 vriest en sneeut. grond
witt. B 14½ T 8. den 21 vorst gladyst. B 17½ T 12. 22 vogtig. wind zudw. B 16½ T 7½. den 23
regend boeset. B 14½ T 3½. 24 Dinkel uit loopt. regend. windig. B 14 T 3. savonts stormt. [B] 11 T 2.
25 droog. B 15 T 4. Dinkelse boeren niet konden over Eldrink < -- >. de paapse soeken boren het volk
met wagen over t water < -- > na de Glane. 26 regen. B 9½ T 4½. den 27 oostwint stil. B 9 < -- >
Barm 10 uir 13½ T 10. vroer al. den 28 hard ijs vroren < -- > oost wint stil. B 18½ T 14½ savons [B]
21 T 16. den 29 vorst. stil < -- > B 23 T 16½. kinder opt ijs gaen. savons B 25 T 18. den 30 hel<der>.
in waskamer vroren. Bar 22 T 19. den 31 xbr harder vroren < -- > is hardvroren. starker wind. kouder.
B 22 T 19½.
1754 den 1 Janwari rougiselt. hard vroren. B 19 T 18½. windig. sneeut. kout. 2 vorst its minder. B
20½ T 16¼. 3 niet vroer. pannen drupt. water op strate. 4 its vroren. om 10 uir begon stofregen. B 19
T 13. boeset zudwest. 5 donker. stofregen. dooijt. B 13½ T 11½. den 6 its ripet. windig. B 13½ T
11½. 7 regend. sneut ook. B 11½ T 10½. sneu smelt. 8 wit sneu ligt smorgens. B 11½ T 11½. Neef
Bos in Losser was. seijde t water tot Deventer op kerkhof staen heeft. Sniplink dyk doorbrok. Zwol
niet in of uit konnen omt hoog water. Droste van Twenthe een boode na Zwol had stuert. van de
school weder te rugge had moeten komen en dat alle posten stille moeten staen edog nu alles
gereguleert zyn. morgen hij na Deventer moste &.&. den 9 helder vorst. B 16 T 13½. sav[onds] B 20
T. 10 hard vroren. vinger dik ijs in putte. B 20 T 16. zudw koud wint boeset. 11 vorst minder als
gistren. B 14 T 14½. sneu die op grond lag wit dunne smelt. smiddags weg dog om 3 uir sneut ligt
nog. 12 its vroren. glad. B 11½ T 13. neffel dog om 11 uir sonne. 13 vorst. helder. Neef Chr: trouwt
nu tot Oetmorsen. 14 vorst. om midd water staet opt ijs. stofregend. sav[onds] B 12 T 13½. regend. 15
niet vror<en>. stille. extra mooy sonne. B 12½ T 11. savonts wind opstak. 16 regen. B 12½ T 9. den
17 neffel. B 17 T 9. den 18 regenagtig. donker. B 17 T 18½. 19 neffel. B 22½ T 8½. den 20 neffel. 8
uir sonne. helder. B 25 T 10½. 21 vorst schrokkelt in de putte. drek hard. B 24½ T 11½. namidd stof
regend. 22 sagt. still. B 23 T 10. savons vriest. 23 donker. geen vorst. B 21 T 11. den 24 sagten regen.
savons ook. B.11¼ T 9. den 25 regend. om 10 uir hagelde gedurig. hagel boeset noordwest. water voor
Eldrink Brugge hen loopt. kout. B 12 T 10. den 26 ys in putte. helder water komt nu in onsen groten
kelder. B 13 T 13. den 27 in putte vroren. B 14 T 14. om half elf begon te sneuwen. boeset. 28 hard ijs
in putte. helder. still. B 16½ T 16. den 29 harder duim dik in putte vroren. B 20½ T 18½. den 30 hard
in putte vroren. B 21 T 18. om 9 uir sneuwt. dik ys in domine zyn waterpot. rougiselt snagts. B midd
22 T 17½. savons late B 24½ T 20. den 31 twe vinger dik ijs in putte. fel kout. B 24½ T 22. sav: 10 uir
B 25 T 22. Dom[inees] waterpot hard dik ijs in.
den 1 Feberuari rougiselt. hard fel kout. dom[inees] waterpot grond toe vroren. B 25 T 24. sav:
starke wint. 2 hardijs. inken koker op tafel bevroren is. putte met yshaken moste kort stoten. namiddag
dik sneut. B 17 T 21½. savons B 13½ T 20. boeset zudwest. 3 its minder vroren. fyn sneu somtys valt.
B 12½ T 18½. den 4 ijs in putte vroren. niet dik. fyn sneut dik lag. 5 hard in putte vror. dom[inees]
waterpot toe vrosen. B 13 T 21½. den 6 rougiselt. hard vroren. fel kout. aller dikst in putte. stil zudw.
B 15 T 24. den 7 hard vroren. inken koker op tafel hard. mijn waterpot ys in. coffijkop an tafel vast
vroren. Dom[inee] en Berents waterpot ook ijs in lag. bedlaken Dom[inee] styf vroren voor de mont.
B 17½ T 24. water <n>u uit kelder schept. vuir in sett. oost wint kout fel. 8 hard vroren in putte. B 19
T 22½. den 9 hard vroren. waterpotten < -- > in toe. B 21½ T 22½. den 10 hard vroren. rougisel. fel
kout. <B> 22 T 23. wind zud west boset. gladijst. kool wit wort. < -- > sagte regen. sneeu meest van
huisen boeset. B 15 T 16½. 1754 den 12 Feberuari regend. B-15½ T 13. namid 12 <A den dik nefel>
regend zudw. Dinkel gaet voor Eldrink Brugge. B 13½ T 9. komt was water in onsen kelder. 14 regen
boeset nordw: savonts koud schrokkelt. B 20 T 11½. den 15 regen. B 17½ T 10½. niet over Eldrink.
menschen trugge komen. 16 droog. om 8 uir boeset wint. B 17 T 11. den 17 its vroren. B 18 T 10½.
den 18 stof regen. hageld. kout. B 21 T 11. den 19 droog. stil. B 20½ T 11. den 20 wit ripet. B 22 T
10½. den 21 hardvroren. drek hart. 22 neffel. its vroren. sonne. B 21½ T 10. savonts regen. 23 vogtig.
B 18½ T 10½. den 24 vorst. ys opt water. B 17½ T 11. sneut. windig. kout savonts. B 21 T 12. 25
hard ijs in de putte. grond wit sneu. B 22 T 12½. sneu verteert. Zudwwind. sav[onds] B 21 T 12. sneu
vlokken vallen. 26 geen vorst. 27 droog. B 23 T 8¾. savonts 24 T 7½. den 28 neffel. moijen dag. stroo
of kruitbedd daen en patt knollen.
den 1 meert wit vroren. B 22½ T 7½. den 2 wit vroren. B 20½ T 8. savonts stark west wind. 3-4 wit
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ijs vroren. B 23 T 10. 5-6-7-8 nefel en ook vogt. B 21 T 10 dog den 8 savonts sneut. koud noordw
vriest. B 17½ T 11. den 9 wit. sneu. vorst. noordoostw. B 15½ T 12. den 10 in putte vroren. witt
sneut. koud oostw. B 16 T 14. den 11 vinger dik ys in putte. Domine waterpot toe vroren. koud oostw.
B 20 T 17. savonts B 21 T 17½. kranen in kelder vast toe. 12 hard ijs in putte. kinder op de beeke
lopen opt ijs. B 21½ T 17½. 13 vriest in Dom[inees] waterpot. sterke vorst. B 17 T 16½. 14 hard
vroren in putte. kout. B 12½ T 17. den 15 hard in de putte als te voren. B 13½ T 17½. savons B 17 T
14½. 16 en 17 hard in putte vroren. B 17 T 16. fel starke koude ooste wint. 18 hard in putte als te
voren. B 17½ T 17. koud oostw: 19 hard int huis en putte vroren. B 17 T 16. savons fyn sneut. witt.
den 20 its minder vroren als vorige. B 20½ T 14½. oostwint. sonne op te 6 uir.
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Uittreksel van en aanvullingen op het notietieboek van Aleida Leurink

Uit een geschreven Boek door Aleida Leurink
1698 den 9 Maart (aschdag) oude stijl, ben ik Aleida Leurink tot Losser gekomen.
1706, om 26 Mei, wy Wilpelo gekocht.
1708(-1709). de rogge liep dag naa dag hooger, tot 50 st. het schepel, omdat ze vervroren was, en
weer om moest gezaaid worden: in dat nov aten wy weit wittebrood: al die koeyn te Losser hadden
wilden ’t niet verkoopen, maar wy altyd zoo lange als wy weit hadden.
1713 om St Jan begon het te regenen en regende zoo lange alle dagen zoodat men de rogge niet konde
ryp krygen. Doe scheen de menschen te vergaan van honger, want de olde rogge was byndr op, en de
luden hadden te vroeg gemaait in de nattigheid zoodat de rogge heel stuks groen uitwassede op ’t
land: doch God de Heere gaf wederom dat het opweerde met den 21 Augusti, zoodat de allerlaatste
rogge best inkwam, want het droogde tans zonder een druppel regen tot na Michiel, zoodat <men>
toen eerst begon kluun in te varen en kwam nog wel droog in.
In dit jaar 1716 is er zoo enige sterke droogte gekomen na Jacobi, met het maaijen der rogge
begonnen, dat er weinig of niets knollen zyn gewassen, ja zoo weinig dat er in 40 of 50 jaar, zoo de
oude menschen zeggen, niet muds geweest zyn.
(1720 28 Mei, Pastor en dochter Dina varen met Achterhuis naar Deventer.)
1722-1723 Zoodanig een warm winter, dat er hier en daar voor de tweede maal appeltjes aan de
boomen zyn gewassen.
1725 july 3, wy Domine naar Zutphen bragten.
1726, 7 Febr. overstrooming door doorbraken der dyken by Schoonhoven en beneden Thiel, waardoor
wel 70 dorpen onder water staan. Het water is 1 voet hooger dan in ’t jaar 1711 en maar 6 duim lager
dan in den grooten watervloed van 1658.
1726 Maart, de Dinkel heeft alles onder water gezet, het Dinkelwater staat in Horstkamps huis.
1728, 29 April, Lambert Tesink gehangen tusschen Enschede en Hengelo.
1729, 29 January, de Dinkel is zoo diep dat de vonder wegdreven. Elderinkbrugge dreef ook weg.
1729, 29 Mei, Docter Landreben tot Oldenzel schryft my, dat hy nu de rogge verkoept voor 27 St.
1732 den 21 Maart, kwaaier tyding uit het Munsterland van de krankte der beesten - den 22sten Palthe
aangeseid aan de zetters, dat de beesten gaten in de tong vielen, ’savonds voort de klokke geluid, het
dorp by een kwam twee à drie aangesteld om de beesten te bezien etc.
1733 den 16 April, om half zes was er brand in Steggemans Smid, doch voort uitgegoten is.
1734, den 29 Mei, Brand in de provisoren of armenhuizen te Enschede doch is geloschet.
- den 5 July, van donderbuyen de bekke zoo hoog opgeloepen, dat het water ging in Apenhuis tot aan
de knie h<oog>. (doorliep Ku<pers>) Bekgeertigshuis Olde mulderslag Kupers Hendrikshuis tot aan
de keukendeur stond en ook in de Kerkstrate, Kostverloren, Vrouwenhof, Weemgaarden onder water
stonden. de vonders by Kupersen Doggen huis wegdreven, het water liep voor Hengel huis en vóór ter
Brink Jaspershuis in de Heerdestegge, het stond [op] de paden van onzen hof tot aan de poorte.
1734 25 Meert is de prins van Orangen getrouwd met Princes Anna van Grootbrittanien St James.
- 4 october, wy kwamen van Enschede, en moesten om het hooge water over Zwaferink brugge varen.
1734 een zoo nat zomer als by menschen geheugen; de Oldenzaalschers dragen al het hout weg uit
den Lonnekerberg.
1735, den 11 Maart brandde af ’s avonds om 8 uur Snooyenkhuis, met 19 koebeesten, kleeren en
kisten.
- den 18 July slaat te Holten de bliksem in een huis en doodt drie menschen: ook te Gelder sloeg de
donder in den kruidtoren, wa<ar> door de halve stad geruineerd en vele menschen gedood zyn.
- 19 July rigtede Teylers een gebond achter aan’t huis. (aan de kardoesen van den schoorsteen in de
keuken staat het jaartal 1685.)
- Zondag den 4 Sept., geweldige storm, de deputaten, die hier wilden komen, konden den wagen niet
overeind houden en moesten te Oldenzael [blijven]. Onze domine had te Goor gepredikt en kwam
evenwel in huis, doch zyn hoed was hem gedurig afgewaaid; Te Enschede vloog het goed der
Bontkreemers van <de> markt weg over de huizen heen: ten Almelo brandde een huis af van 14
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woningen, behoorende aan den Graef van Rechteren.26
October 8, Domine met Neef en Nigte Elshof van Amsterdam naar Lingen.
November 3. Domine Reinders wordt begraven.
1736 zulk een schraal voorjaar, dat ze eene maand na Mei de koeijen nog haksel moesten snyden,
want er was geen gras.
- 6 juny, de koning van Engeland passeert den Couranten post in een koets met 6 ezels, en zou te
Ibbenburen nachtrust houden.
- 28 juny, als Jan Teylers ’s namiddag het huis op bult rigtede en ene hoog afdak aan’t Huis rigtede en
Dr. Hubert en Bas ons visite gaven.
1737, den 4 April, myn zuster Strik begraven. 1737 Febr. savonds lugter, donder, hagel, sneeuw en
wind te Vianen inden toren geslagen.
- den 10 April, 40 man uit Losser geweest naar de grenzen om schooijers en landlopers te vangen,
doch niets gekregen.
- den 3 Mei, de bliksem slaet te Enschede in den toren, de zuidzyde aan de kerk, aan het uurwerk en
den toren 90 gulden schade.
- den 4 Mei, Hermen Keilvers rigt eene nieuwe smid achter onzen hof aan onzen wel of weide.
- den 9 Juny Pinkster, vrydagnamiddag, na de voorbereiding Pinkster nachtmaal, wy naar Oldenzeel
reeden.
- den 26 juny, zoon Christiaan (Klumpers spyker) een gebond voor aan’t huis na de beke oprigtede
van ’t bakhuis.
- den 4 July, heel varen, als onze beide schoonzoons visscheden.
- den 3 July, regen, als neef W. Griess met Pastor naar Enschede vaerden.
- den 17 Dec, glad yzet, als Nigte Stuirmans begraven wierd. (1739. 15 Jan. ’savonds droste van
Ravenshorst begraven is. 1740 19 Nov. Ritmeester op Ravenshorst nu van avond begraven is. 1751 22
Oct. Drostinne nu ook naar Frenswegen is bragt met 24 flambouwen. Zy was den 19 overleden op de
Ravenshorst. 1753 11 Juny Pinkster maandag Hannoversche Droste op de Ravenshorst was, boeren
hem inhaalt. schoten, 1 ton bier gehad, fosel, 200 man dansten, op de 29 juni daar waren.)
- den 20 Dec; den heelen dag sneeuwde. Toen Dr. Hubert zyn Horologe verloor tusschen Losser en
Oldenzel.
1738 den 24 Jan; sneeuwt, dat men uit de oogen niet zien kan, als Neef Griess, met Hartman en Nigt
Verbeek naar Enschede vaarden.
1738 den 9 maart, naar Gronau, als de nieuwe Gereformeerde kerk door Do[minee] Hoffman is
ingewyd in presentie van den Graaf en Gravinne.27
- 28 Maart, als onze schoonzonen en Neef Steenberg onzen Domine aanspraken.
- 30 April, water voor de poppenbrugge stond, als wy naar Noordhoorn vaarden.
- 19 Mei, donderbui, als wy neef H. Engelbert, die ziek lag, in de Gronau aanspreken.
- 20 Mei, weer zulk hoog water in Losser als 1734 den 25 July, men kon de kerkstrate niet over;
Bekberend in de keuken en in de kamer, olde mulders kelder en putte vol geloopen, Willem Suthoff
in’t huis, duggen brugge dreef weg, by Teyler in het kookhuis, kelder, door Apenhuis ging.
- den 10 juny Lakerink huis gerigte.
- den 30 July, warm, als Rigter hier was met Dr. Nagel ten eten.
- den 1 Aug. als zone Christian Schruer huis rigtet heeft.
- den 11 dito, donker stille als B. Elshof over erve koopen voor Heidgers met Sweers hier was.
- den 19 October schoer op schoer, als Slederman onze koe uit Ootmerser vette weide wêer bragt
den 21ste Nov. koude wind, als wy van Noordhoorn kwamen.
1739 den 15 January, ’s avons Droste van Ravenshor[s]t begraven is. zie 1740 19 Nov. 1751 oct. 22
1739 den 21 Juny, als onze zone Johan alhier tot adjunct-Pastor is bevestigd, door Dom[inee]
Schimmelpennink.
(< -- >) 1739 de 5 Mey Do[minee] Eybergen te Oldenzel bevestigd.
1 - 19 Aug. Neef Strik trouwde, bruiloft was. (den 22 Juny wierd het accoord getroffen tusschen
zwager Strik en Neef (van Stuerman).

26
27

Adolf P.Z. van Rechteren, heer van Almelo.
Frederik Karel van Bentheim en zijn vrouw.
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- 16 October, ’savonds Comis Rolyn hier was met frett naar Wilmlo.
1740 Zondag den 10den January, zoo koud, dat men niet gaan kon naar de kerk, was ook weinig volk er
in, namiddag niet gepredikt; de menschen konden niet buiten gaan, ook niet zitten van de koude;
namiddag vuur in de achterkamer, zone en vrouw hier theedronken, koppies op de tafel vaste vroren;
de inkt, voor in de penne, de kranen in de biervaten in den kelder, het brood op de tafel, de kooketel
snachts op het vuur. Onze hane heeft ook niet gekraaid en de lellen zyn hem afgevroren. Vele
menschen zyn doodgevroren, onder welke drie menschen uit Meteler, die naar Heek op de kermis met
kooke zyn geweest 2 mans en 1 vrouw, die op zondag den 10 January op het veld dood geseten
hebben. Alle menschen zeggen, dat het kouder is dan 1709. De vorst begon den 2den January en
duurde tot den 11den Febr., doch met den 13den Febr. begon het weer hard te vriezen en dit duurde tot
den 20sten Maart.
1740 den 4 Maart Lentfertsche Anne begraven is in de kerke, omdat reden steen die sterk bevroren
was, niet los konden krygen.
- den 7 Maart, als Christjan en syn oom Keilvers hier waren.
- den 18 April, koude noorde wind, als ik en schoondochter, paaschmaandag achtermiddag, naar den
esch waren.
- den 22 July, wy van Singraven kwamen, toen het zoo sterk regende, als of het met emmers wierd
dale stort.
- den 12 September, met frett 6 konynen op Wilpelo gevangen.
1740, de 28 October, eenen nyen stender in deze Losser meule is gebragt. (1734 1 nov. 1751 oct.
22.1753 juny < -- >. 1739 15 jan.)
- 19 Nov., Ritmeyster op Ravenshorst nu vanavond begraven is. (den 10den Kapitein Clooster hier
was.)
- 23 Dec., om 1 uur ’smiddags Pint de Jode begravenis by den Hogenkamp tegen Van Rekken land,
voor de mulle.
1741 den 26 January, onze domineës naar Enschede gingen, als dom[inee] Schimmelpennink los
gemaakt is, om Pastor tot Hardenwyk te worden.
- den 2 Maert, stil en droog, als wy naar de begrafenis van Neef Jan Strik vaarden.
- den 13 do[nderdag], als Neef Elshof en beide Nichten hier waren en den Koning afreken met
Heidgras zwager.
- den 28 Mei, Domine Strik van dage tot Pastor te Enschede is bevestigd.
den 1 Juny, wy naar begrafenis van Henricus Stroink Herm. soon, die aan de pokken is gestorven.
den 11 Juny, domine naar Amsterdam vertrokken, van Enschede; komt den 17den weer in van zyne
Amsterdamsche reize.
den 24 july, Neef Elshof met Lits van Munster hier kwam
den 26ste vandage tyding van Gronau kwam, dat Neef Chr. Stenfers, Pastor op Batavia met de vrouw
dood was, den kinderen nableven zyn.
29 Aug Domine te Gronau predikte.
den 27 Aug., Haselenberg van Deventer hier was, sei, dat er onder het volk geruchten van oorlog
waren, Rolyns Zoon daarvan hier al voor 8 dagen sprak.28
den 29 Aug., Doctor Nitert quam loopen uit Oldenzel, dat de Franschen zoo komen wilden.
den 30 Aug. dom[inee] Nagel al goed weg stuurt had, Sone Christiaens paspoort haalde. Rolyn goed
veerdig p< -- >.
den 31 Aug., wy een expresse na Enschede sturen; antwoord bragte, dat een expresse uit Almelo van
de Mennisten aan de Enscheder Mennisten gekomen was, waarop de Mennisten pakten. Doch de
Heeren Gecommitteerden, de drost van Haxbergen en barg[emeester] Jordens van Deventer, die daar
waren om de Luniten met de gesamtIiche Heeren na te zien, verboden aanstonds, het goed te
verzenden, waarop alles in stilstand quam.
den 1 September, Sone Chr: met linnen-kisten naar Zwol vaarde, hy had zeer veel goed naar Zwol
zien van de varen, de wagens hem te gemoet kwamen die naar Zwol vlugtten; de Heer van Twikkel
zelf naar den Graef van Almelo geweest was om in stilstand te brengen: daarna het opgehouden is, ja
van alle Heeren kwam goed bescheid.

28
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Den 3 Sept. David Kortsak zeide tegen Jan Beerninks vrouw: wat mag de Pastorsche nu wel zeggen,
dat zy het groote Paleis verlaten.
Den 23 Sept., dochters weer naar Enschede vaarden: 42 dragonders in Enschede kwamen. Zoo ras de
rogge van [t] land < -- >
1742 Jan. 7, vandaeg zyn in Gronau twee Franschen en 1 munstersch officier rondgegaan om de
voederie. sy hooi en stroo op te < -- >.
- Maart 3, Verbekken Jan ’s morgens heel vroeg naar des Gronauschen oliemolen gaande, ziet eene
staartsterre
- Maart 8, ’s morgens drie uur, hebben wy in ons huis de staartsterre gezien, oostelyk, bleek, niet aan
de zydeur staande, zat ze op onze vorst, tip voorgevel, was heldere lucht, vol sternen.
- April 2, Pastor naar Classis wol, doch kon om’t slechte weêr niet: zoo reisde onze dominé alleen.
- 15, Dom[inee] Heydeggers te Gilhaus predikte; van Groningen met vrouw en 2 kinders komen is.
- 18, onze Getrut (de wed[uwe] Geertrui Stok) na Holland vaarde (naar Amst[erdam]) Op Oldenzel,
hier 3 jaar gewoond had.
- 22, Heideggers te Gronau predikte.
Juny 21, Nye Brugge zet by Duggen huis, July 11, de boeren aardekar reden, voor de nye brugge by
Duggen.
July 5, als Jan Teylers dat huis rigtede by de meule, welk hem verboden werd.
14, Namiddag, Neef Linthuis en Nigte Strik van Gilhuis kwamen.
(15 July namiddag kwam de Heeren. reden, Bos en Rentm[eester] Hofman, om huis te bezien.)
- 31, Courant schryft, dat de Franschen weer uit Munsterland zyn weggetrokken. Zoo kort by ons in
Metelen < -- > lagen en den 25: 26 en 27 weer in Dusseldorp aangekomen zyn.
Aug. 2, Pastor was met doctor Landreben naar Roterink varen.
- 9, Do[minee] Nagel en vrouw en Dom[inee] Eybergen ons visite gaven, ik rogge moste uitnemen.
- 26, Neef Elshof en zyn huisgezin en Amsterdamsche Vrinden naar Benthem, hier an waren.
- 28, warme sonne, als swager Strik en Dom[inee] Strik en Sonen, en P[asto]r Pennink ons de visite
gaven, wy < -- >.
September, nagt van den 7den op den 8sten September dieven ons bestolen uit de Achterkamers eenige
kleederen < -- >, los gebroken, de hond lag in de keuken voor de kamer(deur), blaffet sterk, daar wy
wakker van wierden; doch onze < -- > nog zoo wakker, biddende, ook opstond, wy riepen hulpe,
schoten uit het venster met de pistole, daarop menschen quamen, < -- > stond, doen sloeg de klok 12
uur. November 28, dezen nacht weer dieven aan de (werkkamer) broken, 9 ruiten uit traliën los
broken, ed<och> Pastor waakte, wegloopen zyn, op de sneeuw na speurt; tweederlei voetstappen,
achter by groote Lusthuis inkomen zyn en uitgaan zyn. Denzelfden nacht Smit en Greve afgestolen is
spek, vleis, boter, oly, smout.
1743 Jan. 20, ’savonds Docter Lippinkhoff storven is. 28 Maart landeryen van Dr. Lippinkhoff
verkocht aan < -- >.
- Jan. 22, te Oldenzel in zes huizen dieven losbroken doch verjaagd zyn, in’t Clooster, by Commies,
by docter Landreben <pas>tor Eybergen, by Palthe, by Bos, daarop wy 2 slapers in huis namen.
1753 juny 11.
- den 16 january, het Dinkelwater stond aan Bookholts schape schot en ging zoo hoog over
Elderinkbrugge dat men maar even de leuningen boven water zien kon.
- de munsterlui vlugteden in groot getal naar Wilpelo en Elderink, omdat ze een man moesten doen
naar den Turk en hebben daer toe gekocht Snyder Klaas zyn zoon.29
- den 2 Febr. Dom[inee] Nagel in de uitlagen visschet.
den 4den dito, braef regent, als Pastor en Zone Christian, over Oldenzel, en Singraven om het
reg[e]nwater naar Noordhoorn vaarden.
den 11den als Verbekken Greetken trouwde en bruiloft was.
den 19den, Dominé met het neye kleefgaren naar de Dinkel ging.
den 21sten, het water staat in onzen kleinen kelder, de eerste maal sedert lange jaren.
den 25sten Pastor naar Oldenzel ging, kofte het huisken van Nigte Reiners.

29

Dit doelt waarschijnlijk op het met geweld werven van krijgsvolk in de kleine Duitse staten, waaraan het
volk door de vlucht naar Holland trachtte te ontkomen (Van Deinse, ‘Uit het dagboek’, 544).
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den 11 Maart, ik (Aleida Leurink) te Enschede was.
den 29 Maart, de kinders met de Paascheyers, vanwegen de koude, op het Loo niet konden dueren.
1743 Febr. 7 sterk waait, sneeuw en hagelbuyen, als Docter Niters en Teylers de gekochte erven
bezagen. 12 Febr, d< -- > Docter Niters Heerschen land verkocht.
- 25 Maart, Pastor naar Oldenzel, holtink in de kerke was.
- 7 April, Palmzondag, stormde, daarom kon dom[inee] Nagel niet komen prediken.
- 12 April, stillen vrydag, Dr Niters Bookholtsland het uitroepen. Do[minee] Meilink te Diepenheim
beroepen.
- 14. - Paaschdag, als Achterhuis Dom[inee] Nagel haalde, hier predikte en Nachtmaal uitdeelde.
- 15 - Paaschmaandag, Do[minee] Eberhardi (van Gronau) namiddag hier predikte. Beide (domineés)
nog ziek waren.
1743 den 8 Mei, Hubert Jansen onderrigter nu al de 9 boeren door Dr Niters J. Teylers zyn opgezegd
om te g< -- >tyd te < -- >.
- 12 mei, namiddag regen als Dom[inee] tot Gronau predikte.
- 13 - Roterman, die den elfden Mei voor Groningen weder gekomen is, verhaalt ons, dat Dom[inee]
Heideggers haar ver< -- > van de slaverny des duivels ook dat de boeren de anpendinge was angezegd
voor den achterstand; doch de Boeren panden < -- >.
- 14 Mei, de Onderrigter Cross de boeren aangezegd Niters en Teylers niet te erkennen voor
Goedsheren en de beiden ook den koop o< -- >.
- 19 - Dr Muntz hier ook publicatie liet doen.
- 4 July Dr Muntz en Beide Schultzen van Benthem op Roterink waren.
- 13 - De Classis Bode Resolutie brengt van de Edel Mog. Heeren om een Veldpredikant by onze
Armé.
- 29 Sept. mooije sonne, als Borgemeister Fockink en P[asto]r Bos onzen Dominé hoorden prediken.
1744 den 11 Maart, Harpenslager in Mulderink bekke verdronken is, kort by de Bultwye.
- 17 Maart, Pastor voor Heideggers kondschap moeste geven.
- 22 Maart ik (Aleida Leurink) weder de eerste maal naar de kerk: sedert den 26 December: den 27sten
Belroos kreeg & < -- >.
- 11 July, om vier uur namiddag een donderslag en eenmaal lugtet agter t voswinkel uit veld Jorien
Nykerke jo<ng -- > beest dood sloeg. den 4 Sept; Neef Dom[inee] Stuel en Averenk weg vaarden. 20
Sept. redelyk onze kermis.
<4> October, wy weer na Losser vaarden met een vette koe. den 28 October 1744. Jan Flakes bokke
in Deuge<kamp -- > begraven, dien Munstersche soldaten dood schoten hebben, als zy Wilm ter
D<onge> ’savonds halen wilde < -- >.
1745 18 April Paaschdag, 23 April, wy op weg naar Enschede: in Tonningshuis wel 1½ uur zitten
moeten om den regens.
1745 Mei 1, als Pastor van Deventer halt worde, ziek was. Zaturdag avond te Enschede kwam, 2 Mei
om 4 uur Pastor van Enschede hier quam, Sone Christian hem expres gehaald had met Swager Striks
wagen, Gerrit van Dam zyn paarden.
- 1 Juny, wind en somtyds regen, als wy by nigte Strik op Elsbeke ter visite waren.
- 13 Juny, de Boeren byeen om den bieraccyns in redemtie zal wezen.
- 14 Juny, tegen den avond donder, als Dom[inee] en J. Keller van Hengelo kwamen.
- 24 Juny regent het te Oldenzal zoo sterk dat het door Pape Ekelhof zyn huis was geloopen.
- Aug. 5, (drie bladen tevoren) Rolyn student zegt, dat de weite te Zwol etc.
- Octob. 14, Zwolsch Schip, schipper Jacob de Boer, omgeslagen is, waarby over 30 menschen zyn
verdronken, en 300 gl. op set is.
- Oct. 25, wy naar Noordhoorn vaarden. Den 8 November, Dom[inee] naar Classis vaarde als
Dom[inee] de Roer van Delden losgemaakt is.
- Nov. 12, Verbekke sleutels eischet en luidt zelf de klokken.
- Nov. 19, Donkel, als wy weder kwamen van Nigte Christina Keilvers bruiloft.
- Nov. 26, den longen heelmeester Bellinkhof van Oldenzal gehaald om my een pleister op te leggen,
5 maal hier west. Doch bleef nog lang los, den 2 January eerste maal naar de kerke, hem betaald 5½
gulden.
1746 Febr. 8, sneeuwde den heelen dag, Achterhuis met het paard hier was, of hy morgen met ons
naar Neef Jan Steenbergs kan late varen konde hetwelk om den dichten sneeuw niet mogelyk was; des
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moesten wy in huis blyven: Nigte Cappelhoff was er nog door gesukkeld, 4 uur onderweg, en by
Spolmink nog een paard er by moeten krygen.
1746 den 4 September, Dr Niters en Jan Teylers die negen gekofte Erven van Dom[inee] Heydeggers
of eertyds gehorende onder den Graaf van Gronau (gedeeld) Dr Niters toevallen Snoyink, Nyland,
Kolker en Mulderssoen en ½ Heersches. Jan Teylers toevallen: Bookholt, Roteman, Dengeman en
Lansink en ½ Hersches.
April 1746, Verbekke zegt, de boeren an Heitgras weduwe tot Groningen bragt hebben, 204 schep:
rogge Enschede maat.
- 27, eerstemaal bedestond hebben gehad, woensdag van 10 tot 11 uur.
- 30, wal uitdaan, graven toelicht an beide Smitten styt an onze weide, an Smitten van Herm Keilvers
en ten Hindrik Lippers komt, watergote nu midden door de weide gaat. Van ’t bakhuis in loopt.
Mei 7, Jan Teylers nu proces verloren heeft over 1 jaar pacht van Lentferts tiende met Jan Lodewegs
van Markel; wel 100 ryksdaalder kost heeft.
July 14, Jan Teylers geld naar Oldenzel bragt an Heer Wythoff, getrouwd aan Heideggers weduwe,
voor de erven.
- 24, Domine tot Gronau predikte; Pastor naar Lipstad was naar zyn vader.
- 25, als de Deventer Vrienden kwamen, Neven Tigler en Vrouw Winoldi en Vrouw Abram. Duckink
en Zuster met een Deventer wagen met vier paarden.
- 27, als de Vrienden naar Benthuis waren, den 28, als zy naar Deventer vaarden.
Aug, 22, Jan Lansinks huis, inboedel etc. de Rigter verkoft heeft.
Sept. 1, brand kwam in’t dorp Losser, voor an’t huis van Gerrit Roberink en Gerrit Eybrink, wonende
in èèn huis, van 9 uur brandde tot 11 uur, stak ook mede in brand het huis van de wed[uwe] van Gerrit
Huls, staande ter zyden an Gerrit Eybrinks zyd van ’t huis, zoodat er maar 2 huizen zyn verbrand, was
stille wind, rook sloeg naar Brake en Kopserver-gaerden over, zoodat, God zy gedankt, dat onze boer
Bentman vry bleef, maar de vlam sloeg al op Blomen huis op geffel uit, als ook op den Dellenend ook
vuur zat, het zaad nat goten op den zolder, de vrouwlude al putteden en water droegen, alle putten
ledig, beke ook ledig droog wordt, door al den grooten arbeid en Gods zegen is geblust, maar was
Blomen huis afgebrand, zoo was het geheele dorp in de assche geraakt.
Sept. 8. Neef Bos en zyn vrouw en zyn broer en vrouw, en van Ootmarsum ook neef Hofmeyer en
Nigte Grolle en Heer ten Brinke hier waren: men niet visschen konde.
Oct. 11, Doctor Niters Heerscher land verkochte in den esch.
1747 January 27, Niters holt op de <erven> verkoopen wilde, doch niet op willen bieden, omdat het
slecht goed was; Niters alles op Snoick dale houwt, telgen zelfs niet spaart.
- 27 February Neef Hael vandage te Ootmarsum tot Pastor is beroepen.
- 31 Maart, gisteravond onze dogter Anna haar zoon Jorian overleden: slim been, en weg teert.
- 1 Mei, eerste Bede stonde gehad, van 10 tot 11 uur. Paap Johan van Ogtrop kwamen. Tormeer pape
daar was.
- 9 Mei, als ik dogter Anna naar Enschede met Achterhuis bragte. Als wy te Enschede kwamen
klokken luidden over de Prins van Oranje30 als stadhouder en een vaandel aan den toren zat te waaijen
van oransikleur.
1747 den 25 April was de Prins allereerst verkoren tot stathouder voor Zeeland: den 1 Mei domine te
Gronau zynde, las het daar in de courant en kwam met vreugde te huis. Vrydag den 12 Mei ’s
morgens 9 uur begonnen in Losser te luiden. Vier rot, elk rot 3 uur moest luiden: oranjevaandel zoon
Christjaan maakt, Verbekke als koster uit den giffel boven aan stak na Nyweerts huis, luiden duurde
tot ’s avonds 9 uur. Zaturdag den 13 Mei jonge vryers optrokken en salvo schoten buiten voor ons
huis ’smiddags om 1 uur, zone Christjaans huis, Teylers, Kerke, Jan Beernink parade maakten, Caspar
Regter adjudant was, haar leerde exerceren, op het Loo schoten niet in’t dorp schoten om de
haligheid: de jonge dochters hadden bogens gezet, met kroonen, oranje vaandels daar in gehangen.
Duurde tot 4 uur het optrekken, Joan Keller kapitein, Theodorus Teylers Luitenant, Christiaan Keller
junior vaanderik, Henricus Teylers serjant, Prinsen zone Willem korporaal, Jan Beerninks jan
korporaal. Te vier uur trok het jonge volk in zone Christjaans huis, daar wy 2 tonne bier gaven, eene
de dochters voor bogen en eene de vryers, zone Christjaan kreeg ook een bogen voor de zydeldeur van
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Willem IV werd op 10 mei 1747 verheven tot stadhouder van Overijssel.
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de Broekhoeker. Den 12 en 13 Mei savonds illuminatie, voor onze glazen hadden: 16 kaarsen
brandden in de voorkamer, 5 in de keuken naar den hof, 3 naar Jonkmanshuis voor de glazen 8
kaarsen etc. Den 19 Mei vrydag vòòr Pinksteren voorbereidingspredikatie uit was, op den kerkhof ’t
plakkaat voorgelezen, wierd de Prins van Oranje als stadhouder van de 7 Provinciën is aangesteld. 22
Mei Pinkster maandag namiddag boeren ook optrokken in onze weide schoten onder den neuteboom,
riepen vivat oranje, wy haar ook 1 tonne bier gaven in sone Chr huis: de jonge vryers trokken ook
weer lestemaal op, den hoed om’t hoofd, riepen vivat oranien tot drie maal toe. 23 Mei Jode Meyer
trouwt. Juny 8, vandage Droste W. Bentink tot Diepenheim verluidet 3 posen 1 uur, tot 3 dage toe. 12
Juny, verleden weke is de donder in den schutteroppertoren geslagen. den 18 Juny zondag, neef Pieter
Stuel bevestigd tot Pastor in Ootmarsum.
19 Juny als Dom[inee] Strik naar Enschede vaarde, bleven wy daar snachts. 25 Juny. Deventer bode
brengt het plakaat om voor den Prins en de Prinses te bidden van den predikstoel.
1747 maandag den 3 July onze Zoons en Dochters hier waren. Gisteren Pastor zyn 50 jarige
predikdienst of jubel gepredikt. Text 2 Petr[us] 3:18 of laatste vers: den derden dezes maendags hier
present waren onze beide Dochters en Kinders, zuster Steenberg en neef Jan Steenberg, neef Sweers,
nigte Strik en zoontien, Neef Jor: Elshoff, zone Hermannus Stroink en Henr: Stroink studiosus, neef
Hans Keller van Gronau, voorts zone Chr: met alle kinder, uitgezonderd Neef Gerhard en neef
Hermanus, die ziekelyk was met vader te huis moste blyven.
Den 9 July, dezen morgen zone Chr: en Dom[inee] met Gerhardus na Steinfort gevaren, om hun in
kost te besteden by Rector Engelink (ingehaald worden. Vele Eerebogen over de straten waren
gemaakt.
Den 12 July, als Pastor met 3 neven Keller naar Noordhoorn vaarden, als de Graef en Gravinne31
zouden ( F )32
30 Augustus, om elf uur Hanoversche Soldaten gekomen zyn 114 man ’s nachts in Losser elke boer 2
man, zone Christjaan [en] Kapitein Dinkellage hadde met rustwagen, tenten, Bagasie, de Losser
boeren 4 wagens ’s morgens den 31 Aug. na Haxbergen deze bagasie gevaren hebben.
Sept. 4, om 1 uur, Pastor en Domine en beide neven Keller naar Achterhuis, visschet voorste
visschery uitvangen omdat er (wegens de droogte) vele doode visch in lag, 19 slyen, 5 snoeken, 1
baarsjen en 1 aal; halve visch zone Christ: gedaan. 19 October zuster Stuel is begraven. 20 als wy van
Noordhoorn kwamen, Pastor een zware verkoudheid kreeg op de borst. 27 October, de Prins te
Kampen tot erfstadhouder is verkoren in de Mannel: en vrouwelijke linie.
Nov. 21. Dezen namiddag kwamen 3 hanoversche soldaten ons billetten33, dat morgen hier 1
compagnie van over 100 man dezen winter in garnisoen zal liggen 22 soldaten quamen: sone Chris:
Kap[itein] Luitenant von Lintstouw, Vaanderik von Moderode by Nyweerts Aalken. Dec. 3 als Pastor
Hier predikte eerste maal in zes weken.
1747 Dec. 12 ontzettende storm van 7 tot 12 uur in den nacht; wel 1000 pannen van de kerk gewaaid,
het berus[t] van den toren Jorrien Mettings geffel aan den kerkhof wegwaait, Bosmans en Lakermans
schapeschot omwaait. ook Sant Geert zy nygerigt huisken. de spits van den Noordhoornschen toren,
die 260 jaar gestaan heeft, en 300 voet hoog, afwaait.
1748 January 30. Colonel Hardenberg en verscheiden andere Officieren uit Oldenzel op visite gewest
by den Kapitein luitenant Augustus Wilm von Lintstouw gelogeerd by Zone Christiaan Keller.
11 Maart, maandag om 8 uur Hermannus Neef Stroink hier kwam met de tyding, dat den 8 dezer
vrydag morgen de Prinsese van Oranien was in de kraam gekomen van een jonge Prins; gisteren
avond om 10 uur was de tyding al dan in de courant gekomen: te half elf ’s nachts begonnen te
Enschede te luiden; in Losser van daag om 1 uur aanvangen te luiden tot half drie één rot.
12 Maart, als P[asto]r Palthe 1 maand servies bragte voor ’t Hannoversche voetvolk elken dag 1 st
voor servies, doch Corporaal 2 st daags, de menschen ontvg, en accorderen ook met de soldaten voor
10 à 11 stuv ’s weeks voor de kost, dit zamen 18 à 19 st beloopen kan: den 12den dezer geluidt, van 1
uur een rot tot na 2 uur, den 13 Mrt Middag extraord[inaris] den 14 Classis bode komt, omdat er een
Veldprediker wezen moet. 25 Mrt ’s nachts om 12 uur Luitenant van Linstouw tyding kreeg,
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De graaf en gravin van Bentheim.
Een verwijzingsteken naar een niet getraceerde tekst.
Zie voetnoot 17.
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woensdag vertrekken zouden weder naar Braband. 26. Bagasie in Zoon Christiaans huis op 3 wagens
pakt. 27. Hannoversch volk om zeven uur vetrokken, hier west is 18 weken in guarnisoen. 31 Mrt. hier
krygsvolk kwam, Swartzburger naar Braband.
April 19: ik naar Enschede vaarde, Anna in kraam was, middag uit; denzelfden namiddag Neef
Bevervorde, Hofmeijer van Ootmarsum hier trouwde met juffer ten Cate van Eybergen.
April 29. Pastor en Zone Christiaan naar Oldenzel mosten, om den eersten termyn van de Liberale
gifte of vyftienden penning34 van zyn goed te betalen, op het stadhuis in de kiste te smyten, alwaar 3
Heeren present waren, de Heer van Evenlo, Rigter Borgerink en Dr Muntz. 8 Mei Dr Rolyn quam,
zeide dat het vrede was35, en ook Andr. van Loggem. 14 Mei, als Bronswiker Wolfenbuttelsch
krygsvolk kwam, hier 2 nachten lagen, doen door Enschede trokken naar Braband.
15 Mei Bedestonde was, alle de Officiers in onze kerke kwamen; Pastor hen verzocht op een kop thee
en glas wyn; zy ook kwamen overmits wy den veldprediker en auditeur in huis hadden, Jan Beernink
ons toegelegd, en zeide dat de Oldenzelsche Pastoors ook wat hadden, en zulks is leugenachtig
bevonden.
18 Mei, Verbekke en Herm Lippinkhoff het olde Herm Stoffriks land voor ons ½ doorgedeeld hebben
in den Toslag.
1 Juny. Tamboer van de Hanoverschen hier bleef, teering had, in Borgers huis gestorven is al waar hy
9 weken 1 dag geweest is.
3 Juny, Pinkstermaandag, koning van Engeland naar Hanover gereisd is.
2 July, als oldste Zoon Stroink hier was, wy H. Stoffrinks land gekocht hebben.
26 Aug. Rigter Borgerink in Losser alle menschen op de schreef, tot de kleinste kinders in de wiege
toe36, 31 ik ziek werd, knoesten aan’t hoofd.
24 October. Neef Herm Stroink om 11 uur courant bragt, dat de vrede was geteekend tusschen
verleden vrydag en zaterdag nacht, om 8 uur te Enschede hadden beginnen te luiden, gelyk ook hier ’s
middags rots gewyze geluid hebben tot aan den avond.
Nov.1. Courant schryft dat onze Stadhouder Prins van Oranien revue in’t leger doen wil en den 28
Oct. schieden zoude, en dat eenige 100 tonnen Bier, brandewyn, jenever, tabak en pypen aan de
krygslieden zouden gegeven worden; kanons gebragt om af te schieten.
5 Nov. derde gift aan’t land is te Oldenzel gebragt. 14 Nov. twee compagnien Hanoversche soldaten
kwamen 2 nachten in Losser, zaturdag den 16den dito naar Hanover trokken: denzelfden dag om 11 uur
3 compagniën weer kwamen, Zoon Christiaan overste; Kapitein Bieland by ons was 1 nacht met 1
knecht. Kanonniers naar Noordhoorn trokken. 21 Nov. Ritmeister Heile by ons in billet37 was 2
nachten met 2 knechten, de een kok zynde, den 23sten vertrok naar Hanover: ik om den middag van
Enschede kwam: ik niet wetende dat wy van dingsdag tot zaturdag inquartiering gehad hadden;
waarover Pastor geklaagd heeft aan den verw[alter] drost Baron van Heerdt, daarop de gerigtsdienaar
Hubert Janssen aan de Setters als Jan Beernink Herm Keilvers B. Keilvers geciteerd zyn om reden te
geven van hun gedrag en te compareren tot Ryssen den 21ste January 1749, met een expres verbod, op
boete van 50 ggl. nooit weder te doen aan een Predikant.
27 Nov. des avonds tusschen 10 en 11 uur groot allarm kwam, omdat er brand was in Nyweerts huis in
den eest, maar was voort gedompen, zoodat, als de koster naar den toren wilde gaan, de klokke nog
niet is aangetrokken; verleden jaar was daar ook al brand in den eest, als daar inquatier lag de
vaanderik van de thans overleden Moders met zyn knecht, en Alb. Suthoff met zyne zoons het
uitgegoten hadden. 8 Dec. als domine in de Gronau te preken werd gehaeld.
13 Dec. Brunswyker blaauwrokken tegen den avond hier kwamen in guarnisoen. Verbekke zyn Zoon
Jan kwam tot Gronau tot schoolm[eester] orgelist. Verbekke weer van Gronau komen moste (om het
hooge water) over Zwaferink brugge.

34
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De zogenaamde “milde gift” die op voorstel van stadhouder Willem IV werd uitgeschreven om indien nodig
de schatkist te vullen. Ieder die 2000 gulden of meer bezat was verplicht twee procent van zijn kapitaal af te
staan. Er werd verzocht meer te geven en wie geen 2000 gulden bezat werd gemaand toch iets bij te dragen.
Deze heffing bracht ruim vijf miljoen gulden op (Van Deinse, ‘Uit het dagboek’, 555).
De vrede van Aken maakte een einde aan de Oostenrijkse Successie oorlog.
In 1748 werd er in Overijssel een volkstelling gehouden. Op het platteland waren de richters daarmee belast
(Van Deinse, ‘Uit het dagboek’, 556).
Zie voetnoot 17.
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16 Dec. Vaandrig Mengen in Christiaans huis lag, ons visite gaf, lag eerst in Nyweertshuis, en
kapitein Brandensteyn was zaturdagavond met geweld in Chr: huis inquartiert, doch zondag trok
onder predikatie naar Nyweertshuis, en vaenderik kwam weer by zone Christjaan logeren.
21 Dec. zaturdag op St. Thomasdag te Oldenzel justitie zou worden gedaan an een maagd uit gerigt
van Delden, doch woonachtig in Bokulo, die aldaar in kraam was gekomen en het kind gedompen, zoo
men zegt. Eerst te Oldenzaal in kelder zat eenigen tyd opgesloten. Dom[inee] Strik met op den wagen
zat, om na de galge, by de twee meulens voor de stad. Brunswyker blaauwroksche soldaten de
paarden stil houden, dit vrouwspersoon van den wagen gebeurd, en de Hollandsche soldaten, die
rondom den wagen gingen de roers afgenomen, en daar wel 300 Brunswyker soldaten by een waren,
zetteden de vrouw op het paard, reden daer met te vollen spronge weg naar de Poppe en zoo naar de
Ravenshorst en zoo verder waardoor de justitie is achter gebleven. De doodkiste stond al in den grond
by de galge en paal. Na dato ist in de courant gezet met een premie.
26 Dec. Brunswyksch krygsvolk uit Enschede wegtrok over Glanebrugge. De knecht van Vaandrik
Mengen die in zoons Christ: huis lag, heeft hier gisteren gecommuniceerd, hy is genaamd Christiaan
Daniel Keeler van Anhalt Betenborg.
27 Dec. om 1 uur trom sloeg, Bronswyker wegtrokken, die den 13 Dec. hier gekomen zyn en van den
28ste vroeg vertrokken zyn! den 29 Dec. kwamen hier 2 compagnien 1 nacht liggen half Dorp, half by
de boeren.
1749 28 January Neef Dom[inee] Stuel en vrouw en Neef Stuel van Noordhoorn hier ’s avonds
kwamen.
11 Febr. Domine naar Enschede ging, Jan Stroink aansprak, pokken had. 19 Febr. als P[asto]r Stroink
en zyn broer en timmerman met Domine na het Wilpelo hout uit zagen om te verkoopen, den 26, op ’t
Wilpelo hout aangebikt. De houtverkoop bleef na, omdat Wilpelo den 7den Maart het halve erve van
P[asto]r Stroink gekocht heeft.
Maart 16 zondag geen vorst, als Pastor predikte, Maart 17. Pastor borstziekte kreeg, krank werd.
April 6, paaschdag; den 8 April, Neef B. Elshof en vrouw nigte Scholten en Nigte Gesine hier komen:
is de laatste maal van Nigte. (1749 5 Nov. Nigte Elshoff gestorven in Amsterdam.)
April 25, Nigte Averes begraven, eerst getrouwd aan J. Strik, zoon van myn zuster. 27 April, onze
beide zoons naar Ootmarsum neef Stuel aanspraken.
Den 11 Mey. Dankdag over den Vrede. Domine tekst Ps[alm] 118:24. Namiddag Pastoor zelf, tekst
Ps[alm] 147:12, 13, 14.
Den 10 Juny Droste Carl: Bentink38 een order by Huberts son, om de Predikanten den 12den by een te
komen, van Losser en Weerselo by den Verw[alter] Rigter, en de Oldenzelsche Predikanten te
overleggen op’t stadhuis met de Borgem[eesters] om een collecte te doen voor Bergen op Zoom:
geheele dag regent, Dom[inee] naar Oldenzel moste varen. Den 13 Juny is geluid met de klokken:
Victorie is brandt, wy ook kaarsen voor de glazen gehad; jonk volk bogens gemaakt; wy en anderen
elk haar een ½ ton bier gaven. 22 Juny het jonge volk optrok; dronken een ½ ton bier, dat J. Teylers
hun gaf. Den 29 Juny het jonge volk na den middag dronk ½ ton bier van de Victorie in Nyweertshuis.
21 Sept. 1749 Losserkermis.
Den 9 July, als Nigte Hodemaker en haar beide Dochters, nigte van Heek en onze dochter Dina ons
aanspraken.
Den 13 Aug als Drosten Zoon, Landschr[ijver] Kramer, en Rigter Nilant in Soonshuis de maten en
gewigten kwamen yken.
8 Dec. J. Keller van Groningen kwam, ik ’s avonds ziek worde. (zie daarso)
1750 Febr. 19, als Borger ten Lentfert met ons net in uitlagen vischten. 21. namiddags vischten doch
weinig kregen omdat Ravens(horst ons voor geweest is.)
- in de maand February J. Teylers een nyen Kamp op gesmeten by de meule. 11 Maart Bos hier was,
als hy was west naar Hiphoppe wegens questie Leusman aangaande. De Hiphoppe is een stuk land om
het erve Loisman.
Maart 24 namiddag, Jan Teylers een kamp by de meule dorper Jongens opsmeten die door J.H.
Nykerk verbod is gedaan namens Dr Niters, maar evenswel voortarbeidden. 30 Maart ik eerste maal
na de krankheid naar de kerk gewest. Den 8 Nov. er de laatste maal in was, is 16 weken. 5 April,
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Charles Bentinck tot Nijenhuis werd op 27 juni 1748 drost van Twente.
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Domine niet al te wel was, naar Classis niet reizen konde, slecht weêr was. April 9. Jorien medicine
van Dr Landreben haalt voor Pastor, omdat geele zucht hadde.
23 April, vandaag Roterman, Bennink Jan en Jan Beernink naar Deventer gaan, alles in Redemtie
overgenomen hebben.
11 Mei Koning van Engeland naar Hanover reist op Benthem.
20 Mei, om 10 uur brand kwam in Enschede, die angink aan de Eschporte in’t huis van den
broodbakker Hermen ten Tye en zoo voort wegbrandden 72 huizen tot op den Labbedijk, ja ook
Papenkerke.
1750 den 9 Junij, Jan Teylers namiddag 8 uur gestorven. 1751 den 14 January vrouw Teilers
gestorven, zie hier na op 14 jan 1751.
den 6 July, dochters hier kwamen, Vader aanekeeken, geele zucht nog blyft. Den 20 July maandag,
dochters en zuster Steenberg hier kwamen,’savonds 12 uur (zie April 9) myn liefste Pastor gestorven
is in zyn 82 jaar. Geboren te Noordhoorn anno 1669 den 10 Juny (of July) zyne Vrouw Aleida
Leurink te Enschede op zondag den 24 Sept. 1682, gedoopt den 27sten, gestorven August. 1755 dus
oud 73 jaren. Henricus Keller en Aleida Leurink zyn getrouwd, te Losser gekomen op Aschdag den 9
Maart 1698. Henricus Keller is Proponent geworden te Leyden den 16 October 1691, daarna
conrector aan de Latynsche School te Oldenzaal, bevestigd te Losser den 20 Juny 1697, 53 jaar 1
maand in Losser. Henr. Keller begraven maandag den 27, zynde toen smoel was zoodat alles
verbrandt en verwelkt. Zondag 2 Aug. als Dom[inee] Eybergen hier predikte (Lykpredikatie).
Den 11 Aug, beide schoonzoons hier kwamen en de 12den achtermiddag weerom gingen naar
Enschede. 1750 23 Sept.
(Dochter Dina zie 1751 sept 6.)
1750 den 23 September, namiddag dochters weerom naar Enschede. 28 October Domine en Christiaan
van Noordhoorn weerkwamen.
Nov. 8, als Neef Sweers hier was. Nov. 11 Koning weer van Hanover naar Engeland Poppe passeert.
20 Nov. als domine en Chr: vrouw naar Gronau broer aanspraken. December 2, in Classis busse stond,
dat Do[minee] Gerverdink39 van Enschede, eerst pape te Denekamp, op Ternate in Oostindie als
Gereformerd Pastor overleden is 1747 den 7 July.
1751 den 12 January, (dingsdag) namiddag om 3 uur Domine by vrouw Teylers werd gehaald, doch
lag zonder sprake, aan de regter zyde geroerd is, en het linker been boven de knie zy de kanker had,
heel wegvreten is, al eenige jaren had. Den 14, ’smorgens 8 uur wed[uwe] Teylers overleden is. (zie
1750)
12 Febr. om den dikken sneeuw brengt Achterhuis Jan Verbekken vrouw naar Gronau, alle wegen vol
sneeuw, ook in Egberink stege (ging), moesten achter Borgershuis om, den weg in’t veld zoeken. Den
13 de Rigter doet door de dorplieden den sneeuw ruimen in den Esch en op den Oldenzaalschen weg,
geen torf in Oldenzel kon gebragt worden, groote armoede daar aan brand was.
Febr. 21. Zondagnamiddag Wilpelo’s Zone Berend trouwde. Paapschen stout waren, na als de bruid al
in de kerk gekomen was, deur toegedaan is, zy profors klopten, raasden als of zy de deur kort slaan
wilden, eindelyk Jan Sameland hen inliet, sneeuwkloeten in de kerk vlogen in de vrouwlui banken.
Domine zeide van den predikstoel, als geen stilte krygen konde, het aanklagen wilde aan den Drost
van Twenthe, ja zoodanig gelach en gejuich op kerkhof was, men niet hooren konde wat Domine
zeide. Febr. 28 zondag, Berend Keilvers en Wilm Huls kwamen, na de kerk uit was, verzoeken,
ditmaal niet aan te klagen aan den Drost over de stoutigheden.40
Febr. 25, de Beke weg ysden tot aan de Heerdestege; water in Duggen weerkomst, Christiaans strate
onder an de voorkamer, Bekhuis en Penkamps Marye niet in of uit konden komen, water hoog tegen
an stond, onze kostverloren blank als een zee.
Maart 29, Achterhuis neef B. Elshof met de karre naar Enschede bragt, van Noordhoorn komen. 31.
in de uitlagen visschet.
Mei 15. Onze beide dochters weer naar Enschede zyn gevaren. 1 Juny, ik met 2 nigten naar
Noordhoorn vaarde, den 5den weer naar Losser vaarden.
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Henricus Gervordink, geboren te Enschede, tot 1729 pastoor te Vollenhove, toen te Denekamp, in 1730
geschorst. Na enige tijd Terborg bediend te hebben werd hij afvallig (Van Deinse, ‘Uit het dagboek’, 560).
Zie voetnoot 21.
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July 15, als ik naar de begrafenis van Zwager Strik was. 23. Rigter Nilant boetet de menschen, heggen
opruimen zouden.
Aug. 30. ik met Zoons vrouw naar Enschede dochter Dina aangesproken, die krank was. Den 6 Sept.
’savonds 6 uur dochter Dina overleden.
Sept. 13. Domine Henr: [en] Jan Keller naar de begrafenis waren van zalige dochter Dina, vrouw van
Jorien Stroink: Christjaan en Gerh: neef naar Deventer met post varen zyn. Sept. 18, als 3 nigten en 3
Neefjes van Enschede kwamen, morgen kermisse is.
Sept. 20, de nigten in regen naar ’t klooster vaarden. 21. als beide Graven van Noorddeuringe41 op de
jagt waren in Soons huis.
October 22. Drostinne nu ook naar Frenswegen is bragt met 24 flambouwen: zy was den 19den
overleden op de Ravenshorst.
Oct. 22 is onze Prins van Oranien overleden: des avonds den 25sten hier de tyding kwam, onze
Stadhouder Prinse overleden was.
Nov. 1, dezen morgen 8 uur tot 9 geluid over onzen Erfstadhouder, en van 12 tot 1 uur en van 4 tot 5
uur, drie poosen daags, 8 dagen lang.
Nov. 3. Dankdag ik naar kerke was, eerste maal krankelyk werd, roos in de tanden, knoesten in den
nek, door Roverink tot 2 maal toe twee tanden moesten uittrekken, gicht in alle leden, niet uit huis
konde gaan. 24 Nov. om 11 uur Graven van Noorddeuringen hier kwamen.
1752 den 2 January, Bungler Henr: neef bragt met peet van Northorn <an> de Spoekerye.
Jan. 6. Verbekke bruiloft houdt van zyn Dochter Lotte, die an Borman trouwt by Gilhuis.
Febr. 6, zondag, Domine predikt over den Prins, tekst Ps[alm] 118:8 en 9, Zondag na Prinsen
begrafenis die weest is de ... Febr. 1752.
1 Maart Biddag, den 2den als Wilpelo zyn hout is verkocht. July 16, de 2 Neven naar Benthem waren
by Scholtz Student, de Dinkel hoog, Heer Bakker42 van Glane naar de Ravenshorst geweest was, in
Dinkel wagen omgedreven, hy met zwemmen zich gesalveerd had. Een nat Zoomer, rogge slecht, ligt
sommige uitgewassen op t land; veel hooi verdorren.
Sept. 2. Landschryver Kramer hier de haspels ykte, maar èèn haspel kwamt. Domine den 1 Sept. van
de Classis weer kwam.
Sept. 27. Gerh. Roberinks maagd in kraam komen. Bedroefd weêr. Hier wordt verteld, dat Haasen
gellig dood liggen in’t veld, schapen sterven de boeren alle af, Scholte zegt, dat alle zyne schapen
dood zyn op 5 na. Courant schrift dat de Koning van Engeland den 8 November van Hanover te 7 uur,
den 9de savonds al te Holten was, hebbende ’s nachts te Osnabrug geslapen.
1753 den 20 Febr. Verwalter Rigter Jan Nilant overleden is. Maart 2 vandaag uitgeroepen is, de
wacht zal ’snachts gaan met ratel van 10 tot 3 uur, op boete van ½ ton bier, omdat Oosterwyk den 28
Febr. meest is afgebrand.
NB. 1752 den 15 Dec. Droste Charles Graaf Bentink op de hooge bockholt in’t gerigte Enschede 500
man een visschry graven, elke 50 man 1 ton Deventer bier geven; in augusti 1753 een kamer timmert
an’t Bleekhuis van Wynand Nyhoff. 22 April, mooye dag, Paaschdag. 23 April Geze trouwt. 10 Juny,
Hanoversche Droste op de Ravenshorst was pinkstermaandag, boeren hem inhaalt, schoten, 1 ton bier
gehad, foesel, spolman 2 gulden gegeven, daar gedanst hadden, ook Losschersen uit het dorp hier
geweest zyn.
1753 den 16 Aug, bedroefd vuil, ik van Enschede kwam, regende gedurig.
1753 12 Sept. Pastors putte ny is, los had, nye putten rode en post inbragt. Den 7 Nov. Biddag
namiddag Pastor Schulten de eerste maal ons aansprak met J. Verbekke (van Gronau.) Den 12 Nov.
als Chr neef zyn bruid ’savonds met nigte Aleida en neef Stuel Dom[inee] van Ootmarsum hier
kwamen, den 27 Nov. Domine en Christjan en vrouw naar Ootmarsum vaarden met Achterhuis, den
29 als weerkwamen van Ootmarsum.
1754 den 8 January, Neef Bos in Losser was, zeide: het water tot Deventer op Kerkhof staan heeft,
Snippelink dyk doorgebroken is, Zwol niet in of uit komen om’t hooge water, Drost van Twenthe
eenen bode naar Zwol had stuurt, van de School weder teruggehad moeten komen, en dat alle posten
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Zie voetnoot 22.
Johannes Petrus Bakker, rector van het nonnenklooster Glane. Hij bediende de katholieken van Losser (Van
Deinse, ‘Uit het dagboek’, 562-563).
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stil moeten staen (oock nu alles gereguleerd zyn:) morgen hy na Deventer moste: een zeer koud
winter, den 19 Maart vroor het nog hard in de putte, therm 16 grad.
(volgens <Jan Hambrok> Aleida Leurink obit 1755 Augustus. 1755 Aleida Leurink gestorven voor
Nov. 1757, ik lees van eene rekening met de erven Keller + zie kerkenrekenboek <R20> in dato 27
Nov. 1758.)
Einde der aanteekeningen van Aleida Leurink, wed[uwe] Henricus Keller, 1754 den 20 Maart.
Als het boek wordt omgekeerd, vindt gy alleen aanteekeningen van doek, weven en bleeken: deze
aanteekeningen gaan van 1700 den 19 Maart - 1753 tot 21 Mei, doch behelzen volstrekt geen dorper
of ander nieuws, uitgezonderd eene daarin vast gespelde lyst van de meiden, in de Pastorie gediend
hebbende, van Michiel 1697 - 1759 den 6 July.
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Aantekeningen over rogge

<1698> den 9 meert ik ben Leurik tot Losser gekomen. toen kostede tot <6 juli> de rogge 2 gl.
naderhand liepse nog hoger. wij voor Jacobi 2 schep to most quamen koften die voor 45 st het schepel
te Losser welk Ede van Schutrop daer bragte. na Jacobi nog hoger. wij 2 schepel schiprogge koften
van Lippinkhof. het schepel 3 gl 15 st. ok dat de rogge van omvaren staan bleef om de bedroefte
duirte die boren niet hadden. <1>6 g[oud]g heeft de rogge op Jacobi nog 3½ gl gegolden dog eyndlyk
op t ducaton 3 gl 3st. wij doen 9 schepel verkoften.
1700 na Jacobi wij gedorschet 71 schepel omvaren ontfangen. rogge 28½ schep daer van vrij verkoft
49 schep. an gelt ontfg 63 gl 18 st. ruym 26 st het schepel.
1701 wassen wij gedorschet na Jacobi 60 schep 3 spint rogge. van verkoft 22 schepel voor 29 gl 4½
stu. ruem <1>6¼ st het schepel.
[Bijschrift met vrijwel onleesbare genealogische aantekeningen in een ander handschrift.]
1702 na Jacobi gedorschet rogge 67 schepel 3 spint. daer van verkoft 19 sch 1 spint. an gelt voor ontfg
22 gl 17 stuv. is omtrent 24 st het schepel.
1703 na Jacobi gedorschet rogge 66 schepel 2 spint. an betalinge gekregen 10 schepel voor 23 stuver
van Geert H. Lippink<hof>. daer van verkoft 62 schep 1 spint voor 77 gl 16 stu 4 pen. omtrent 25 stu.
< -- > 3 jaer rente <44 g> 24 stuver . nog daer van verkoft 35 schepel 7½ voor 9 gl <9 st>. de rest 1
rijxdaler t schepel is en 4 schep voor 46 st samen 83-18-0. voor rente afgaen 4 jaer is tegens 4 jaers 28
st is 5 gl 12 st. Elk daer van gebakken in vorige jaren 61½ schepel stelle 61-10-0. den <24> juli als t
vervroren jaer was want wij noijt wisten < -- > maer nog op solder overgemeten 4 schepel dese rogge
dese rogge op 46 stu gerekent is
92 - <0> - 0
1705 daer van selfs gebakken en geseijt
< -- >
51 schepel 1707 daer van gebakken
< -- >
25½ schepel. 1708 daer van gebakken
37 schepel tot Jacobi 1709 gebakken
19 schepel markt 1 st samen selfs dit
52½ schepel daer zijn de 61½ met in die boven staen. dit afgeslagen op 152-10-0 en de 40 schepel
9½ <aftr> en daer van verkoft als t zien is 169 schepel <daerop> en daer voor ontfangen samen 228 gl
3¼ stuver bragt by < -- >.
(NB jaer kostelijke roggen gewassen is) < -- >
van Berkholt 3 schep ¼ sp koft voor
24 < -- >
Elverman an betalinge 2 set 1
< -- >
van d regter 1 schep betalinge
- < -- >
van Gerrit Lippinkhof 2 schep ½ sp koft
1- 19
van de muller an betalinge 1 schepel
1- 19
van Lentfert Crasenberg en Gaer< -- > die wij haer gelent
hadden weer ontfangen 20 schep op 1 gl stelle ik se < -- >
20van pastorien rogge omvaren 22 schep 1 spint is dan
22- <0>
van Crasenberg 1½ schepel koft
1- < -- >
van de muller den 17 Janw 1705 ontfangen en gekoft 205 schepel voor
200- 0van Hatman koft 16 schepel 17½ stu 19
14 375 schepel 3¾ spint an gelt
368
dit jaer daer voort in t voorjaer 1705 van
verkoft 92 schepel. wat voor 1 gl en wat voor 22 stu. is samen
97
van welke geen rente kan gerekent om datse terstont is te gelde gekomen
Nog 1707 daer van verkoft 33 schepel voor 22 stu is
36- < -- >
voor rente af 2 jaer is t < -- >
< -- >
gedorschet rogge
78 schepel
uijt d Lutte
6 schep
omvaren
15½ schep
uijtlende weer ontfg:
3 schep
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van Wilplo ½ pagt 10½ schep ½ Janus Hofmeijer (<d>it jaar daer nu rogge heel ontfgen)
van Crasenberg ontfg
4
Frijlers rogge pagt
10 schep
127 schepel samen
van verkoft in t voorjaar 1707 118 schepel verkoft voor 118 gl t schepel 1 gl
7 van gebakken selfs
2 verkrompen off verloren in t uijt meten
27 schepel
Nog 1707 den 26 meij pastor een assignatie van de Heer van Singraven ontfangen op den Heer
rentmeister Borgerink groot 60 gl
dito daer voor ontfangen rogge tegens 17¼ stu
Lentfert halt 40 schepel }
Agterhus halt 30 schepel } samen 70 schepel van rentm: Borgerink
dese tot Gronouwe verkoft voor 70 gl 3 stuver Hollants gelt
17<07> op Jacobi gewassen < -- >
selfs
82 schepel
Frijlers pagt
10¾ schep
pastorie omvaren
19¼
uijtlende ontfg
4
116 schepel 18 st 104-<0>1706 den 9 janw Klumpers ons an betalinge bragt 12 schep 18 st
10- 16
van Herm Lippikhoff 3¾ schep
3- <5>
Jorgens Lubbert 2 schep
1- 16
muller koft 109 schep 18 stu is
98- 2
218- 8
1706 in t voorjaer verkoft 109 schep <Losser> maet 10<7 sch>
van dese mullers en <jongens> daer voor t gelt < -- >
an gewonnen 10 gl 8 stu
nog 15 (schepel) verkoft 15 gl 15 stu angewonnen 2 gl 3<4> stu
self gebakken dit jaer en geseijt
t jaer 1707 in meij daer van verkoft 51½ schep
t schepel voor 22 stuver is an gelt 56 gl 13 stuver
1707 op Jacobi gewassen an < -- >
herfst gedorschet 88 schep rogge
Wilplo hele pagt 21 schep
van Crasberg 1 fijme dorst
3½ schep (18 st) voor 3 gl < -- >
van d armen van mullerma
9 schep voor 8 gl
waelste uijt d Lutte
5½ schep
omvaren ontfg:
18½ schep
Frijler pagt
8½ schep
samen
154 schepel
daer van in t voorjaer 1708 verkoft 138 schep 3 spint an gelt 143 gl 14½ st
selfs van gebakken 12½ schepel
weg gegeven an armen
1½ schepel
verkrompen of verloren
1¼ schepel
maakt weder
154 schepel
170<7> op Jacobi gewassen en in de herfst gedorschet
77 schepel rogge
Frijlers pagt
10½ schepel
Wilplo pagt
21 schep
omvaren ontfg
20 schep
uijtlende ontfg
4 schep
Waelste[de] Lutte
6 schep
gekoft van de Hardenberger verbrande hier g<esellekteert> 21 stu 12 schep voor 12 gl 12 s
< -- > van Wilplo samen
samen 150½ schepel
daer boven nog geseijt
6 schepel
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hier van in 4 winter en in t voorjaar 1709 van verkoft 148 schepel 1 spint
weggeven
1½ schep
verkrompen
<1> schep
markt weder
150½ schepel rogge
de 148¼ schepel verkoft voor 260 gl 3 stuvers
wat verkoft voor 23 st wat voor 28 st wat voor 36 st wat 40 st wat 46 stu wat 50 st wat se tot Oldenzel
heeft gegolden want se liep dag op dag al hoger om dat de rogge vervroren was dat de rogge meest
weergesaeijt moste worden en al die koren in Losser hadden wilden niet verkopen maer altijt so lange
als wij wat hadden
17<10> op Jacobi gewassen en gedorschet
rogge selfs dorschet samen
91 schep 1 sp rogge
en betalinge Vloe Snoink
2 schep
3 gl
Kolker < -- > rogge
2 schep
3 gl
wedw <Lues> betalinge
1½ schep 1-17-8
Crasberg voor ons en d kerke
4 schep
5-6-0
muller an betalinge
3 schep
4-0-0
Schomaker Gerlig
1 schep
1-7-0
Wilplo pagt
21
omvaren
20
Waelstede Lutte
6
Lakerman voor d kerke 26½ stu is
10 schep
13-5-0
van Jan Boer uijt mule< -- > huis
2 schep
2-14-0
die wender naer kreeg
163 schep 3 fijme
1710 in herfst en t voorjaar 1711 verkoft 107 schepel an gelt ontfangen 158-18-0
1½ schepel weggeven
7¼ schepel saeijt
6¾ schepel bruken
162½ schepel
1¼ verkrompen in t meeten
door een maakt 295/8 <U> qualik t schepel
(NB Jorien Samland ons vertelt dat Bookholt 28 st boden was voor de weite. <dat er> niet wilde maer
den 8 april 1710 an <Wilplo> ter mullen ½ last voor 13½ st t schynt had verkoft. <zaet ses laeg liep
term sonne>) 1709 op Jacobi gewassen < -- >. augusti gedorschet < -- >. gesaeijt met weite. daer < -> gewassen 5 fijme weite. van gedorschet 9½ schep < -- >. t grote Hogen Kamps stuk met weite
gedorschet 20½ schep. t kleine Hogen Kamps stuk late liggen met rogge en 1 hookjen op de ham daer
van gedorschet 4 schep 1 van trade is samen dan 5 schep rogge.
NB de < -- > rogge heeft hier 635 gr het schepel golden dog ter somer op 1 rijxdaler quam.
Tend en Garf weite gedorschet in drie mael samen
68 schep weite
samen 119 schep weite
Haver gedorschet van tend en garf
19½ schep
Gerste gedorschet in de hoff wassen
36 schep
van tend en garfe dorschet gerste
4¼ schep
daer 12 schepel klei gersten by gekoft daer zijn wij an ben zaet dit jaer met uijtkom
an betalinge
21½ schep weite voor 25 gl 5 <st>
van Wilplo
21 schep weite ad 21 st 22 gl
omvaren
27 schep weite
waelste[de] Lutte
6 schep weite
Frijler pagt
20 schep Enscheder mathe
is samen an weite t jaer 1709 213½ schepel
1709 den 23 xbr an swager Steenberg en Herm ten Ca<t>te verkoft Frijlers 20 schep en 25 schep <in>
hier de 4 leveren Ensched schepel voor 31 stu is 69-15- hier en tot Deventer verkoft. de overige 100
schepel voor 89 gl om datse eyndlijk hoe langer hoe beterkoop wierdt ja tot onder < -- > voor Jacobi
1710 weite samen 158 gl 15 stuv
door en omtrent 22 st de schepel. d overige selfs ver< -- >.
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1711 op Jacobi gewassen en gedorschet
selfs rogge
Wilplo pagt
Bookholt betalinge
Crasenberg kerke
uijtlende ontfg weder
2 Elverman en Wensman een
omvaren
Waelstede Lutte
Jutten Gefken
Lakerman woensdag na Paeschen kerke bragt

97¼ schepel
21 schep
2 schep
2-12-0
2 schep
2-12-0
4 schep
3 schep
19 schep
6 schep
1 schep
1-8-0
10 schep 26 st 13-0-0
165 schep 1 spint
1712 in Janwarij daer van verkoft en ontfangen 111 schep an gelt 16 gl 17¾ stu
selfs backen
46 schepel
geseijt
6¼ schepel
weggeven
1 schepel
164¼ schepel
verkrompen
1 schepel
door een maakt 29 st 1 doit rume t schepel
<1712> op Jacobi gewassen en gedorschet te samen
86 schepel
van Stephen gekoft
2 schep voor
2-9-0
van Wender an betalinge
3 schep
van Bookholt saeijt
2 schep
van Crasenberg kerke
2 schep
2-10-< -- >
van Gols Gille en Huls Swenne
2 schep
2-10-< -- >
Wilplo pagt
21 schep
Waelstede Lutte
6 schep
Lakerman voor d kerke
10 schep
12-10-< -- >
omvaren same ontfgen
16½ schep
3-3-< -- >
voor Borg Alken gesamelt tot betalinge van Cupers Hendrik
2½ schep
samen
15-3 schepel
van midde winter 1712 tot den 12 juni (1713) verkoft te samen 102 schepel 1 spint an gelt 148-12-0
(markt t schepel 29 st 1 doit)
selfs gebakken
43 schepel
geseijt
5 schepel
armen weggeven
2 schepel
verkrompen
3 spint
153 schepel samen
NB dit jaar eerst voor 28 en 29 wat 30 stuver maer 18 schepel voor 30 stuver verkoft d ander 8 voor
28 st en de rest 29 stuver t schepel.
1713 den 16 Juni d mulder en Vrolik hier wat verkoft in Losser. dese van d Landrentmeester halden
voor 3<7 st> en was in een (over)groote droogte dat nergens gene rogge was te bekoomen dog
eijndlijk quam tot Enschede schiprogge Ensched maete voor 3<5> stuver. tot Oldenzel Gilhuis over al
schiprogge < -- > laet riep worde d eerste olden < -- > gemeijt
NB 1713 om sunt Joannes zijn <van de> 24 Juni begon het te regenen en regende seer lange alle
dagen so dat men de rogge niet konde rijp krijgen dat de menschen doe nog scheenen te vergaen van
honger want al de olde rogge was bij een ijeder op en wij eijnelijk selfs so lange weg gedaen hadden
dat wij maer twe schepel olde rogge overhielden om dat de menschen badden tot het gelt ja dat wij
eijndlijk an de gemene luden rontom ons, wel een baksel broot uijtleenden, want daer was groote
verlegenhei<t>.
den 4 augusti meeijden wij onse rogge en wat luden hadden te vroog gemaeijt en in de nattigheit so
dat de rogge heel stark groon uijtwassede op t lant dog God de Heere gaf wederom dat het opweerde
met den 21 augusti op welken dag wij ook (wat) in vaarden (van tendrogge): onse gesaeijde quam doe
lest allerbest in waer op het wederom droogde sonder een druppel regen tot Migheli - ja eenige dagen
daer na soo dat door de droogte de rogge die gesaeijt was niet konde opgaen dog alle vogtigheijt kreeg
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gonkse seer wel op maer om het uijtwassen moste die dikker gesaeijt worden als ook met den kluen af
brant was het seer slegt so dat men om Migheli eerst begon kluen in te varen en quam nog wel drooge
in.
<1709> op Jacobi wassen
< -- > December gedorst an rogge
schepel spint
van ons eigen verbouw 7 fijme 2½ gast
332-0
Tende en garf rogge gedorst samen
560-0
den 17 9bris Frijler pagt rogge gebragt
170-0
den 29 janw 1714 Wilplo pagt gebragt
210-0
Pastorien rogge van de Boren
243-0
Waelstede uijt de Lutte ½ sp minder als
60-0
1581-1
onder
683
t samen 227 schepel
2270
an betalinge ontfangen of gekogt dit jaer ook (an betalinge)
den 7 septemb Bentman 24 stu schepel bragt
gl.
stu. pen
samen
5 schepel 0
an gelt
60- 0
van d muller
02 spint
0- 12- 0
van Rolef
10
an betalinge
14- 0
Jorien 19 7br
11
an betalinge
1- 10- 0
Stephen dito
22
betaelt
31- 0
Schoorters Gese
10
betaelt
14- 0
van Crasenberg
33
gedorschet 25 st
4- 14- 0
Luttikhues
60
an betalinge
7- 10- 0
Jorien den 6 8bris
61
koft voor 24 st
78- 0
Nog den 4 9bris
4½
koft voor 25 st
53- 2
den 6 9br van de joode
80
koft voor 25 st
100- 0
den 11 9br Jorien
21½
koft voor 25 st
2- 19- 6
den 2 xbr Stephen
11
koft voor 25 st
1- 11- 8
den 21 9br Bookholt
22½
koft voor
35- 0
den 20 janw Jorien
30
koft voor
3- 16- 8
in Janw Crasenberg
40
voor d kerke
54- 0
dito Lakerman
10 0
voor d kerke 27 st (tot Oldenzel) 13- 10- 0
den 20 Febr Jorien
60
voor 28 stu
88- 0
voor
07- 0
van Jutten Gesken
01
samen
schepel 68 spint 3½
877- 8
van dese 227 schepel ons eygen en de < -- > gekooft hebbe samen tot den 9 juli 1714 toe verkoft 171
schepel 1 spint an gelt ontfg 286-13-< -- >
<7> schepel vroeg in meert verkoft tegens 31 st. de overig wat voor 32 st wat 33 st en wat (d meeste)
34 stuver so dat ik door een gerekent kan maken 3½ stuver t schepel dit jaer 100½ schepel voor 34
stuver verkoft
soo dat ik dan an de gekogte 68¾ schepel jeder voor 33½ st verkoft is an gelt 115-3-0
gewonnen hebbe 27 gl 15 stu 8 pen:
want ik hadde daer maer wat voor 24 st gekoft wat 25 st wat 27 st en ook 28 st so dat ik samen an gelt
voor hadde geven 87-7-0
Van onse 158 schepel 1 spint gedorschde en pagten verkoft
102½ schep:
an gelt ontfg: 171-13-< -- >
gesaeijt
6½ schep
gebakken
44½ schep
an d armen gegeven
¾ schep:
verloren of verkrompen
1½ schep
nog an rogge
2½ schep tot 1 baksel
158¼ schepel rogge
68¾ gekogte als boven staet
maekt
227 schepel samen
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(dit jaer kostelijke rogge) < -- > op Jacobi is de rogge seer kostelijk gewassen deftig tot stoeten en
heel swaer viel broot uytleverende ja dat men an t broot niet wiste of daer uijtgesigtet was of niet.
Edog is dunne stroo gewassen en veele landen weer om gesaeijt met somer saet om dat de rogge door
de vogtigheit van t voorige jaer was op t lant uijtgewassen en slegt opgonk edog selfs nog 40 schepel
rogge verbout van garse en tend gedorst
34 schep 2 spint
Wilpelo pagt rogge
20
3
Frijler rogge bragt
8
1
Pastorien rogge d boren
18
3
Waelstede uijt de Lutte
6
0
128 schep 1 spint
Gekoft of an betalinge kregen dit jaer
gl
st
den 29 aug Wender 2 schep betalt
216-0
dito van Stephen 2¼ schep
315-0
dito Jorien 1 schepel en virdel spint
112-0
den 19 septemb Jan Krasenberg 2 schep
30-0
Bookholt 2 schepel
30-0
Bentman 6 schepel
90-0
Heerschen ½ tenden 12 schep ½ sp:
180-0
Crasenberg gedorst 4 schep
6
Lakerman 10 schep voor d kerke
15
111-0
olde Sneuijman 1 schep
de gekofte is
42¼ schepel
6314
128¼ boven staet
170½
van 1714 den 24 october tot 1715 den 25 juni verkoft an rogge van dit vorige blad staet is samen 122
schepel 2 spint daer voor an gelt ontfangen 204 gld-12 pen: de eerste verkoft in october en November
voor 35 stu tot Janw en Feberuarij en april 34 stu meij 33 ook 32 st in juni de leste nog weinige (maer
8 schepel) tegens 30 stu dog voor St Jacob nog al minder in dorp op 28 gekoomen om dat het zaet op t
lant sig seer wel schikte.
selfs gebakken 39½ schepel. met de gesaijde nog an rogge 8 schepel den 15 aug bevonden maakt
doormalkanderen gerekent jeder schepel 33 stu 4 penninge roem.
daer toe gekoft 42½ schepel voor 63 gl 14 st is door een t schepel 30 stu daer an gewonnen 6 gl 17½
Dit jaer an weite verkoft 42¾ schepel
tot zaijen meest voor 23 st t schepel verkoft is an gelt 48 gl 15 stu
gekoft 18 schepel voor 1 gl t schepel
selfs gedorst 58 schepel Frijler 10 schep:
< -- > op Jacobi ingekregen en gedorschet an rogge van onse eygen verbou en garf en < -- > samen
gedorschet
96 schep 2 sp
kostelijke waere rogge defftig tot stoeten en witt (Kostelijke rogge)
gekoft of anbetalinge ontfangen den 5 8bris 1715
gl
st
van Stephen
3 schep 1 spint an gelt 35-0
van Bentman
5 schep tegens 1 gl is
50-0
van Bookholt
2 schep saeijt
20-0
van Wander
9 schep 1 spint
95-0
den 11 9br van de Kolker gedorschet
9 schep 2½ sp
912-8
Huls Swenne
1 schep 2 sp
110-0
Krasenberg
4 schep wegens d kerke 40-0
Lakerman
10 schep wegens d kerke 100-0
van Heerschen
14 schep 3 sp 21 stu
159-0
van ½ Tienden gedorschet
33-0
van Jan Hermsen
3 schep koft 22 st
gekoft
62 - 1½ spint an gelt
634-8
Pastorie rogge
23 schep 1 sp omvaren
Wilplo pagt
21 schep
Frijler pagt
10 schep 3½ spint
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Waelstede Lutte
5 schep ½ sp
bovenstaende eijgen gedorschde rogge
96 schep 2 sp
maakt samen
219 schepel ½ spint rogge
1716 den 25 Feberwarij eerst beg<on>nen <met> verkopen tot den 30 juli toe te samen verkoft 109
schepel 3 spint tegens 22 stuv het schepel maakt an gelt 120-12-<3/8>
daer van gesaeijt 6 schepel
gebakken van 33 sch 1 spint
149 schepel om dat dese nog<al> soo uijtnement kostelijk goet koop was soo hebben nog
daer van de overige ad 70 schepel nog op solder gehouden om tot ons eijgen provisie te verbruiken.
segge 70 schepel nog.
en van t jaer 1714 verbakken olde < -- > 8 schepel
an weite verkoft van de Tiende tot saijen 9 schepel voor 18 stuver is an gelt 8 gl 2 st integendeel de
gerste weer gekoft
hierlantse 15 a 16 stuver en kleij gerste voor 19 stuver t schepel woeg 42 U.
in dit jaer 1716 isser soodanige starke droog gekoomen na Jacobi met het maijen der rogge begonnen
datter weijnig of niets knollen zijn gewassen ja soo weijnig alser in 40 of 50 jaer soo de oude
mensche seggen niet minder geweest zijn.
1716 in November en December gedorst an rogge ons eijgen en garfen samen 103 schep 3 sp. van
deugde soo goet niet als verleden jaer was, heeft twe pont elk schepel minder gewogen
van pastorie omvaren dit jaer ontfg:
20 schep
2 sp
van Wilplo pagt
20 sch
3 sp
van Bentman pagt
240
Waelstede Lutte schraal
60
Frijler op gelt geaccordeert
175 schep
1 sp
an betalinge ontfg: gedorst van de
Kolker
8 schep 2 sp:
24 st
10- 4-0
Bookholt seij rogge
20 24
28-0
Duggen Gert lent hadt
10
stelle op 14-0
Bentman lent hadt
20
stelle op 28-0
Crasenberg voor kerke
20 24 st
28-0
Hersen tenden ½ dorst
133 24 st
1610-0
116-0
van Jan Hermse
12
303 sp
onse olde van t vorige jaer nog
70 schep
Patkuls Denekamper mate
198 schep samen an gelt
2460-0
en de bovenstande
175 schep
4733 sp
1717 den 9 meert
van de Landrentmeyster Patkul voor onse 100 rijxd tractement moten ontfangen om dat hij na Zwolle
vertrok als ook Froon en Gerl Wilmsen hebben moten doen voor 25 stuver het schepel en ontfangen
daer maer hier gelevert in ons huis 198 schepel olde rogge (kostelijk ja 62 U broot uijt 1 schepel) en 4
gl van Dippenbrook ontfg:
samen op 100 rijxdaler
1717 den 7 Janwarij tot den 28 juli an rogge verkoft van Patkuls als ook van onse gedorschede te
samen 221 schep 3 spint. daer van 20 schep eerst voor 25 stuver verkoft en de andere 26 stu so dat ik
daer voor an gelt hebbe ontfangen 287 gl 9 stu 8 penn. daer van verbakken van olde en nije samen met
geseijde en 3 schep weggeven samen dan 47 schepel so blijft nog op solder volgens het voorige blad
473 schep 3 spint
te samen olde en nije rogge verkoft en bakken
268 schep 3 spint als boven te sien is
205 schepel nog op solder
waer onder nog is van t jaer 1715
80 schepel
nije van 1716 nog
125 schepel
samen
205 nog
september [1717] tot Janwari 1718 gedorschet van ons eijgen rogge 16 fijme gedorst niet meer an
geweest als
61 schep 3 sp
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was d rogge dunne op t lant en nog ook slegt van an weesen dog d rogge is goet die daer an is. beter
als verleden jaer.
Wilplo pagt saet rogge
211 sp
Bentmans pagt rogge
24min ½ sp
van omvaren pastorie rogge
192 sp
Waelstede lutte
6 schep
Frijle[ken] geacordeert d rogge 35 st Enscheder mate
en de weite op 25 st samen
30 gl
132 schep 2 sp
van Colkers gedorst 7 schep t schepel 30 st
1010-0
Krasenberg voor d kerke 2 schep
30-< -- >
Heerschen ½ Tend dorst 11 schep s sp:
1712-[8]
weite 11½ schepel 1 gl
20 schep 3 sp rogge koft
Bentman weite 8 schep gebragt
153 schep 1 sp nije
olde van 1715-1716
203 schep 1 sp
samen an rogge
356 schep 2 sp
den 18 7bris ik 1 last rogge van Patkuls koft. muller ook 1 last. voor 132 gl t schepel 27½ st met de
onkosten. te samen voor mij 17 stu. is dan
132-17-0
daer uijtgemeten 101 schepels. daer voor an gelt ontfangen 7½ schep voor 30 st. [44 sch] voor 31½
wat 32½ wat 33 stuver maekt an gelt 161-1-0 ergo angewonnen 28 gl 4 st.
afrekeninge gehouden met de muller den 31 janw 1718 in mullers huis en alles geliquideert.
NB 1718 den 1 meert schrijft de courant dat tot Cuelen eenige 1000 mulder karren opgekoft en na
Hollant gebragt wierden.
1719 den 20 Febr tot den 19 juni 1719 verkoft an rogge selfs gesaeijt 6 schepel en van g< -- >en of
gegeten 6 schep 3 spint en daer van t<we> bakken nog, en verkoft 133 schepel. eerst heeftse 33 stu
gegolden. naderhant verkoft op 30 st. eijnlyk 31 stu. heeft te samen an gelt uijtgebrogt 205 gl 11 st 4
pen. verkrompen 2 schep 1 spint.
Dit jaer is de rogge tegens vermoeden van alle menschen afgeslagen en heeft in de herfst int saijen 39
stu gegolden en naderhant afgeslagen ja datse eenig markdagen tot oldenzel op 26 stu is gewest in
meert, edog doen kreegen alle menschen op en moste de groote boeren ook koopen om dat dit jaar een
slegt gewas van rogge gewest is ja een wat twe wat drie schepel de fijme an was en dog ook slegts als
het voorige jaer ligter in gewigte en ook sommige wat uijtgewassen geweest ja de Hollandsche rogge
wierde bij eenige honderden van lasten in de Twenthe gehaelt en geconsumeert dog in eenen
redelijker prijs. 30 of 31 stu het schepel hier.
1719 van 20 september tot den 1 Juli 17[20] verkoft van olde rogge van 1716 en nije van 1717. samen
verkoft 245 schepel an gelt 400 gl 4 st 8 p. eerst voor 30 stu tot saijen verkoft. de rest 33 stuver het
schepel. door een 32¼ st.
verbakken van de olde van 1715 45 schep
als mede die vermestet is samen gesaeijt
6 schep 1 sp in
Nog voor ons afgemeten voor toekomde jaer te eeten van die beste rogge van 1715 wassen 44 schepel.
verkrompen 16 schepel van t jaer 1715 off tot nu toe gemeten en den solder klaer gemaakt als allenig
voor ons te eeten afgemeeten 44 schep nog behouden.
den 1 julij 1718
1718 na als de onse rogge altemael verkoft was van Northorn 2 wagens rogge laten halen en verkoft
van broer Jan 100 schep Northor[n]se mate hier uijtgemeten 92½ schepel daer voor betalt tot
Northorn 134 gl vragt 4 gl is
138-0-0
daer voor weer ontfangen
149-15-0
is 11-15-0 angewonnen voor mij.
nog ¼ last weite van Northorn te saijen van swager Stuel voor
15-3-0
ik weer voor ontfangen
25-11-0
is 10-8-0 angewonnen voor mij
55-6-0 ik van de matschepel tot Northorn wonnen
28-4-0 van de Patkuls rogge wonnen met d mullers
105-13-0 ik gewonnen suiver vrijgelt dit jaer tot Jacobi 1718 toe.
Parijs den 20 7br de courant heeft veele van misgaens en daer geschr: dat om den noordsen oorlog de
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Hollanders niet <verders komen en vicardien kosten daer dan den uitweg verlud>.
< -- > gewassen en gedorschet an rogge tot den 5 Janwari 1719 edog seer weijnig an gewest. elk fijme
maer 3 schep (de beste) wat 2½ schepel afgedorscht om datter in het bloeijen is ingevallen roode
plakken op de blade. heel bont. off Honigdauw off solt water en daer de regte streeke heen gegaen is
maer 1 schepel an de fijme. als oude dunder stroo op t lant als verleden ijaer maer was door den
langdurigen regen die begon twe dagen <v[oo]r> Jacobi en duerde over de veertien dagen. alle
daegen nat soo datter al veele begon uijttewassen edog met den 5 aug begon het te droogen en den 26
juli waeijde het sterk en sloeg al de boekweite door malkanderen stukken op het lant en quam soo
spoedig dat de rijp worde ja dat t dan st Jacob de weite al gemaeijt worde en daer op sterk droogde so
datter niet een reegen druppel op viel en 3 weeke na st Jacobi op Bartimeus dag was al de weite van
het lant. onse gemaeit den 17 aug. onse leste weite ingehalt den 26 aug soo dat wij an rogge
gedorschet hebben in alles maer
64 schep 3 sp
van Colkers 2 fijme maer gedorst
51 sp
van de uijtgelende voor Jacobi, weer ontfangen
182 sp
van ½ Heerschen Tenden gedorschet
131 sp
Pastorie rogge ontfg:
172 sp
Wilpelo pagt rogge 1 spint te kort komen
203 sp
Waelste in de Lutte
60
Crasenberg voor d kerke den 16 meert bragt
20
Mullerman 1 schep pastorie bragt vereert na Enschede en bij Bookholt gesonden 148 schepel
an weite dorschet selfs 38 schep 1 sp. was kostelijk wit wel en swaer.
Dit jaer 1719 de rogge wel gelukket so dat wij van 22 fijme gedorschet hebben
101 schep 2 sp
1 fijme van Colker van gedorst voor t schepel betalt 28 st
5 schep
van Bentman an betalinge tot seijen
5 schep
van Bookholt tot seijen tegen 28 stu
2 schep
van Pastorien rogge omvaren
19 schepel 3 sp
Crasenberg 2 schep voor d kerke 27½ st
2 schep
Herschen Tend rogge
14 schep 1 sp
van Jan Hermsen 1 schep an betalinge 28 st
1 sch
Bentmans pagt saet rogge
24 schep
Waelstede in d Lutte
6 schep
180 schep <3> sp
1720 den 15 janw van d Lantrentmeijster 100 schep 31 st moten
103 sch
3 sp
an nemen op onse Traktement nog van d Ootmerscher rogge ontfg voor 29 st
14 schep 1 sp
298 schep 2 sp
weite dit jaer van onse verbou niet an en niet eene gedorschet. garf en tend weite gedorst 3 schepel
< -- > ligt doof. met 1720 de saij weite gegolden < -- >.
1720 den 10 Janwari begonnen an rogge te verkopen tot den 16 juli in kluis. samen verkoft 228½
schepel. an gelt voor ontfg: tot den 19 april voor 30 stu. naderhant isse opgeslagen tot 32 stu en so is
die ook verkoft, maakt an gelt dese 228½ schepel 355-19-0 segge 355-19-0. selfs van gesaeijt 6
schepel. van weggegeven als mede na Ensched 1 schepel samen 2 schep 3 spint. selfs vermestet om
datter geen weite was voor t verken en koe en gegeten tot Jacobi 1720 toe 56 schepel. Nog olde rogge
over om dat voort niet konnen dorschen nog
5 schepel
verkoft als boven staet
228½ schepel
298 schep 1 spint door malkander 31¼ st
NB 1720 den 28 meij Jan Lasonder van Deventer ½ last (is 52 sch) rogge laten met brengen door
Agterhus die met pastoor en dogter Dina daer hen vaarden, en de rogge weer met bragte. 23 stu het
schepel voor 59 gl: 16 stu: en mete loon 2 st om dat onse weg was, Deventer schip: 23 st vragt 7 of
7½ gl.
dit jaer 1720 op Jacobi ingekreegen <alle>. Rogge selfs gedorschet om dat dit jaer veel an was en dik
stroo op het land stont en kostelijke, rogge tot stoeten, gedorschet
120 (schep) 1 (spint)
van Bookholt 1 fijme an betalinge daen tegens 22 stu t schepel is angeweest
62 sp
van de Kolker 1 fijme gedorst
32 sp
Bentman an betalinge bragt tegens 23 st t saijen
40
Bentman an pagt en voor weite gebragt
280
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Wilplo pagt rogge bragt
211 sp
Pastorien rogge van t omvaren ontfg:
220
Fenne Jan 2 fijmkes bragt van dorschet
60
Krasenberg voor d kerke bragt an ons
20
Lakerman den 16 april voor d kerke bragt
an ons gekoft voor 1 gl ruim boven de marke nu
100
Sniders Hendrik an betalinge bragt
32 sp
Heerschen tend gedorschet rogge ½
181 sp
dito Jan Hermsen mij an betalinge daen t schepel ad 1 gl
10
140
Frijler gedorschet de 3de garfe is voor de halfte van gekomen van rogge hier
Waelsteede gebragt
6 schep
(kostelyke rogge)
266 sch:
1 sp
<rog>ge van 1720 tot 1721
hier van verkoft 68 schepel 78 gl 4 stu voor 23 stu t schepel en selfs van bakken en gesaeijt. de
overige ligt op solder. het is uijtermaten kostelijke rogge edog St Merten goldtse 23 en 23¼ st door
Froon soo opgekoft edog daer na al laager quam. voor Jacobi nog op 18 stuver. de menschen aaten uit
datse nog rogge overhielden daerse het voorige jaer meest koften, jaa ook al de meeste solders ledig
waren voorige jaer ledig, dog nu weder vervult tot verwonderinge van veele menschen.
1721 na Jacobi gedorschet en rogge
94 (sch) - 2 (sp)-0
1 fijme van Kolker
320
1 fijme Bookholt
500
½ Heerschen tenden
1900
van Jan Hersems wedw tegen 1 gl t schep
900
Krasenberg voor d kerke
200
Lakerman voor d kerke
1000
Fenne Jan 3 fijme dorschet
100[0]
Wilplo pagt
210[0]
Agterhuis op de pagt bragt
90[0]
Bentman sijn pagt
240[0]
Waelstede uijt d Lutte
60[0]
Pastorie rogge om varen
211[0]
nog gekoft
20[0]
2361[0]
dit jaer de rogge slegter. goet tot broot, maer niet tot stoeten. selfs gebakken van t jaer 1720.
<(10)>
1722 den 2 meert verkoft an eenige menschen voor 22 st t schepel 67 schepel
70- 14-0
onse Christjaan daen an sijne wefers
124- 1 spint
tegens 21 stu. 1 stu is voor hem, ons dan
130- 9-0
van saeijt 6 schepel
1722 na Jacobi gedorschet rogge
schep: sp
2 fijme van Fenne Jan dorschet
5- 0-0
van Landrentmeister 40 schep (1 gl) hier
41- 0-0
Herschen tend rogge
16- 1-0
Frijler pagt rogge
11- 0-0
Wilplo pagt rogge
21- 0-0
Bentman pagt
24- 0-0
Pastorien rogge
18- 2-0
Lakerman kerke 10 schep 18 st den 13 Febr
10- 0-0
Jan Hennink an betalinge 5 schep 19 stu
5- 0-0
Waelstede bragt
6- 0-0
Krasenberg bragt 2 schep 18 st 14 april
2- 0-0
selfs gedorschet dit jaer samen
93- 0-0
Jan Hermsens Lamb an betalinge
2- 0-0
254- 3-0
1723 ik van verkoft an onse Christjaen 40 schep 3 spint nije rogge 40-3 tegens 24 stu het schep op t
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leste. (was 22 stu eerst.) an andere luden verkoft 47-1 tegens 25 stu. ook uijtlan[ds]. nog onverkoft op
solder 164-0. het overige verkrompen. redelijke rogge maer slegter als van 1720.
1723 na Jacobij gedorschet van 19 fijme 1 gart rogg
te samen van onse gedorschede
97 sch: 1½ sp:
Frijlers pagt rogge bragt
10 sch 3½ sp
dito weite ook bragt
10 sch 3½ spint
Wilpelo pagt rogge
21 sch:
Bentman pagt rogge (weite 8 schep)
242 omvaren
Heerschen Tend rogge
152
van Jan Hermsens Lamb: koft
3van Pastorien rogge van t omvaren
201
Krasenberg voor d kerke bragt
20
van Geerlig ter Bent koft so van de Landrentmeister hadde halt in xbris
300
gekoft voor 23 stu het schepel nije rogge
Waelstede bragt 6 schep min ½ sp
53½
uijtlent tot deijlinge an d armen 7 schep olde rogge
daer voor Wilplo nije weer bragte
70
2371½ sp
NB Kostelijke sware rogge an kostelijke stooten.
van den 20 october 1723 tot Jacobi 1724 verkoft en uijtgeleent an rogge 182 schep 2 spint dog meest
olde (: van 1721 a 1722) maar. 15¾ schepel nije van 1723 gewassen die ik om de kostelijkheit hebbe
laten liggen. eerst verkoft voor 25 stu. opt leste voor Jacobi 27 stu t schepel. samen an gelt 240-11-0
want de rogge vervroor op t landt.
De rogge so op Jacobi 1724 is gewassen
van 21 fijme selfs gedorschet maar 57 schep: 1 spint om de vorst en honigdauw is die seer slegt, 1 sch
wat 2 wat 3 in de fijme geweest, ja ook ligt er geene moije stoten an. weeklijk en evenwel duer voor
mid winter. 2 gl.
Heerschen Tende gedorschet rogge
21 - 2 spint
weite 21 schep
van Agterhus ontfg so geleent hadde
9-1
van Slederman van Oetmorsen
3-2
Pastorien omvaren samen
17 - 3
Wilplo bragt pagt maar
15 - 0
nog die 7 sch an de armen lent ontfg:
7-0
Bentman op de pagt bragt
14 - 0
Boerrigter Pastorius rogge
3-0
146 - 1
NB uit de Courant Polen Pruisen Koningsbergen den 15 december 1724 van Petersburg heeft men dat
daer en tot Kroonslot groot gebrek an granen was.
van den 11 september 1724 verkoft an rogge tot den 4 juli 1725 an onse soone Christjaen
sijne weefers samen
114 sch 3 sp
selfs verkoft
208 sch 1 sp
van gesaeijt maer
-2- 0
NB an gelt opbragt 546 gl 4 stu. eerst 33 st (om) kerm<is>. d leste 35 a 36 <st>. die borgen tot
herf<st> die 323 schepel die verkoft zijn.
van den 9 aug: 1724 tot Jacobi 1725 bakken olde rogge van 1720 en 1723 wassen is 37 sch 3 sp
Nog in sakken voor ons geholden om dat die heel kostelijk was
23 sch 1 spint
van d beste van 1720 en 1723
386 schep samen
(swager Elshoff seijde mij dat hij 1724 Hollantse scheprogge koft hadden met sw Steenberg <65 97>
en tot Ensched verkoft. eerst 34 st eijndlijk op 2 gl komen was.)
ook verkoft an boekweite 74 sch 1 sp: an gelt 76 gl 19 s.
tot Jacobi 1725, maakt dit jaer so verkoft is - 623 - 3 - 0.
NB de rogge is voor midwinter t schepel al bij Borgrink op 2 gl west. naderhant weder wat minder,
dog door den regen 4 juli weer tot Oldenzel quam op 2 gl maer duerde maer omtrent 8 dagen doen
quamse weer op 34 a 35 st.
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(<24>) van den 29 april 1726 tot den 22 Juli 1726 an rogge verkoft selfs 412 spint ad 25 st
an onse soon Christjaen sijn wefers uijtgedaen
42 sch 3 spint ad 24 st 51-6-0
van gesaeijt selfs
6 sch: 3 spint
selfs van gebakken
21 sch 2 spint
112 schep
2 spint
nog oude van 1720 en 1723 ingebakken. eerst stofien tot stooten uit en dan tot broot in gekneden. was
nog soo goet als ofse van nije rogge alleenig gebakken was tot broot.
an rogge nog op den solder volgens rekeninge
156 sch: 2 spint
an weite verkoft
40 sch 2 spint ad 1 gl
van de vrou van Singraven an betalinge op die assignatie rogge genomen dog hier te huis gebragt dog
geene rente gegeven
50 sch 3 spint 1 gl t schepel
nog samen
207 sch 1 spint rogge
NB dit jaer 1726 is door de groote droogte de rogge vroog rijp geworden en is op den 3 juli al nije
rogge op dese meule geweest. wij den 8 juli op den Hogen kamp ook gemaaijt geschuppede rogge, om
dat de geene die hoog stont ook dunne van stroo was en wat verscheenen. de menschen allegaer vroog
maeijden, agt dagen voor Jacobi was de rogge meest in huis. het stroo of fijmtal is ruim half soo veele
als voorleden jaer 1725 was, dog de rogge kostelijk en swaer, kostelyke witte stooten an, al immers
soo mooij als 1720 en 1723 is geweest. weegt het schepel nu 50 U.7 U swaerder als van verleden jaer
1725.
(kostelijke rogge) De rogge so op Jacobi 1726 is gewassen is seer kostelijk. 50 U omtrent t schepel.
moije wit stoote. van Roelef Lippers Bodel koft 9 sch 2 sp tegen 25 st t schepel: stro voor dorschen.
nog 6¾ schep weite 14 st.
Bookholt ons tot saijen an rogge
2 sch
van Herschen ½ tend rogge gedorschet
141
weite 9¾ schepel
Krasenberg an de kerke
20
ontfg so uitlent hadde 2 mensen
40
Wilplo pagt rogge
210
Bentman pagt rogge
242
Pastorien rogge
182
nog
12
van 16 fijme 5 gast rogge selfs gedorscht om datter seer dunne stroo was
711
1672
de olde van 1725 op vorige blad
2071
1726 hier van gesaeijt 7 sch 1 sp: rogge
3753
daer van gebakken selfs van 1723 nog 3 sch 1 sp. van 1726 nije 30-2 sp
so datter voor ons selfs afgaet tot Jacobi
41 schepel
van verkoft en uitlent voor Jacobi (dog moet maer 38 reken<en>)
1727 te samen 36 sch
36 schepel
tegen 25 stu t schepel verkoft is 45 gl soo blijft nog
301 sch 3 sp
an weite dit jaer verkoft en uijtgeleent samen 46 sch 1 spint ad 16 stuver het schepel is 37 gl.
NB de rogge quam soo laeg in prijs dat in de maant (begin) juni Froon 1 last verkofte van 1725-1726
door malkanderen na Nijenborg voor 22½ stu het schepel. die man was ook hier om te koopen, maer
ik mogte die soo niet verkopen maer lietse voor 24 st hier. om dat die rogge mooij stont wasse goet
koop
NB ik hebbe tot 1726 toe van 1698 of 29 jaren de rogge door een gerekent, het schepel koomt op 30
st, ruim an edog als ik die 3 dure (extra ordines) jaren afhoude 1698 dese 3 gl 15 st het schepel
kostede en 1699 op 3 gl 3 st; en vervroren jaer 1709 op 3 gl 3 stu, in de saeijtijt dog daer na atense
weiten broot en gerste haver alles door een tot broot daerom liepse lager. so kuamen die 26 jaren dan
nog 26 stu t schepel maaken door een ruim so als wij die jaer op jaer van onsen solder verkoft hebben.
nagesien den 10 November 1727 tot ’t jaer 1726
De rogge so op Jacobi 1728 gewassen, is heel kostelijk, blank en witte stooten, het is beeter datse wat
is uitgesigtet, is anders het broot wat stijf.
wij selfs gedorschet 17 fijme 21 gast rogge te saamen van gekoomen
71 schep 1 sp
van Kolker, 1 fijme rogge slegt
2 sch 3 sp.
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van Agterhuis 37 gast rogge
6 schepel gesaeit gekoft (2) van Bookholt 23 st
en Sweerman (2) weerbragt Luks Aelken (1) Jan Lasonder 1 ad 23
(1729) Wilplo de pagt rogge bragt
den 1 Febr 1 Assink 2 Klumpers Hilken Sweerman 3 eene uit de kerke samen
omvaren den 17 Febr ontfg
van de joode 6 sch 24½ en 4 ad 25 st
Jan Lasonder voor 4 gl mij daen
Gerlig ter Bent tegen 25 st - betalinge
Crasenberg voor de kerke
Lentfert voor sakdoek 31 st daen
Mullersche voor 5 gl tot betalinge dan
Verbekke 5 gl lent voer bragt
Snoijman voor 4 gl van Duggen Hille
den 1 meij van beide kerkmeisters de rogge van Scholte pagt koft
die hier op solder lag drogge tegen 25 st nog tometen (an) ons
(ook koft) de weite 18 stuver
Verbekke 17 st ontfg
van Agterhus natte weite voor 16½ st

4 sch

2½ sp

21 sch
7 sch 24½ st
23 sch 1 sp
20 sch
3 sch 1 sp
8 schep
2 sch
1 sch 1sp
4 sch
4 sch
3 sch 1 sp
15 sch 3 sp
187 sch: 1½ sp.

10½ schepel
12 schepel
12 sch 11 was droog
33½ schep droog
NB dit jaar rogge gekoft 71 sch 3½ sp voor 89 gl 0-8
boven selfs gehat dorscht en pagt en Wilplo samen 115 sch 2 spint stelle 25 st is 144 - 7 - 8
raekt an gelt 187 sch 1½ spint
233 - 8 - 0
(30) 1729 rogge verkoft tot den 18 juli ingesloten
an onse soone Christjaen voor sijn wefers hem gedaen 79 schepel 26 st.
102 - 14 - 0
sone Stroinck 45 schepel 26 st
57 - 19 - 8
an andere selfs verkoft uitmeten bij schepels - 26 schep wat 26 wat 27 st
34 - 12 - 0
van saeijt - 6 schep inbragt 2 spint
7 - 10 - 0
nije gebakken - 19 tot den 19 juli
23 - 15 - 0
is 14 samen dan
17 - 10 -<0>
nog op solder
12½ sch
_______________
(weggeven 1 sp J: Nijkerke nog voor mate 6 sp: mel maken)
tot onse provisie
189 schep 11 Sp
244 - 0 - 8
om datse kostlijk is en swaer 12½ sch 50 U woeg NB. vorige blad inkoop 233 - 8 - 0
winst 10 - 12 - 8
Bookweite verkoft 29½ schepel an gelt ontfg:
30 gl
selfs van gesait en verbruikt van dese 4 schepel stelle tegen 1 gl
14 gl
daer an gewonnen voor mijn moite
4 gl 9 st
NB 1729 den 29 meij Docter Landreben tot Oldenzel schrijft mij dat hij nu de rogge verkoft voor 27
stuver ja op t leste hoger wirt. bij na weinig meer op d solders was overgeschoten.
NB op Jacobi 1729 is de rogge kostlijke geraden. veele an. 6 a 8 schepel d fijme. Haver [en] gerste
ook wel, maer de bookweite t slegtste, om het vervriesen, in eenige landen int opgaen ook vervroren is
daer door omtrent (tegen) de rogge kostet even hoog, door de veelheit van rogge dit jaer goetkoop. int
saijen 22 st daer na 1 gl. ook 19. daer na 18. in meert 17 st. voor Jacobi was de rogge meest op. bleef
weinig overig. de menschen verlegen. te meer om dat de rogge laet rijp is geworden. na Jacobi ook 45 augusti maijden. nuw zijn de solders vervult met rogge.
(53) De rogge so op Jacobi 1729 is van onse gewassen en gedorschet is heel kostelijk. moije witte
stoten nog beter als t vorige jaer en veele an geweest.
den 14 7bris 5 fijme van beide Agterhuis stukke Pastorij land 1/3 ons de twe tot betalinge samen 29
sch 3 sp.
den 10 octob[e]r van Bookholt tot saijen koft
2-0den 5 9bris van Broer J: Keller koft
46 - 0 18 st tot Northorn verloren 2 schep
28 9bris Frijler pagt rogge bragt
11 - 0 - 0
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11 schep weite / rogge Buge 1 schep 1 gl
1-0-0
den 5 xbris Wilplo d pagt bragt
21 - 0 - 0
den 20 xbris Agterhus rogge wij en vrou
de Bruin ik houden tegen 1 gl t schep
71 - 0 - 0
nog 31 sch weite 3 sch dropse ad 16 stu
den 4 janwari 1730 Crasenberg ad 19 stu
2-0-0
den 20 janw Bentman pagt rogge
24 - 0 - 0
den 23 dito onse verboude dorschet samen
92 - 0 - 0
Pastorie rogge omvaren
24 - 0 - 0
den 28 dito van Northorn < -- > tende
13 - 2 - 0
den 1 Febr Lakerman voor kerke
10 - 0 - 0
den 2 dito Schulte voor d kerke
22 - 0 - 0
den 20 dito Crasenberg voor d kerke
2-0-0
den 21 dito van Crasenberg koft voor 18 st schep
10 - 0 - 0
van regter en Jan Lasonder 6 spint geseijt.
den 29 april heeft d rogge tot Oldenzel 16¼ st golden ook 16 st daarom veele met rogge van t markt
weg waren na huis gevaren, de weite boven de rogge was
den 1 meij van Provisors tot betaling voor 18 st ontfg
1-0-0
den 20 juni Flederman van Oetmorschen
op de nije pagt 1729 en op d oude bragt rogge
10 sch
382 - 1 - 0
kostet 16 a 17 st t hoogste hoe langer hoe beterkoop het land vol koorn is, ja onbegrijpelijk, dat in een
jaer soon overvlood is gewassen en so kostlijk den 8 juli voor 16 st is blijfen staen
Hendrik Meijer rigters dinaers segte hier, dat den 22 juli saterdag tot Oldenzel is de rogge verkoft op
d markt 14½ stuver, en de weite 12½ stu t schepel gants in geen waerdij meer is.
1730. van die kostelijke rogge so opt vorige blad samen 382 schepel 1 spint was so op Jacobi 1729 is
gewassen niet meer verkoft als tot saij<en> 10 schepel. int eerste voor 22½ st naderhand liepse lager
en quamen geen menschen om rogge vragen. een jeder at wit die anders gewoon waren te koopen off
te kort te koomen.
1729 tot Jacobi 1730 wij selfs van gesaeit en gebakken 21 sch en 12½ sch olde rogge van 1728. so
van t jaer 1728 over houden zijn, nog gebakken van Jacobi 1730 tot 1731 samen 32 sch 1 spint. van
dese nog Stroink daen 19 sch 2 spint ad 1 gl.
NB om dat de nije slegter en weekelijke stote an was in natten gewassen so hebben wij altijd
gebakken olde (en) quam ook veel meer brood uijt ja kostelijke (stoten) so datter nog moet liggen van
t jaer 1729 nog 305 sch 2 sp:
wij van 1731 den 8 aug: tot 30 juli 1732 van gebakken 24½ schepel neef H: Engb Stenfers 4 sch
Christjan Neef 2 schep olde 4 nije van 1732.
den 14 meert 1733 onse beide dogters 8 sch. (den 30 meert 1733 gehalt. belooft die van Ostindien te
will<en> an ons betalen)
van den 8 aug: 1732 tot den 20 juli bakken 39 schepel en voor t vee tot 1733. van dese tot den 30 juli
1734 bakken 22 schep: van den 30 juli 1734 tot den [ ]43 aug bakken 27 schep. onse beide dogters
van stuert 28 schep tot den 19 juni 1735.
1730 den 2 meij Borger 40 sch Losser mate. weite na Enschede varen. onse dogter die verkoft 34
Enscheder schepel 5 eerst ad 1 gl. 29 schep voor 17 st. vragt af blijft an gelt
33 - 13 - ?
nog 2 sp hier tot saijen verkoft voor
0- 8-?
<(39)> 1731 op Jacobi gewassen kostlyke rogge om datse in t droog gewassen is.
wij selfs gedorschet 10 fijme 2 gast rogge
sch
spint
van gedorschet samen
54 2-0
van Agterhus stuk sondags 47 gast op
10 3-½
van Wilm Wigger ½ fijmken kleingarfen
21-¾
Frijler pagt rogge bragt
10 3-0
Agterhus garf rogge (weite) van t Erfe
14 2-0

43

Open gelaten ruimte.
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Bentmans pagt
omvaren Pastorie rogge
Wilplo pagt rogge
Lakerman voor d kerke bragt. (16 stu tegen somer)

24 0-0
22 1-0
21 0-0
10 0-0
170 0-0
Schulte Honiglo voor d kerke 22 sch dog is om de starke reuk bij de olde stort van 1730 want
Stegmans Swanne seide dat sij (daer) slegt broot van bakken hadden. meende dat het van ’t vorige jaer
1730 was, wij 1731 van saeit 3 sch. Agterhus 2 daen tot saijen op flasakker. blijft maer 165 schep
1732 op Jacobij gewassen
schep spint
gedorscht van 12 fijme 18 gast rogge maer
32 - 0 - 0
van Agterhus flasakker int gehal maer an
9 -1½- 0
den 23 xbris van ½ Herschen Tende rogge
15 - 2 1733 den 20 janwari omvaren boren rogge
23 - 0 16 - 2 - 0
den 3 Febr Agterhuis opt Erfe dorscht 4de garfe
den 11 Bentman bragt pagt rogge
24 - 2 - 0
den 17 dito Wilplo pagt rogge
21 - 1 - 0
den 19 dito Crasenberg voor d kerke. hij bood 17 st dan wol hij gelt voor doen
4- 0-0
den 21 april Scholte voor kerke bragt. wij acordeert so als int Clooster 18 st
22 - 0 - 0
168 - 0 - 0
van saijt selfs 1¾ schepel edog sla off
2
NB Boogm[ans]Wimmers die in herfst rogge
opgekogt heeft, voor 15 st weite 13 gerste 13 st nog
166 - 0 - 0
voor Jacobi 1733 van dese verkoft 14 sch 2 spint
14 - 2 - 0
<en geltt wat / in gelt was> 1 gl wat 22 st
nog 151 - 2 - 0
NB d nije rogge omvaren den 2 xbris en selfs met den eersten dorscht hier bij
stoot van 1733, op binnen solder ligt
30 - 3 - 0
1734 voor Jacobi voor binnen solders sone Chr:
82 - 1 - 0
22 st verkoft en laten stoeten 47½ schepel (1730) of
72 - 3 verkoft
Korte Alken 2 spint geven
NB 1734 den 22 9br provisoren kregen (laat) 1732 5½ sch
109 - 2
1733 nog 6½ schep 1734 nog 12 sch 3 sp op 23 st 1735 dese
die 72 schep 1 <komt> 80-18-4 voor ontfg:
109 verkoft 25 st
(< -- >) dit jaer groote droogte en int blooijen de rogge wat vorst in gevallen is meest op de laegten
van t land en opt hoge land geen nood van vorst veele rogge an was de rogge swaar en groff mooije
stoten an waren maaer de weite meest vervroren weijnig in Losser gewassen is en nog ligt doof goet
maer 38 U het schepel die niet omsaijt is staan bleef de beste was; maer die weerom gesaijde was so
ligt datse tot zaaijen bewaart is tot maalen niet eens bequaam was half volle korens dog goet is op
gaen opt land mooij de menschen van fijn roggen meel pankoken bakten de rogge goet koop bleef dog
voor Mertini 25 st olden zal eenen saterdag tot Deventer en Zwol al 30 st maer in korte dagen
afsloeg de weite slegt dog 1 gl int saijen kostede.
Rogge 1733 gewassen wij van 8 fijme 26½ gast gedorschet in alles
33 schep 2 spint
en 2 sp dropsige daer boven van t omvaren Pastorie rogge
19 0
halfen Heerschen Tende rogge
13 0
Bentman pagt rogge
24 0
van Agterhuis vierde garfe
15 2
Wilplo pagt rogge
21 0
Lakerman voor d kerke bragt
10 0
golt doen den 5 april als hij se bragte tot Oldenzel 22 st ook 21½ st
42
(onse 1/9 part voor hure) van den flasakker:
so Agterhus saeyt voor sijn part 9 schepel edog 6 hem
tot saijen weder moten doen opstort
30
de provisoren Scholte rogge koft voor 21½ st
143 2
(van dese ligt op binnen solder 30¾, is met verkop 1735 dese 31 voor 25 st)
selfs tot Jacobi 1734 van verbakken 14 schep en van 1729 bij Bookholt 2 schep seeij rogge den 5 8br
ons daen tot den Hogen kamp verkoft an Hengel Jan 3 schep den 12 april Gert Lubbers 4 sch ad 23 st.
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(Waelstee 6 schep rogge met gelt betaalt 24 st want die Martini 25 st tot Oldenzel op t markt)
Rogge 1734 ingekregen op Jacobi. wij gedorschet 9 fijme 28 gast in verscheijden reijsen gedorschet.
slegt geweest. weijnig an en ligt mager rogge. U een schepel maer woeg.
selfs gedorscht daer van maer
32 sch 1 sp
van Agterhuis sondags stuk sijn part
4
den 14 xbr om varen pastorie rogge
21-3
den 18 xbr Frijler pagt rogge bragt. ook 11 sch weite
111735 den 5 janw Crasenberg voor kerke
2den 19 dito Bentman pagt. ook 8 sch weite
24
den 24 janw dorschet op Agterhus weste 23 sch haver 1 schep
16
den 15 Febr: Wilplo pagt rogge
21
den 8 meert Lakerman voor d kerke
10
den 25 meert Scholte voor d kerke (22 st) rogge
6
ook 11 sch weite 14 st na t uijtropen Jan Lasonder boden heeft (an Scholte) dan een mudde wol
hebben
________
NB Scholte segt Crasenberg pagt holden sodanig
148 schep
1734 wij van sayt en Korte Alken geven 2 sch rogge
2
blijft
176 sch
NB de rogge ofsloeg voor Jacobi. Oldenzel 20 of 21 st golt d nije rogge om dat die mager ligt was.
weijte dit jaer kostelijk veel an geweest en was swaer. woeg 43 U een schepel. wij hier verkoft voor
16 ook 15½ st. was omtrent so swaer d weite als d rogge was.
Rogge 1735 op Jacobi gewassen
selfs gedorscht in alles
31 schep
den 6 xbris van Agterhuis vierde garfe gedorscht rogge
23- 3 spint
den 10 dito vrou Abels mij geschreven dat de rogge kostet 17 st weite 12 st.
Berent Huls Prinse segt dat den 18 xbris rogge Oldenzel voor 16 st een wage vol na Oetmersen was
verkoft.
omvaren of pastorie rogge den 18 janw 1736 gedaen ontfg
17- 0- 0
den 30 janw Wilplo bragt nije Oldenz[el] rogge golt 15 [en] weite 11 st
21- 0- 0
dito Bentman bragt
24- 2- 0
den 4 april Crasenberg voor kerke. gelt nu 16 of 17 st Oldenzel
4- 0- 0
samen
121- 1 spint
NB te Oldenzel 1736 grutter: Hemelvaerts dag ons maer 11½ stu bood voor de weite. ik hebbese
gehouden tot ons gebruik.
NB Scholte heeft pagt rogge selfs holden voor 17 st t schepel.
Provisoren de weite voor 12 st koft. kostelyke swaer. d weite 43 U woeg.
Rogge smal. wekelyk. honigdauw in vallen. slegte stote. holkorst rondom. moste stijf heel stijf maakt
in oven daen worden.
NB van 1736 den 26 meert verkoft van dese rogge tot den 25 juli maer 23 schep 1 gl t schep. nog
uitlent an de provisoren tot deilinge 7½ schep. berekent 7½ gl. den 25 9bris 1737.
(52) kort relaes 1735 voor Jacobi en ook nog na dato tot den 22 augusti. olde rogge verkoft. int geheel
van onse van 1729 selfs en onse Dogters gestuert 28 samen
55 schep
nog verkoft van t jaer 1732 en nije 1734 samen elk half
202 sch 2 sp
257 sch 2 sp
kontant verkoft reet gelt 24 te borgen 25 st edog onse soon Christj en Dogters maer 23½ st geven hebt
NB ligt nog op solder an geffel van hoff ende 1729 beste rogge
150
van 1730 na afdak an geffel
1662
van 1731 daar naast tegen trappe agter schorsteen
165van 1733 na voorkamer an geffel
93van 1734 op binnen solder
59samen 633 sch 2 sp
1736 tot Jacobi onse Dogters
35 sch. wij bakken 35 sch 2 sp olde van 1729.
(60) Rogge 1736 op Jacobi ingevaren en gedorsen
van onse selfs gedorscht vier halfe dage
39 sch 2 sp
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1737 den 14 janwari Bentman pagt rogge
242
de regter omvaren stuert
-2
den 16 janw omvaren rogge ontfg
202
van Boekholt tot saijen 17 st ons kostet
20
van Jan Lasonder tot saijen en malen
12
Berent Lippinkhof voor (moers) lykpredi[catie] ons daen
11
den 1 meert van Agterhus vierde garfe van 8 fijme rume dorscht maer
171½
den 14 meert van Scholten pagt rogge. om dat na het uitropen agt dagen nog staen heeft, nimant quam
voor 17 stu. deselve gehouden. golt Oldenz[aal] 16½ ook 17 stu.
met sone Chr samen elk
110
Wilplo pagt en omvaren rogge bragt
22nog van omvaren Copshof en Lentfert Bosman
22Crasenberg voor kerke den 4 meij bragt
20weite en rogge nu 16 st Oldenz[aal] op markt
____________
heeft gegolden volgens brief van Piter Kistmaker
1442-0
Bookweite selfs dorscht ½ dag maer garf en onse eijgen
17 sch 3 sp
Bentman bragt
8van Agterhus vierde garfe maer van 8 fijme dorscht
163
door de groote droogte doof vael en weijnig an. verlede jaer kostlijk nuw maer de halfte an was edog
geen vorst vallen is.
(52) kort relaes 1735 voor Jacobi en ook nog na dato tot den 22 augusti olde rogge verkoft int geheel
van onse van 1729 selfs en onse Dogters gestuert 28 samen
55 schep
nog verkoft van t jaer 1732 en nije 1734 samen elk half
202 sch 2 sp
257 sch 2 sp
kontant verkoft reet gelt 24 te borgen 25 st edog onse soon Christj en Dogters maer 23½ st geven
hebt.
NB ligt nog op solder an geffel van hoff ende
1729 beste rogge
150
van 1730 na afdak an geffel
166- 2
van 1731 daer naast tegen trappe agter schorsteen
165van 1733 na voorkamer an geffel
93van 1734 op binnen solder
59
samen
633 sch 2 sp
1736 tot Jacobi onse Dogters 35 sch. wij bakken 35 sch 2 sp olde van 1729
Rogge 1735 op Jacobi gewassen
selfs gedorschet in alles
31 schep
den 6 xbris van Agterhus vierde garfe gedorschet rogge
23- 3 spint
den 10 dito vrou Abels mij geschreven dat de rogge kostet 17 st weite 12 st
Berent Huls Prinse segt dat den 18 xbris rogge Oldenzel voor 16 st een wage vol na Oetmorsen was
verkoft
omvaren of pastorie rogge den 18 janw:
1736 gedaen ontfg:
17- 0- 0
den 30 janw Wilplo bragt (nije Oldenz rogge golt 15 weite 11 st)
21- 0- 0
dito Bentman bragt
24- 2- 0
den 4 april Crasenberg voor kerke
4- 0- 0
gelt nu 16 of 17 st Oldenzel
____________
samen
121- 1 spint
(boven voorkamer ligt nije) vorige zijde nije rogge 1736 kostelijk is daerom deselve voor mij houde is
144½ sch. van gebakken en gesaeit 17½ schep.
blijft dan nog 5 verkoft
127 schep
van t jaer 1729 vorig jaer nog 80 nuw
voor ons van gebakken 14 schep nog
66
van t jaer 1730 als vooren
166
van t jaer 1731 als voren
165
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van t jaer 1733 als voren
93
van t jaer 1734 als vooren
59
van t jaer 1735 verkoft (1 gl t schep) voor Jacobi (1737)
34¼ koe malen 3 nat molt van 98 schep
dit afgetrokken stelle rume
60
den 28 juli 1737
dit opgenomen tot dato nog rogge
731 schep
Nije Rogge wasser op Jacobi meij 1737 is veele stukken wat vervroren.
den 11-12-13 hard ijs vroren. den 14-15 ook. met haligheit. alle nagte vroor. ons eijgen gedorschede
rogge op binnen solder stort samen is
35 schep 1 sp
Pastorie omvaren klare rogge opstort
173
van (2 dropsige) 5 gekofte fijme opt Agterhuis als hij
desolaet was hier dorscht
221
nog omtrent 9 fijme koft met Jan Lasonder samen wij voor 17 st schepel houden is 352
den 25 janw 1738 Bentman pagt rog bragt
242
den 28 dito Wilpelo bragt pagt rog
211
van Vos en Lentfert omvaren halt
20
den 7 meert Scholte bragt 22 sch alwaer hij sondags te vooren (v<oor>) bood 16 st dan te willen
houden edog ik seij 17 st gelyk de vorige jaren nuw ook behoorden te geven. daerna bragten sij de
rogge die hier lange tijd in sakken stond so dat niemant na quam om te kopen, soo hebbe ik die
opgestort 17 st bij onse nije rogge
220
den 8 meij Crasenberg bragt 2 sch ook opstort
20
kostet 16½ st tot Oldenzel
1822 spint
van den 29 juli 1737 tot den 25 juli 1738 verkoft en selfs gebakken en gesait samen optrokken is so
oude en nije samen van solder
110 sch
maer 1 gl het schepel
blijft 722
(64) Jacobij 1738 gewassen nije rogge slegt. ligt (als 1737 en veel weinig <ja> an <sitte>).
den 25 october en 14 9bris 22 en 24 9bris onse leste afgedorscht hadde. maer 8 fijme gast in alles daer
van gedorscht samen maer
29 sch[epel] - 1 spint
den 5 xbris Agterhuis en Rotermans sone bragt pagt rogge
160
den 4 xbris omvaren Kolker voor ons ontfg
190
1739 den 31 janw Bentman pagt rogge en omvaren met
242
den 10 Februari Wilplo pagt bragt
210
den 7 meert Buge an betaling ontfg voor 2 gl
20
den 17 meert Scholten pagt rogge die hier 15 dage staen heeft dog nimant is nagekomen om te willen
kopen derhalven so hebben wij die houden voor 19½ stuv en ½ st vragt bij als wij die na Oldenzel
mosten brengen, want den 13 dito p[asto]r Palthe hier seijde datse 1 gl daer kost en Blumers seij den
17 dito dat Bos die voor 1 gl had uitropen laten so hebben wij die geholden
220
den 20 meert Wensman bragt van omvaren
10
van Bookholt tot saijen halt
20
den 9 juni Crasenberg voor d kerke bragt
20
Apen Wilm 2 sch lent den 6 8br ons tot saijen weer bragt op Claren stuk
20
1403dese rogge lag an trappe voor an en is 1739 voor Jacobi allegaar verkoft, en olde door daen die beter
was, als dese, van 1738 die ligt was slegter
Lakerman nog bragt vant jaer pagt 1735 nu eerst 1739 in august bragt 17 st
1001503(69) 1739 verkoft an rogge so na 7bris 1738 al begonnen was an onse Dogters en an andere personen
tot den 18 juli 1739 verkoft is te weeten na Enschede samen
154 schepel
sone Christjaen
24 sch 3 spint
Hier uijtmeten
selfs
55½
selfs gesaijt en gebakken tot Jacobi 1739
43 stel 22 st
samen
277 sch 1 spint verkoft
bedragt dan samen
309-4-8
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(maket 11 schepel door een 22¼ st roeme vragt aftrekken)
nog op solder ligt
old rog bij stort
Lakerman bragt in aug 1739 NB

667 sch tot dato
10 sch
__________________
677<6> Walsted 1740 bragt
den 28 april (nog) 16 Agterhuis bij verkoft. is dan
699 samen.
1739 op Jacobi gewassen is kostelijke rogge edog dunne stroo met al die nattigheit en hoog water
vlooden die in Janwari en Febru: en meert.
den 1 september 1739 gedorscht en so vervolglijk van 10 fyme 8 gast rogge den 13 9bri de leste
afdorscht samen is
39 schepel
den 25 9bris omvaren pastorie rogge ontfg
20 schep
den 13 Janw: 1740 Bentman pagt en omvaren edog
van halt tot saijen op Claren stuk 9 spint kortet, nu
22 sch 1 sp
den 26 janw Agterhus Jan en Lentfert ons de pagt rogge gebragt
16 sch
den 18 Febru: Wilploes Geuke pagt rogg bragt
21 sch
1740 den 28 april Waelstee op sterk anmaningen eyndlijk bragt 6 schepel rogge. hij seij uit Clooster
Oldenzel koft hadde (31 stu), edog schelt 2 kop vol an, dese verkope ik uit d kamer bij d olde rogge
gelijk ook Agterhus pagt nu met verkope, de provisor den 16 7bris 1739 geleent 5½ sch rogge tot
deilinge voor kermis daer op Scholte 2 bragt uit Stegmanshuis
2 sch
Crasenberg den 28 meert 2 sch voor kerke bragt
2 sch
nuw die Munsterlude boden het hoogste 30 stuver maer
__________
liep daer na hooger extra op
122
NB van dese vier ons provisie en voor Dogters
16 Agterhus
gehouden 67 schepel rogge
__________
105- 1 spint
1740 olde rogge verkoft tot den 17 augusti om de deurte van rogge, weite witweite, gerste haver in de
saeijtijd qualik voor gelt te krijgen was, om dat veele rogge moste weerom gesaeijt worden door den
harden vorst vergaen is vant land alles so laete anquam. rogge week en groen stroo opt land. den
gedurigen regen ook het ophout &. de dunne rogge die staen bleef is nog sodanig angewassen en met
groot lange airen dat men daer verbaest over staen moet dat het land so veel nog heeft voortgebragt,
vele 7 en 8 schepel an een fijme hadden. ook 6 sch maer slegt groff dik bastig bruin en ook weijnig
meel in minder brood uijt levert. broklig dog alser gerste en weite toe is dan vaste digte brood is.
Honig dauw soet brood geeft werkelijk (en) veele kneden moeten.
NB rente en somma onsen boedel nog tot 1740 tokomt
460 gl 1 st
rente
150-17-0
610-18-0
Ergo gewonnen voor mijn moijte vrij gelt
nog 22 schep van Agterhus en Waeste[de] met eerst verkoft zijn. 2 sch selfs bakken
verkoft samen an rogge van den 9 aug: 1739 tot den 17 augusti 1740
oude rogge tot 1738 gewassen & maer 1739 gehouden tot ons eijgen gebruik en onse kinder dog 592
schep 2 spint oude verkoft daer voor an gelt ontfangen 1143 gl 7 st 10 d, segge 1143-7-10
nog, 2 sch selfs bakken en (-3) voor verken. vee uitswingsel 12 sch 3 spint verene.
Nog gehouden van 1739 tot onse eijgen provisie en onse dogters 67 schepel
500- 9-10
hier van tot Jacobi 1741 gebakken voor ons 27½ sch
dogter Dina 7
dogter Anna 15½
33-0-0
wij verbakken tot an Jacobi 1742 overschot
3
.
1146-7-10
NB Bookweite in de saeijtijd 1740 verkoft 18 schepel tot saijen 2 gl het schepel is 36 gl. ik hadde
1739 den 28 september door Joriens Jan van Kolkers weite 1½ fijme koft in Gerr: Wessels huis voor 5
gl 4 stuver. daer van gedorscht 11 sch 2½ spint. onse dogters 5½ schep 1 gl van ons eijgen weite so
dat ik dan dese elf schepel droog houden kan angewonnen hebbe 16 gl 16 stuver stroo voor dorschen.
(NB 1740 <rogge> den 15 xbr Ensched 49 en 50 st kost. weite 27 en 28 st schepel schrift dogter
Anna)
<210> en <20> st schepel schrift dogter Anna
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(Dom[inee] <Janerink> 45 st voor rogge kreeg int omvaren Migheli 1740)
Rogge 1740 gewassen die nog overbleven is van de harde vorst want veele weerom saeijt hebben met
haver gerste weite edog die nog land houden kon was wel dunne stroo maer lange airen dat de fijme 7
an ook 8 schepel hadde edog dikke groff dikbastig weijnig blome in om datse na het blooijen altijd
regende bruin meel in slegte stoeten ook sommige plaetsen slegt broot van een viel off mosten daer
gerste meel of weiten meel inkneden dan was het vaste brood ook ligt niet veele ponde uit een schepel
quam.
wij selfs gedorscht van 7 fijme 8¼ gast
48 sch 1 spint
Agterhus pagt 1740 verkens bragt
16 sch
den 1 xbris Davids olde tot betaling 41 st
1 sch 1 sp bragt
den 12 xbr Scholm[eester] Verbekke tot betaling 41 st
4 sch 2 sp
van omvaren dit jaer van Boren ontfg
17 sch 3 sp
1741 den 10 Janwari Bentman pagt
24 sch
den 7 Febr: Wilplo pagt rog bragt
21 sch
den 28 Febr Elverman pastorie rog bragt
1 sch
ofslaet hij seij 28 st voor geven hadde Lakerman (opstort) (was)
1 sp
den 28 meert de rogge voor de kerke, ontfg den 6 en 7 meert van Lakerman 10 van Scholte 10
Crasenberg (28 dito door Jorien) 2 dese Lentfert (terstont) laten seggen om een Coopman toe te
senden dog stont in onse sakken in de kamer lange wel 3 weken (daer) stond maer nimant hier quam
so moste ik eijndlyk (de) sakken tot onse molt gebruiken (en) ledig maken kost nuw te Oldenzel 2324-25 stuver (stelle 24 st middelslag stelt) samen
22 schep
Jorien segt hier, dat den 25 meert 1 wage rogge van Ootmorsen te Oldenzel verkoft en uitmeten was
voor 23 stuver opt markt, slegt ligte rogge. samen
156 sch rogge
(78) 1741 tot den 2 augusti rogge verkoft 1740 wassen om datse laate is rijp geworden. samen 93
schepel edog 17¼ schep opt laetste uijtleent an goede vrinden om dat dese slegt was en de rogge na
alle gedagten nuw beeter is in droogen gewassen die opt land is verkoft 2 schepel hoog voor
midwinter 2 gl ook wel 2 gl 2 st kostede daer na in april 30 stuver. wij begonden de eerste sodanig te
geven gelijk ook Hermen Keijlvers en anderen doen (30 st mey 17¼ sch uitleent in) maakt dan an gelt
die 66 sch 3 sp
1271- 0
wij selfs van bakken 7 sch 9 Dogters
240- 0
is dan 100 sch weg samen
__________
onse dogters nije rogge Dina 5 Anna 4 sch die met hier in zijn gerekent
151 gl 1 st
NB weg daen an andere luiden 84 schepel en ons en kinderen 16 nog. Nog op solder ligt van dese 55
schepel. Jan Samland herfst 1741 dese nijes swongen uitkomen slegte rogge. 5 schep. die voort
keuken gemalen is tot de weite daen.
NB den 5 augusti 1741 segte hier, Hubert Jansen gerigts diener dat hij verleden jaer 1740 an Bos voor
de rogge 58 stu geven hadde het schepel, Aderiaan Hampsink (dit) ook gesegt.
(Hubert segt ook 1741 nu 28 st an Bos geven had)
1742 voor Jacobi van dese oude slegtste rogge verkoft
6 sch 1 spint
van Ootmorscher of Ulser oude Borger met had bragt verkoft
4 sch 3 spint
welk hij t volgend jaer 1741 was geset onder an blad.
selfs 7 spint en 5 schep verken samen of
17 sch 3 spint
bovenstande Ootmorscher
4 sch 3 spint
soo is van onse solder
130
so blijft nog op solder 42 schepel.
(<84>) 1741 wassen op Jacobi rogge selfs gedorscht van 9½ fijme rogge. wel wat dunne stroo barre
sonder voer in, maer kostelijke rogge. ook veel an, maer veel storks broot in was. swart in de warme.
men segt datt dit sou gekomen zijn van honig dauw die daer gevallen is, &. (dog geen schade daen
heeft)
schep spint
wij dan selfs gedorscht samen
44- 0
den 15 9bris Frijler bragt rogge hier
11- 1
dito an betalinge van wedwe: van Jan Sameland. so Palthe schrift nuw 23 en 24 st
kost wij het hoogste 24 angenomen hebben. van dorscht is
16- 3
so Schallenberg in Duggen huis opgevat hadde
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den 6 xbris omvaren ontfg: en regter 3 sp
22- 3
den 29 xbr Bentman pagt bragt omvaren
24- 2
1742 den 13 Janw: Hermen Luns 19 st (wij hem gelt tot 1 p<ar>t daen)
10- 0
den 16 dito Wilplo bragt en omvaren samen
22- 0
ons dito nog voor Verbekke daen
1- 0
den 22 dito van 25½ gast tend rog van Lentfert Hog kamp
4- 1
pagt ontfg welk ik selfs van Lentfert hoft hebbe. markgank 18 st Oldenzel en weite ook 13½ st.
van de voor Jacobi uitlende rogge weer ontfg: 2 van Heersche 2 van Lentfert sait 1 van Jan Lasonder
1 Wilm Lippinkhof sait edog Heerschen is opstort
2Agterhus pagt den 13 xbr overgesien had
16int ofschriven (kostlik rog dit jaer (49 en) omtrent 50 U weegt op punder)
den 13 meert Bosman gebragt van 2 jaer samen
1den 17 maij Borger ons Ulser rogge wassen 1740 met bragt 4 sch 3 sp. pellen wefer 1 sch betalt 18
maer hij wilde maer 15 st geven voort schepel om dat slegte rogge was, dat mogte ik niet doen,
derhalven ik laten hier koomen als hij vrou van Goor weerom bragte
4- 3204-1-0
samen
204 sch 1 sp
4-3-0 Ootmorser off
nije 199-2 sp
1742 op Jacobij wassen is nije rogge selfs gedorscht
van 10 fijme 18¼ gast rogge
49 sch 1 sp
van Lentfers Thinde Hoge kamp ik uitnomen
4 sch 1 sp
nog weite van W: Suthof 1 sch dorscht
den 15 octob[e]r diaconen Crasenbergs rogge mij weder
tot betalinge doen 18 st schepel
6 sch
den 6 xbris omvaren ontfg 18½ nijes stu<e>ft
181
den 21 xbr Bentman pagt 24 omvaren 2 spint
242
1743 den 17 Janw van Heersche pastorie rogge halt
10
den 24 dito Agterhus pagt bragt
160
den 4 Febr Wilpelo pagt 21 omvaren 1 sch
220
den 6 Febr Scholte 22 sch rog bragt en 11 sch weite
den 9 dito Crasenberg 2 sch. dese ook in sakken sett
240
1660
den 13 dito ik van Lentfert kerkm[eester] koft voor 17 st rog. weite 11 sch 14 st so als Abels soone
ontboden heeft bij Jorien te Oldenzel kostde den 11 dito. slegter rogge als 1741.
1743 den 4 meert voor Janna Eldrink 5 sch rogge uijt Docters
5 sch
boedel ontfg: (dese 5 ontfg nije rogge is bij die rogge stort die 1743 wassen is) kost so als Jan Beerink
an den Gronninger Elikman gaf 17 st welke ik ook gehouden hebbe en het gelt bij onse Christjan in
7bris neffens het gelt voor 2 schep weite 30 st hebbe weg stuert an haer, dese 5 schep rogge hebbe ik
an de armen uitgelent om datse nog in kamer stond, an Agterhus pr ord44 daen is
(1743 van) den 29 april tot den 19 Juli 1743 maer verkoft 3 sch: nije rogge voor 1 gl het schepel. 1
sch: olde beste 25 st van 1741 en 2 schepel uitlent die tot zaijen is weder bragt, so datter int geheel
maer 4 verkoft zijn. voort verken van malen 2½ schepel rogge. vorige blad rogge van 1742.
Laten uijtswingen voort verken optrent 6 schep. te mesten in plats van weite die omtrent so hoog kost
als dese rogge die veel slegter is. ligter ook, als 1741 wassen is, die boven maten kostlijk was.
NB so datter van 166 of zijn 13½ blijft nog 152½ schep. nog moeter af gesaijt 4 sch. blijft 148½ sch.
1743 op Jacobi an rogge gewassen die kostlyk is edog stoeten hol korstig zijn. witt genoeg maer iets
wekelijk. men segt datter wat Honigdauw sou in gevallen wesen.
selfs gedorscht 12½ fijme rogge
61 sch 2 sp:
den 15 November van Jan Samlants wedwe tot betalinge 16 schep 3½ sp: 17 stuv bedragt 16-3-0.
stroo sij appart verkoft.
den 13 xbris omvaren rogge ontfg:
193
1744 den 7 Janw: Bentman pagt rogge
242 appart

44

pr ord. Mogelijk bedoeld: prijs ordinaris.
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die gelende rogge 1743 an armen nije weer ontfg:
den 28 janw: Scholte voor kerke pagt rogge 22 sch Crasenberg 2 sch ontfg:
dese onder Lentfert markgank soude houden als Oldenzel 17½ ook 18 st kost
so als Berent Schomaker tot Oldenzel hoort heeft.
den 1 Febru: Agterhus pagt rogge bragt
den 18 Febr: Wilplo pagt rogge bragt
den 25 meert Lentfert Jan Samland halt voor ons
tot Jacobi 1744 verkoft en selfs gebakken samen
so blijft nog
(94)
NB 1744 tot den 4 aug van verkoft
selfs bakken van dese van 1743
weer kregen uitlent tot saijen
laten uytswingen verken malen
van oude van 1741 selfs bakken onder ander sett 24 schepel

5
2416
21
2
18036144sch sp
2174
3

3 sp.
1
2
32

361
voor Jacobi 1742 verkoft van de nije rogge beste die 1741 gewassen is 1 gl t schepel. verkoft 9 schep
van de olde van 1740 verkoft
11 sch: 1 gl
33½ selfs van gebakken nije beste (17 van 1740 is 1741 15½ - 1739 - 1740)
1742 den 1 9br de nije rogge uitswingen van 1741 laten voort verken malen 3½ schep:
NB de rogge van 1740 wassen welk de oldste is en slegste. nog ligt op solder 42 schep
van t jaer 1741 beste rogge kostelijk. so goet als t jaer 1729.
staet vorige blad gerekent op
204- 1 sp:
edog de Ootmorscher oude bij vorige jaer geset hebbe ad
43 sp ofmoet
so is 1741 blijft dan
199 sch 2 spint
NB of selfs 17 verkoft 9 schep
als bovenstaet verken uit swingsel 1742 malen 3½ schep
29- 2 spint
nog olde van 1740 bovenstaet
170- 0
19 van Benn[ink] en Jan Scholte
19
nog soude wesen op solder
42 schep
samen dan
212- 0
rog Enschede met in 1741 was rogge 189 sch nu nog samen
19
tot Jacobi 1743 van de beste van 1741 verbakken
33
tot Jacobi 1744 verbakken van dese van 1741
24
57
189 sch
of 57
132 sch nog van 1741
42 sch van 1740
174
1743 op Jacobi an rogge gewassen die kostlyk is edog stoeten hol korstig zijn. witt genoeg maer iets
wekelijk. men segt datter wat Honigdauw sou in gevallen wesen. selfs gedorscht 12½ fijme rogge
61 sch
2 sp:
1744 na Jacobi gedorscht. rogge kostelijk tot stoeten. ook veele an was. so goet van blome als 1741 en
1739. beter als verleden jaer. selfs gedorscht t einde an ons eijgen verbouw van omtrent 10½ fijme
rogge samen
49 schep 1 spint
den 9 xbris omvaren pastorie rogge
211
1745 den 12 Janw: Bentman pagt rogge
242 pastorie
den 19 dito Crasenberg voor kerke
2tot betaling van een [en] ander 18 st geven
2 sch
den 11 Feberu: Lakerman voor de kerke
16 sch
den 19 dito Scholte voor kerke bragt
16 sch
accordeert 17 st
den 24 Febr Wilplo bragt pagt
21 sch
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Agterhuis niet gebragt
dit jaer af komen

146 sch
39
107
NB Lakermans Jan seijde pagt bragt hier den 11 Febr 1745 dat hij den 6 Febr Oldenzel hadde sien
verkopen de rogge 16 st. weite ook 16 st. even hoog tegens de rogge goldt,
(98) 1745 voor Jacobi maar 2 sch[epel] rogge verkoft en 4 uitlent alwaer sij ons saeij rogge voor
weder brengen willen. selfs gebakken tot den 25 juli Jacobi 1745 33 schep.
1745 op Jacobi (rogge) wassen, gedorscht en ontfg selfs gedorscht slagte rogge 50 sch 1 sp:
1 fijme Agterhus bragt dorscht
5 sch ¾ sp
den 29 9bris omvaren pastorie rogge
232
1746 den 3 Janw: Agterhus pagt die verleden jaer schuldig bleefen was
161
den 21 Janw Bentman pagt rogge
242 sp
den 22 Febr Wilplo pagt rogge
21
den 15 dito Crasenberg voor kerke 2 sch }
den 22 meert Scholte 16 sch 23 st
}
28 samen
den 1 meert Lakerman 10 sch
}
____________
1745 op solder
1682 sp
rogge van t jaer 1744 op solder
107
van t jaer 1743
1442
van t jaer 1742
1482
van t jaer 1741 hier nog
23
van t jaer 1740 nog over
42
tot Ensched op solder van 1741
109
7422 sp
1746 verkoft hier (en tot Enschede lag van 1741) en nog 115 sch nije dogter Anna stuert en ik selfs af
verkoft hebbe den 6 7bris nagesien samen is
5452
volgende zijde staet
NB Koning Bartori van Polen seijde in den Jaere 1577 als de papisten hem ansetteden tot
onderdrukkinge der protestanten, God heedt voor sig selfs 3 saken bewaart. Eerst iet uit niet te
scheppen. twede tokomende dingen te voorseggen. derde over Consientien te heerschen.
(102) 1746 van den 26 Febr tot den 8 augusti rogge verkoft. nije (266) en olde (ook 4 wagens 115 met
in die na Enschede bragt zyn an dogter Anna diese verkoft heeft. ½ last an de mulder voor 27½ st en
de andere bij schepels uijt moten. dese 380½ sch bedragt an gelt
475-11-0.
nog tot Ensched lag van t jaer 1741 by dogter Anna op solder 109 sch Losser mate. dese ook nu
verkoft bij schepels. 91½ sch aldaer 75 sch voor 28 st en andere eerst minder 16½ sch verkoft is. H:
Stroink mij bragt 105-3-0 den 17 juli voor 8 st 25 sch.
selfs van gebruikt en gesaijt tot Jacobi 1746 en koe van mestet en t keuken om dat de weite deur was
edog wat uitsigtet, samen 50 sch 1 sp.
NB ik selfs uitmeten tot den 30 juli en 8 august an vreemde luiden
159 schep an gelt 199- 8
132- 8
sone Chr Keller
107½ sch
266½ sch
331-16-0
4 wagens 120 sch dog 5 dogter Dina toquam is 115. Anna verkoft. selfs uitmeten en an mulder gekoft
43 sch Ensch mate 27½ st. leste 30 stu.
die 22 sch (Enscheder mate) beloopt an gelt
143-15-0
is samen 381½ schepel
475-19-0
NB soude dan van dese op solder liggen 202½ schepel den 8 xbris 1746
(1746 Jacobi rijp van 12 fijmen omtrent) 1746 den 18 November nije rogge gedorschet ½ dag van ons
eijgen verbouw
10 sch sp
den 29 dito ½ dag van ons eijgen
11- 2
nog 1¼ dag uitnomen rogge dorscht
42- 3
den 1 xbris pastor en diaconen gecolecteert bij Losser Boren tot meisterloon van
Mighiel Vehoff die Jan Lansink meistert heeft 5 spint 24 st sch:
1- 1
den 2 xbris omvaren pastorie rogge ontfg
20- 3
1747 den 9 janw Bentman pagt en omvaren
24- 2
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den 18 en 19 janw in Schruer huis van Jan Lansink gekofte rogge sone Chr: en
Lukens Gerrit drie samen elk 10 leggen stro en 8 sch 3 sp rogge edog opt land
van saijt elk 6 spint. blijft op solder. dese den 22 aug koft van Rigter Nylant voor
[ ]45 gl om bodel desolaat was
7- 1
den 28 janw Lentfers soon pastorie rog bragt
1- 4
den 21 dito Crasenberg 2 sch den 6 Febr Lakerman 10 sch den 7 meert Scholte 16 sch
samen 28dese van Kerkm[eester] koft
den 14 Febr Wilpelo pagt bragt
21den 22 dito Frijlers soon pagt bragt hier. dito ook 11¼ sch weite
11- 1
179- 1
1747 verkoft 71 schep (3 spint) tot den 8 aug:
116- 3
bakken selfs 41
over 62- 2Olden nije rogge door een malen,
gesaeijt
4
116-3
NB 1746 den 4 september Dr. Niters en Jan Teijlers die 9 gekofte Erfen van Dom: Heijdgers of
eertyds gehorende onder d Graaf van Gronouw. Docter Niters tovallen Snoijnk en Nijlant en Kolker
en Mullerman en het ½ Erfe Heersche. Jan Teijlers tovallen Bookholt Rotorman Dengman en Lansink
in drine en ½ Erfe Heersche.
1747 op Jacobi ingekregen dorscht als volgt
den 8 augusti publyk gekogt 4 fyme rogge 2 gast van
Hermen Stoffrinks wedwe op Papenmaet samen
19< -- >
<kost> 1 fijme 4-16-0 1 fijme 5-2-0 1 fijme 5-2-0 1 fijme (saet) 4 gl 5 st
den 15 9br gedorscht ½ dag 9½ sch }
1748 den 8 janw nog dorscht 6¾ sch }
samen komen
16 sch 1 spint
den 1 xbris omvaren pastorie rogge
222
1748 den 11 en 12 janw in Schroerhuis met sone Christjan en Ger ter Bent dorscht
de rogge die in volg saijt was op Jan Lansink
6½ spint
land van Lentfert en Verbekke gehuert 1/3 part
den 16 janw Bentman pagt en 2 sp omvaren is
242
den 22 dito Lakerman voor kerke bragt
100
acordeert met kerkm[eester]
den 7 Febr Scholte voor kerke bragt
160
den 8 dito Crasenberg voor kerke
20
vier halfe dage 9 fyme rogge ons eijgen en tend rogge gedorscht
den 21 Febru leste dorscht
samen
431
den 27 Febr Wilplo pagt bragt
210
1612
gesaijt 1747 en verkoft 1748
selfs gebakken olde en nije door een om dat de olde beste is samen
136 sch- 2 sp
tot Jacobi 1748 selfs saijt en bakken 40 sch
overschoten
250
verkoft
96½ sch
verkoft rogge 1748 samen 96½ schepel 27 st maakt an gelt 128 gl 19 stu
1748 op Jacobi gewassen nije rogge
gedorscht samen 2¾ dag
47 schep
den 6 xbris Wilplo pagt rogge bragt
21
1749 den 13 Janwari Bentman pagt rogge
24
den 20 Febr omvaren pastorie rogge
21½
113 sch 2 spint
voor kerke ontfg den 8 meert
Crasenborg bragt 2 sch
}
20 sch

45

Open gelaten ruimte.
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den 11 dito Lakerman 10 sch
}
den 16 meij Scholte 8 sch
}
den 11 Juli Scholte hier west voor die 8 sch gelt wil brengen
gebakken tot den 26 Juli 1749 en 4 sch sait samen

133-

over

3994-

2 spint
02-

rogge verkoft is &.
1749 tot 28 Juli an rogge verkoft so olde van die vorige jaaren als nije so als ik den 5 augusti
opgerekent hebbe vant jaer 1740 tot 1749 weest 383 sch samen edog uitverkoft 326 schep en op
solder ligt 16½ schepel en de overige is uitgeswongen voort verken en verloorn omtrent 40 schepel. in
die 9 jaren an gelt opbragt 467-8-0. eerst 28 st daerna 30 op laetste 32 heeft edog int Clooster te
Oldenzel al 33 st golden. Blumers segt geheel geraeg om rogge te kopen. de Munsterlude ja als in
Losser niet meer was bij wagens vol haelt van Oldenzel.
1749 op Jacobij nije rogge gewassen
zelfs gedorscht van 10 fym 19 gast
43 schep
pastorie rogge omvaren en na dato gehalt
22
1750 den 8 Janw: Wilplo pagt rog bragt
21
den 15 dito Bentman pagt samen en pastorie
24½
Krasenberg en Lakerman en Scholte kerke
20
(kerkm[eester] Bentman segt voor 26 st om datt lager liep
en Dengman den 13 Juni als Jan Teijlers is begraven)
olde rogge vorige jaer 1748
130½ sch
overgehouden voor ons 16½ schepel
16½
147
1750 van den 5 meert
Hier van verkoft tot den 20 Juli in cluis. ik selfs verkoft
35½
sone Christjaen laten halen
58½ sch
selfs gebakken 32 gesaeijt 4 sch
36
130 sch
oude gebakken voor ons tot Mertinidag 1750 als wij nog 3 broden bakten met W: Lippinkhof is samen
10½ sch en 3 staen nog in den sak. altijd roeme gemeten. na de meule verloren heeft maer 3½ sch in
alles.
1750 op Jacobi nije rogge gewassen
gedorscht
(sch)
(sp)
van 12 fijme 13 gaet rogge samen
590
den 12 9br Frijler pagt rogge bragt
111
den 7 xbr Bentman pagt nu 22 saijden 2 halt
222
den 16 xbr nije Schiltkamp stuert
3
den 29 dito Crasenberg voor kerke 2
}
1751 den 7 Janw Lakerman 10
}
120
den 9 dito beide kerkm[eesters] Bentman en Dingeman hier west accordeert over pagt zaet
rogge 18 st weite 16 st sij seggen saterdag en vorige markdage Oldenzel gekost heeft
den 20 Janw om varen pastorie rogge
213
den 26 dito Wilplo pagt rogge bragt
21
den 28 Febr Scholte voor kerke
16
Wensman tot betaling tegen 1 gl bragt
1
den 20 meert Agterhus pagt zaet bragt
16
1811
van vorig jaer oude in sak
3
van verkoft voor Jacobi 1751
1841
en verken malen samen 16 sch
off
543
1750 van den 29 9br tot den 21 xbris
1292 sp
1751 Domine malen Verbekken
38 sch 3 sp:
543
1751 nije pagt ontfg: hebbe
van Bentman
24
van Wilplo
21
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voor kerke ontfg
samen
1752 verkoft Stine - Elsbeen

28
73 schepel
over
670
6
<2>962
67 schepel
1752 den 22 9bris dese rogge met ik rogge ontfg: 113 schepel de kinder gedeilt elk 28¼ sch.
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Boekhouding van het geweven linnengoed

[De eerste alinea is in een ander handschrift geschreven:]
Boekhouding van in opdracht geweven linnen van eigen verbouwd vlas of gekocht garen. Bestemd
voor eigen gebruik of ingeruild tegen kleren of verkocht in Deventer, Zwolle, Enschede of
Amsterdam.
< -- > gemaakt 1700 den 19 meert betmasen laten maken an <meuij> staan < -- >arden 111½ stuk
garen van gemaakt. <6> el pellen woeg 14½ U voor weefeloon betaalt 16 gl 5 stu. er van gemaakt 24
servetten 2 tafelakens kasedoek gelettert K.L.
<1700> in april ik tot Gronou 30 el pellen laten maken dagelijks hollants flas ik met bragt hadde tot
mijn uijtsettinge edog dik laten spinnen. garen woeg 9 U. voor weefeloon betalt 5 gl 8½ st. van
gemaakt 13 servetten 2 tafelakens. < -- > gelettert ook K.L.
1700 in april Detert Nylants Berent gedan tot 1 veertinen 102 stuk gaarn 15½ U lank. 54½ elle. 7 gl
voor wefen betalt. daer van gemaakt kusenslopen gelettert K.<L.>
1700 Hermen Bruggink gemaakt 41 el smaldoek in sevenen. was 1½ el breet. wit. toehadt 20 U garen.
betalt 5 gl voor wefen. van gemaakt 10 bedlakens gelettert K.<L.>
1700 Jan Lambersen gedaen 12¾ U groff. heden garen daer van gemaekt 18 elle smaldook in een
sessen. voor weffeloon betalt 27 stuver. daer van gemaakt 1 binnenbun met bomsidon overbedde
en twee bov lakens.
< -- > beste flas uijt< -- > gesponnen 17 U 3 stuk < --> tot Biddeburen twil. 3 U blau ge< -- >.
tot Northorn moeder (laten weefen) ons 27 el twil < -- >. voor wefeloon betalt 8 gl. daer van gemaakt
1 onderbedde 1 pol 4 < -- > een fearen in gekoft 411/8 U 11 st. ook in < -- > bedde van gedaen.
kosten 21-10-0.
1701 in meert Hermen Hufink tot Enschede gemaakt 38 elle fijn bredok in een 16 kam. tohadt 77½
stuk garen koft voor 13 gl 8½ st. voor wefen betalt 7 gl. tot neusdoken en klein linnen
angesneden.
1701 in meert Detert Nijlants Berent gemaakt 73 el 5/4 dook in een dertinen kam. voor wefen betalt 6
gl 16 stu. hemden voor ons van gemaakt.
1702 in Feberuari Hermen Bruggink gemaakt een twelfen tot scheringe 45 stuk 11 U tot den uitslag 34
stuk. voor wefen betalt 4 gl 15 stuver, dit pastoor tot Deventer verruijlt an Gerrit Sligtenbrij voor
22 gl 18½ stuv. daer kledinge voor gekoft.
< -- >
<besch> Hermen Bruggink in een seven kam < -- > 2½ stuk 11½ U heden ge< -- >. daer van gemaakt
20 el smaldook. voor wefeloon betalt 2 gl.
1703 in Janwarij Gerrit Lippinkhof gemaakt een twelfen tot d scheringe 45 stuk < -- > tot den inslag
35 stuk. verkoft an Gerrit Jpkemulle voor 22 gl 5.
1703 Cornelijs Jan Egbert een twelfen gem<aakt> tot de scheringe 46½ stuk 11½ U tot den inslag 37
stuk 8½ U. met verkoft an Gerrit Jpkemulle voor 22 gl 5. dese 44½ gl heeft hij betaalt den 22
april 171< -- >.
1703 den 24 meert Cornelijs soone gemakt 6<0> ell 5/4 dook voor ons tot hemden. tot de scheringe
49½ stukke. tot inslag 40½ stuk geschoren 56½ gank 6. voor wefeloon d elle 2 stu is 6 gl.
1703 Detert Nijlants Christjaen in een seven kam 20 stuk garen 6 U. ingeslagen 4 U wollgaren tot 2
spreiden. is 3 gank breder geschoren. nog <inslagen> < -- > garen ingeslagen wel < -- >. voor
wefeloon 34 stuver.
< -- >
1704 tot Enschede 4-13 gemaakt <besch> garen 512 elle voor weefeloon 6 gl <besch>. dit hebbe ik
witt verkoft an vrou Somerhuis voor 25 gl en daer kledren voor gekoft op Pasche <huijs> 1705.
1704 Cornelijs Jan Egbert 1-14 gemaakt tot d scheringe en inslag an garen 97 stuk. voor weffloon
betalt 6 gl 15 stu. dit verkoft an vrou Somerhuis voor 2< -- > gl en daer kledren voor gekoft.
1704 Hermen Bruggink gemaekt 19 el smald<oek>. garen 9 U in een sevenen kam voor 38 stuver
wefeloon.
1705 den 3 Febr tot Enschede gemaakt in 13. to gehat 98½ stuk garen lank 57½ <el>. verruijlt an
Sligtenbrij 9 stu d ell is 26 g. daer kledren voor gekoft.
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1705 in Febr Cornelijs soone gemaakt < -- > tot d scheringe 45½ stuk < -- > inslag - 36 stuk samen
8<1>½ stuk. dit verkoft an Wolter Cok en Gerrit Ipkemeulle voor 21 gl. betalt den < -- > meij.
< -- > meert < -- > gemaakt tot scheringe 46 stuk tot <den> inslag - 36½ stuk. 2 ell afgesneden tot
schorteldoken. dit verkoft voor 19½ gl an Wolter Cok. betalt den 15 meij
1705 in meij Cornelis sone 1-14 gemakt tot d scherringe 54 stuk 9½ U inslag - 38½ stuk samen 92½
stuk. witt verkoft an mijn broer voor 11 stu d ell.
1705 in junij Albert Swaeferinks Egbert 51 el 5/4 dook gemaakt voor ons tot hemden. scheringe 42
stuk 8 to inslag - 35 stuk om dat het <voort slimder> en breder was. wefen betalt < -- >.
1705 in juni Hermen Bruggink 20 elle smaldook in een seven kam schering 20 stuk 6½ inslag 17 stuk
5¼ U.
1706 den 9 Janw Cornelijs soon gemaakt een <tot> 14 tot scheringe 52½ stuk 10 U. <inslag> - 40 stuk
7 U. dit verkoft an Gerrit Ipkemulle voor 25 gl. betaelt den 13 april.
1706 in meert Hengel Jan 1-12 gemaakt schering 45 stuk <tot> inslag 36 stuk.
1706 in meert Albert Swafink Egbert 1-14 scheringe 55 stuk inslag 41½ stuk. dese 2 stuk dooken an
Gerrit Ipkemulle verkoft voor 46 gl. betalt den 26 meij.
< -- > Enschede < -- > 3 scheringe 50 stuk 10 U tot inslag - 37½ stuk. dit garn <gekoft> en het kooken
en wefeloon samen 20 gl. dit is tot een ver<van>ge gegeven an de vrou van Jannes Hofmeijer
volgens Coop<ruil> voor t halve Erve Wilplo.
1706 in juni Herman Bruggink gem<aakt> 23 ell smaldook in een seven kam 1½ <U>. t garen woeg
14 U. hier van 6 bedlakens gemakt K L. van kort flas gesponnen.
1706 nog Hermen Bruggink 8 el smaldook gemaakt in 7 kam van 6 U garen.
1707 in Janw Cornelijs Jan Egbert gemaakt 1-16 tot scheringe 60 stuk 8½ U inslag - 49½ stuk 7¼ U.
den 31 meij dit an Balken Beldrink ver<koft> d el 12½ stuver is 31 gl 5 stuver. den 10 aug
betaelt.
1707 Albert Swafrinks Egbert 1-14 < -- > tot d scheringe 54 stuk 9¼ U inslag - 41 stuk. dit is tot
Zwolle wit verkoft voor < -- >.
1707 borg Alken Hendrik 1-13 weeft tot d scheringe 50 stuk 10½ U inslag - 40 stuk. witt verkoft tot
Zwolle d el voor 5¼ is 23 gl 2½ stuver door Jan < -- >.
1707 den 20 febru Eijlart Gerrijsen geweeft 1-12 tot scheringe 51 ½ stuk 12 U inslag - 39 stuk lank 59
el. d over ellen tot schorteldoken afgesneden. dit verkoft an Egbert Bekker en Wolter Cok voor
20 gl en voort betalt.
1707 den 13 meert tot Enschede 1-13 geweeft scheringe 50 stuk 10½ U inslag 38 stuk. dit den 31 meij
an Balken Beldrink verkoft voor 22 gl. betalt den 10 aug 1707.
1707 in Juni Jan Lippinkhoffs Hermen gemaakt 36 el fijn dook voor mijn eijgen in 1-16½ kam tot
scheringe 43 stuk 5¼ U inslag - 39 stuk 4 U. voor wefeloon 3½ stu d ell en 5 st drinkgelt. t garen
van <J>elle koft 3½ st t stuk. an kooken en weffen kostet samen 23 gl d el 12¾ stuk.
1707 Bruggink Hermen 8 el smaldook in een sevenen. 17 stuk garen 5 U .
1707 in Juli Eijlert Gerrijsen 1-14 weft. dit verkoft an Hendrik Steenberg en Hermen Gerritsen voor
24 gl. betalt voort.
1707 in october Bruggink Lubbert gemakt in - 4-12 bredok 16¾ elle bidde bure met stripkes. an garen
21 stuk wit en 5 stuk blau. drie stuk uijt t pont. woeg samen 7½ U voor wefen betalt 56 stu. van
gemakt 1 onderbedde 1 pol 3 kussen op d maegt bedde.
1707 den 15 7br Hengel Jan 1-12 kam tot d scheringe 45 stuk -11 U inslag 37½ stuk 9 U. den 15 april
dit an Hendr Steenberg verkoft voor 20 gl. betalt den 29 april.
1708 den 9 meert Cornelijs sone 1-12 weft tot d scheringe 45 stuk 11 U inslag - 35½ stuk. dit ook an
Steenberg verkoft voor 19 gl. betaelt den 29 april.
1708 in meij Aelberts Swaefrink Egbert 72 ell 5/4 dook tot den draden tot de scheringe 60 stuk 11 U
inslag- 48 stuk 8¾ U. geschoren. 56½ gank.
1708 in juni Hermen Bruggink weeft 16 el smaldook in sevenen kam. scheringe en inslag 9 U samen.
1708 in xbris Cornelijs Derk 1-13 geweeft tot d scheringe 50 stuk 10¾ U inslag - 37 stuk 7½ U. an
swager Steenberg verkoft voor 22 gl. betalt den 22 meij.
1709 den 11 meert Detert Nijlants 1-12 weft tot d scheringe 45 stuk 11½ U tot inslag - 38½ stuk 9 U.
9½ over tot schorteldoks appart geven. an swager Steenberg verkoft voor 20 gl. betalt den 22
meij.
1711 in april Cornelijs Derk 1-12 weeft scheringe 46 stuk 13 U inslag 34 stuk 7¼ U.
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1712 den 5 meert dit an swager Steenberg en Wolter Cok verkoft voor 17½ gl. zijn den 20 juli door
swager betaelt.
1711 in Juli Hermen Bruggink weeft in een sessen smaldok 17½ elle. is uijt gerekent dat tot jeder elle
is an garen gebruikt 1¾. stuk woeg 11 U.
1711 den 20 juli Cornelijs soon 52 el 5/4 dook tot hemden. tot d scheringe 45 stuk 8¼ U inslag - 35½
stuk 7 U. omtrent seste half ferdel breet.
1712 den 16 Janw Hengel Jan 1-13 weeft scheringe 50 st 11 U inslag - 40 stuk 7¼ U. dit garen koft
voor 2¾ stu [en] wat voor 27/8 stu. kostet samen met weefen en kooken 19 gl 1¾ stuver. is an
swager Steenberg en Wolter Cok verkoft voor 21 gl dog ¾ t kort afgetrokken 6½ stu. betalt 20 gl
13½ st. daer an gewonnen 1 gl 11¾ stuver.
1709 den 25 april Albert Swafrink < -- > maakt 1-14 scheringe 13 stuk < -- > inslag - 51 stuk < -- >.
10 ell afgesneden. t webbe an swager Steenberg verkoft voor 25 gl. betalt den 22 meij.
1709 den 14 meij Hermen Bruggink weft 12 el smaldook 7 kam 19½ stuk. wog 7½ U samen. dito 10
el in sesen makt van 25 stuk garen 5¾ U.
1709 den 20 juni Nijkerken Berent weeft in 1-12 kam 34 elle bredook. voor de kinder tot hemden. tot
d scheringe 31 stuk 61/8 U inslag 25½ stuk 5 U. voor wefeloon betalt 3 gl 6½ stuver.
1709 den 7 xbris Cornelijs sone 1-13 weeft 50 stuk scheringe 10½ U 36½ stuk inslag 8 U.
1710 den 24 meert Cornelijs soon 1-12 gemaakt tot d scheringe 45 stuk 113/8 U inslag 39 stuk 9½ U
nog 5 stuk 11/8 U. off gesneden 6 elle. den 26 april desen 12 en 13 an swager Steenberg verkoft
voor 41 gl 10 st en t gelt met hem berekend.
1712 in meert Jorien Samelant < -- > gekoft garen 97 stuk kostet an garen weefen en kooken samen 19
gl 15 stu. is verkoft voor 21 gl an Steenberg en Wolter en 11/8 el afgesneden stelle op 8 stu so dat
ik daer an gewonnen hebbe 33 stuv.
1712 in april Cornelijs Melgior 1-14 weeft van gekoft garen 114½ stuk kostet 16 gl en wefen en
kooken 8 gl 3 stu. afgesneden 7½ elle. swager en Wolter dit gekoft voor <nat> Lengte 23 gl so
dat ik d overige 7½ el hebbe voor 35 stuver.
1712 in meij Berent Gosens 1-15 gemaakt tot d scheringe 57 stuk 8 U inslag 49¾ stuk 6½ U van Gille
en Spik Berent koft 4 garenen kostet 15 gl 16 st. (afge 16 stu) wefen 7½ gl. is samen 24 gl 2 stuver
segge 24-2-0. dit verkoft an swager en Wolter voor 27½ gl daer an gewonnen 3 gl 8 stu. t gelt voor
dese 4 stuk betalt door swager Steenberg. den 20 juli betalt.
1712 den 2 april na Enschede an Derk Wennekink gedaen 49 stuk 6 dubbint 12¼ U. daer van gemaakt
25 dubelde elle gansogen. van wefeloon twe slag 3 stu maer op de rest 1 elle toe. dit is van ons
eijgen kort flas gesponnen maer daer bij gekoft 7 stuk 2¾ st t stuk. koomt mij an wit op 91/8 stu d
elle. Daer van gemaakt 6 tafelakens 6 servetten 7 ha<nd>dok.
1712 den 20 meij Jan Samlant in 1-11 kam in 5/4 dook geweeft 58 elle tot d scheringe 40 stuk 91/8 U
tot inslag 39¼ stuk 8 U. breet geschoren 47 gank. voor wefeloon betaalt 4 gl 4½ stuver. van ons
eijgen kort flas gesponnen ons trijn. Daer van gemaakt 6 bedlakens KL en het overige kinder
hemden van gemaakt.
1712 den 1 juni Jan Lippinkhofs Jan mij geweeft 29 elle in 1-15 kam tot d scheringe 33 stuk 41/8 U.
tot inslag 26½ stuk 31/8 U. garen van Gille koft en Huls Swenne en Spik Berent voor 8 gl 14½ st
koken en bleiken 2 gl. voor weefloon 3 st d elle is 4 gl 7 stu. dit hebbe ik wit verkoft in
Amsterdam d elle voor 14½ stuver an gelt 20 gl 10 en 1 lap zijden demast tot een borsjen toe.
daer an gewonnen 5 gl 8½ stuver den 29 aug 1712.
1713 Hermen Bruggink 13 el smaldook geweeft in sessen garen gehat 22 stuk heden garen woeg 8 U.
1713 in Julij Cornelijs Melgior gemaakt ell 5/4 dook voor ons tot hemden in dertinen d scheringe 45
stuk 7¾ U. inslag 36¾ stuk 6½ U (samen 81¾ stuk garen woog 14¼ U). 1 grijs breet seste half
fordel. jeder stuk woeg d sesde wit 5½ loot. inslag 5 loot. toe wefeloon betalt 5 gl 1 schill voor
Melgior. selfs van onse flas to sponnen 33 stuk. het overige garen gekoft 48¾ stuk.
1713 den 4 meert. Hengel Jan 1-12 geweeft van gekoft garen tot d scheringe 53 stuk. tot den inslag
42½ stuk 13½ U. offgesneden tot schorteldoken 8½ elle (van onse flas 14 stuken ov<er> gedaen).
ik rekene webbes lengte op 81½ stuk. kost an garen 11 gl 14 st afge en wefen 5 gl 7½ st. kostet
samen 17 gl 1½ st.
1713 den 5 juni Egbert Swaferink 1-14 geweeft tot d scheringe 55 stuk 9¼ U inslag 40 stuk 6¼ U. t
garen kostet mij samen 13 gl 3 stu. afge 17½ st. wefen 6½ g is samen dan 20 gl 10½ stuver.
1713 den 12 Juni Jorien Sameland 1-13 geweeft tot de scheringe 50 stuk 9 U inslag 46¼ stuk 8½ U.
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dit garen kostet mij 13 gl 4¾ st. afge 17½ st. weefen 5½ gl. is samen 19 gl 12¼ stuver.
1713 den 14 Juni Berent Gosens 1-15 geweeft. tot de scheringe 60 stuk 8¼ U. tot den inslag 47 den 6
dubbind p stuk 6¼ U. samen an garen 147 stuk. 6 dubbint kostet 15 gl 8½ st. wefen 7½ gl. afge 8 U
14 stuver. is te samen 23 gl 12½ stuver. is ½ ell langer gewest daer voor 5 s< -- > ontfangen. Dese vier
stukken verkoft an swager Steenberg en Wolter Kok voor 92 gl en 1 stuv so dat ik an dese vier
gewonnen hebbe 11 gl 8 <stuv>. swager dit gelt ad 92 gl 5 stu betalt den 4 juli 1713. de keese koomt
mij nog toe.
1714 den 12 Janwarij. Hermen Bruggink soone Hendrik < -- > 1-12 geweeft 45 stuk 12¼ U scheringe.
inslag 38 stuk 8¼ U. [samen] 83.
1714 den 1 meert. Hengel Jan 1-13 tot d scheringe 50 stuk 10 U. tot den inslag 70¼ stuk 7½ U.
1714 den 13 meert Jorien Samlant 1-12 tot d scheringe 52 stuk 13¾ U. tot den inslag 45 stuk. <nu>
onse flas maer toe 35 stuk. Trijne sponenden. de rest is tot dese 3 stukken dook gekoft. t stuk 3
stuver. Dese 3 bovenstaende stukken dook an swager Steenberg verkoft voor 60 gl welken sestig
guldens wij van hem gelent hadden den 15 8bris 1713 so dat dit tegens malkanderen is afgedaen.
1715 in april Detert Nijlants wedwe haer knegt Jan 1-13 geweeft scheringe 50 stuk 10¾ U. inslag 40¾
stuk 8½ U. dit garen wat gekoft en wat van Sallants flas gesponnen. kostet mij met kooken 20-120. Dit verkoft an swager Steenberg voor 23 gl. dit is berekent en betalt den 11 meij 1715.
1715 den 9 meij. Jorien Samlant 35 elle 5/4 dook gemaakt tot d scheringe 30½ stuk 6 U. tot inslag 23½
stuk 4¼ U. samen 54 stuk en mij elk 4 hemden van gemaakt 1716.
1715 den [ ]46 meij. Hengel Jan 36 elle 5/4 in 1-12 gemaakt voor d kinder hemde. scheringe 28 stuk
6½. inslag 20 stuk 41/8. [samen] 48.
1715. Holschers Rolef 18 elle smaldook in een sessen geweeft. 28 stuk. heden garen woeg 8¾ U jeder
van 10 dubbint op onsen haspel en nog 2 stuk 11 garen ingeslagen van flas. voor weefeloon
betaelt 36½ stuver den 7 ju<--i>.
1715 Egbert Swaferink gemaakt fijn garen dog in 1-14 kam geset om dat den drek daer wel soude uijt
willen. is ande<rs> wel 1-16 garen. 32 ell voor onse eijgen verbruik. tot de scheringe 32 stuk 4 U.
qualik tot inslag 30 stuk 3½ U. weefen 4 gl (t stuk 3½ st bleken 2). zijn dertig grote neusdook van
gemaekt. elk sesse koomt d ell op 10 stuver.
1715 in 8bris. Egbert Swaferink mij 12 elle in ruetkes gemaakt tot 1 overtreksel op het wullen
overbedde. was 13/8 el breet. daer toe gehat an garen 8 stuk min 6 dubbint blauw 2½ witt 7½. stuk
woeg samen 5< -- > U. van wefen 2½ <st> de elle.
1716 den 20 april Jorien Samland mij 1-12 geweeft 45 stuk < -- > tot den inslag om dat het mooij was
42 stuk 10 U. dit den 8 juni verkoft an Gerrit ter Mullen voor 21 gl. dit is mij den 3 september
betaalt.
den 25 julij Gert Swerink of borigter mij gemakt 26½ elle in 1-11 bredook en garen tot de scheringe
21 stuk 5½ U. inslag 20 stuk 4¾ U. voor wefeloon 2 gl. blauwe schorteldoke van gemaakt en
voor Anna 6 hemde.
1717 den 1 april Albert Swafrinks schoon soone Geerlof 1-14 gemaakt scheringe 55 stuk 10 U. inslag
41 stuk 6½ U.
1717 den 10 meij Berent Gosens 1-13 gemaakt tot de scheringe 50 stuk 11 U. inslag 37 stuk 7¾ U.
1717 den 20 april Jorien Samland 1-12 maakt tot de scheringe 50 stuk 12¼ U. tot den inslag 42½ stuk.
afgesneden tot schorteldoke 5¼ elle.
Dese 3 bovenstaende verkoft an swager Steenberg voor 70 gl. 1717 den 27 meij zijn dese 70 gl
ten vollen an ons betaelt van swager Steenberg.
1717 den 9 juli Holschey Hermen mij maekt in een sessen smaldook 20½ elle. an garen gehat daer toe
131/8 U. voor wefeloon betalt 1½ st d elle.
1717 den 24 Juli Jorien Samlandt ons gemaakt 31 elle in bredook in een dertinen voor Chr en Dina tot
hemde. an garen gehat 11¼ U van Hollants flas. tot d scheringe 30 stuk. tot den inslag omtrent 25
stuk. is gemaakt terwijl ik na Hanauw was.
1718 den 12 meij Hengel Geerts Jan mij 53 elle 5/4 dook gemaakt. tot d scheringe 35½ stuk 9¼ U. tot
den inslag 30½ stuk 7¼ U lank tot bedlakens. (< -- > is tot 1 elle 1¼ stuk garen) 47 gank breet
geschoren. voor wefen 3½ gl. is tegens bredook in een elfen kam. daer van 7 bedlakens gemaakt
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gelettert K L.
1718 den 21 juni Albert Swafrinks Egbert 45 elle gemaakt in een twelfen kam. breet seste half ferdel.
tot de scheringe 36 stuk 7¾ U. tot de inslag 29 stuk 5¾ U. voor wefen tegens bredook ad 4½ gl is
de elle 1¾ st an gelt 3 gl-19. daer van gemaakt 6 hemde voor Christj tot elk 63/8 elle. pastor 2
hemden. Dina 2 en 2 kusentoge. Jan 2 hemden.
Holschers Hermen geweeft 16 elle smaldook in een sessen. voor wefeloon betalt 24 stuver.
(NB dit jaer 69 U lan<g -- flas in -- > daer uit 190 stuk garen het o< -- > 2 gl is tot smaldook tot
plukke)
1719 den 20 9bris Jorien Samlandt 1-12 voor mij maakt van onse harte lange flas in den hof gewassen
8 tot d scheringe 45 stuk 12 U swaer was. geno< -- > bekamt. tot den inslag 35½ stuk 8½ U. ik dit
an onsen soone Christjaen daen. na Amsterdam is verkoft voor 7¾ st d ell. daer kledren voor
koft.
Nog den 20 xbris Jorien 1-13 tot scheringe 50 stuk 11 U. inslag 40 stuk. ik Christjan daen. is gekoft
garen 3 st t stuk. is verkoft voor 9½ rijxdaler bij Slompet.
1720 onse beide dogters 1-12 Duggen Gert maekt. ik 6 ell overhat tot schorteldoken. te samen an
garen toe gehat 87½ stuk. <s>ij Christjan t webbe verkoft voor 20 gl bij Slompet.
den 7 meij tot 40 elle pellen tot Gronou laten maken dertinen garen bij Jan Lodwegs 40 elle tot gehat
60¾ stuk garen 13¼ U. ’t is Demast blomet. voor weffeloon betaalt 7 gl. (van maakt 1½ dosijn
tafel servetten 4 hooft servetten 2 tafelakens)
1719 den 26 juni ontfg: 13 U weder. onse Christjaen van doen 42 servetten 2 tafel:
den 18 meij Duggen Geert 41 el 5/4 dook in een elfen kam gemaakt tot d scheringe 28 stuk 9<¾ U >.
tot den inslag 21½ stuk 6¼ U. van onse lang<e> flas dog hart grof herdlig. om de droogte niet wel
opgaen. daer van 6 bedlakens gemaakt den 20 xbris.
den 16 juni Rolef Lipper in een sessen smal gemaakt 21 elle. scheringe 20 stuk van 16 dubb 77/8 U.
inslag 16¼ stuk van 16 dubbind 51/8 U.
1719 den 30 juni t huis gebragt Jan Lansink in een veertinen kam gemaakt 61 elle breedook tot d
scheringe 70½ stuk 11 U. inslag 46½ stuk 6¼ U. altemael van Hollants flas van 8 st het p<ond>.
door vrou Meulenbeelts tot Zwol gekoft. voor weefeloon betaelt 7 gl 12½ stu.
den 3 juli Holschers Hermen 10¼ U grof garen daen in sesen kam. daer van ruim 17 elle gemaakt. twe
gank breeder schoren. van wefen 1½ st de ell.
den 12 juli Jorien Samlandt 61 elle 5/4 dook in een twelfen kam. breet 53 gank. tot scheringe 46 stuk
<1¾ U>. tot den inslag 41 stuk 8¼ U. is 5½ ferdel breet. voor wefeloon betalt de ell 1¾ stuver. is
van Hollants en hierlants flas. daer van gemaakt Dina 6 hemde Anne 2 ik selfs en Jannes 2. twe
blauwe schorteldoken Dina en Anne elk eene.
1719 den 7 meij ik 20 U Hollants flas laten met brengen door Hindrik Bult 6 st t pont 2 doite. vragt 46-5. daer uit laten spinnen 83 stuk. bij kogt 8< -- > stuk hierlants garen. hier van Geert Lubbersen
1-dertinen maakt dog 1½ el overmate < -- >. dit is verkoft door Christjaen in zijn eerste <reisje>
na Amsterdam an Nigte Bennink d el 8 < -- >.
den 29 aug 1719 (dito) daer weder vlas voor met bragt. 25 U flas 7 st. nog dito 25 U flas koft voor 6
stu. hier van 1-13 gemaakt door Eijlerts soone. nog van 1-14 gemaakt door B. Gosen.
1720 den 10 Juni Egbert Swaferink voor ons tot hemde gemaakt 66½ elle 5/4 dook in een dertinen kam
dog veertinen garen. tot de scheringe 57½ stuk 10 U. tot den inslag gehat 46 stuken 8 U. de scheringe
van hierlants flas gesponnen dog wat van Gille toe koft garen. vett garen. stark. den inslag van
Hollants 7 stuvers pont flas gesponnen. jeder stuk wit 5½ Loot 58 gank br<eed> geschoren. Hier van
gemaakt 4 hemde de pastoor. Christjaen ook 6 hemde. ik selfs 2 hemde. Dina ook 2 hemde en 1 paer
kustogen. van den overschott dagelijx gebruik.
Duggen Geert 8 el smaldook geweeft tot bueren in de triepen stool kussens. het gaeren woeg 5½ U.
den 16 april Derk Huls sone Hermen 20 ell <garen> smaldook. toe gehat 12 U garen minner groffe
bindeken van Christjaan gekoft. het pont 4 stuver is 2-8-0. weefen betaalt 1-11-0. kost de elle 4
stuver. 2 bedlakens van gemaakt 1721.
1721 den 7 april Jorien Samland gedaen tot 1 twelfen scheringe 45 stuk 12 U ’t < -- >. nog 3 stuk
hoelt. ¾ U nog 1 stuk. nog 13 stuk 4 dub 3 U 3 l<oot>. 3 stuk 14 dub 7/8 U. nog 4 stuk 5 dub 1 U.
9 stuk 2¼ U. 2 stuk 14 loot. nog 17 dubb. 1 schorteldook afsneeden voor mij. samen 82 stuk. dit
stukke Christjaan verkoft 19½ gl.
den 30 april Jan Nijkerke 11 scher in 11 kam 5 U minner fett < -- > en 12 st 14 dubb 3¾ U. nog 3
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stuk 16 dubb 1 U 3 loot. 43 elle lank. 47½ gank breet geschoren. 4 stuk 13/8 U. 2 stuk 5 dubb 5/8
U. 3½ stuk 1 U 1 loot 1½ st 15<2>. ik er 2 verdehalferdels stuk 4 stuk kort. samen [ ]47 stuk
toegehat. verkoft of uitruilt met onse Christjaan voor < -- > bredook. daer bedlakens van
gema<akt> voor onse Christjaan.
den 2 meij Albert Swafrinks sone Egbert 80 el 5/4 dook in 13 kam geset. tot de scheringe 69 stuk 123/8
U. inslag 56¼ stukke 87/8 U. NB woeg wit elk stuk 5 loot. daer van gemaakt Pastor 4 hemden.
Christjaan 2. Dina 4. Anne 8 hemden.
den 21 meij Prinsen soone Berent Huls mij gemaakt 30 el (Hollants flas) in 14 kam. tot de scheringe
hat 28 stuk 4 U 1 loot. tot de inslag 21 stuk min 5 dubbint het stuk 4 loot witt. voor weffeloon betaalt
3 gl 16 stuver. Christjaan kusentogen van gemaakt 6 paer.
1722 den 3 Febr: (NB van maakt beide dogters elk 6 < -- > en elk 2 tafelakens nog ons 3 hemden 3 < - > sokken) Berent Lodwegs tot Gronouw daen tot grof pellen tot handoken 30 stuk 11 garen 9 U.
40 fetten 8 U. nog 6½ stuk 2½ U (min 2 loot). nog 10 stuk 21/8 U. an garen to hatt 60 ell lank
ellen het garen kostet 10-2-0 voor wefeloon 3 stu markgelt d elle dog te samen betaalt in Hollants
gelt 7 gl. Christj 4 gl <kersij> tot wefen daen so rest hem 14-2-0 met het garen 9 fijme stro an B:
Keijlvers voor daen en schepersche heede 0-12-8 is dan effen.
den 29 meij Albert Swaferinks sone Egbert 79 ell 5/4 dook in 13 tot schering 70 stuk 12¼ U. inslag 31
stuk 5 U. 14½ stuk 2¾ U. 11 stuk 15/8 U. van gemaakt Christjaan 6 hemde. Dina 4 en Anne 4. mij
selfs 4 hemden.
den 14 juni Wilm Groothuis 42 ell in 14 kam gemaakt Hollands st<een flas>. 84 stuk 14 U. bedlakens
van gemaakt voor onse Christjaan.
1722 den 20 juni Lubbert Lambers 16½ elle in een vijfen kam in smaldook weeft. tot d scheringe 4¾
U. grof garen dog van flas gesponnen. an wolle ingeslagen 9½ U wolgaren dog over 11 U wolle
to hatt. daer van maakt 4 spreiden.
(Hollands flas) 1722 den 30 Augusti tot Northorn 52 ell twilbure laten ma<ken> in 5/4 breete. daer toe
gehat 24 stuk blau garen (6 U) kost 6 stu het pont van farfen, en 79 stuk wit garen woeg 19½ U.
is ruim drie stuk uit het pont grijs van Hollants steen flas gesponnen. Bedongen voor 5 stuver de
elle. Hier van onse Christjaan 1 bedde van gegeven. 12 ell en 4 kussens. 1 poll met feeren daer in
ligt nog tot een bedde voor Jannes in de kiste van dit stukke.
den 2 Febr 1723 Albert Swafrink schoon sone Geert gemaakt 24 el in ruetkes tot 2 overbedden. wit
garen 16¾ stuk 4<1/8 U.> blaeuw 16½ stuk 43/8 U. voor wefeloon betalt 3 gl 3 st. Christjaen een
overbedde van maakt, ruim 2½ st d elle. Dina 1 overbed.
1723 den 15 meert Berent Lodwegs sone Geert gedaen (fijn Hollants flas) 80½ stuk 12½ U tot 63 el
pellen. nog 13½ stuk 21/8 U. nog 22½ stuk 2 U. den 24 aug: ontfg: maer 62 el en was bedongen
63 el lank te maken voor 16 gl. ik dese sestien gl betaalt dog die eene elle sal hij op het andere
stuk over maken. mij rest 1 U garen. kostet 1 gl daer voor. (1724 gebleikt kostet 36-2-8. in plats
koft van Jan Keller el 14 st elk 13 < -- > 1 lank tafela<ken>) 1727 ofsneden (tot 2 tafelaken) 9 ell
en 52 el verkoft an Nigten Coelhaas Amsterdam voor 13 st is 33-16-0.
1723 den 23 meij Jan Hendrik Kampste tot Ootmerschen daen (fijn Hollants flas) tot 54 elle fijn dook
17 kam 50 stuk 6 U. nog 21 stuk 2½ U. nog 32½ stuk tot inslag wat fijnder 3½ U. nog 19 stuk
stuert. ruim 2 U 2 l<oot>. weer bragt den 24 juni 1724 waer met an heeft 9 elle 1/6 (part) onse
Christjaen die 45 el hoort. ons voor wefen betaalt 9½ gl en 2 over ellen 8 stuver. bij Slederman
stuert 2 stuk 16 dubb 11 loot. onse Christ <45> el <rest> an geschoren. 1724 gebleikt ko<st e> d
ell 12
1723 den 2 juni Wilm Groothuis gemaakt (Hollants dog veertinen <kam>) 43 elle 13 breedook 44
stuk 14 dubb scheringe 8¾ U. < -- >1 stuk 3½ U. 7 stuk 1 U 2 loot. nog 3 stuk 13 dubb 18 loot
tot 6 bedlakens bleekt en in de kiste legt. 1723 gebleekt onse Anne.
1715 juni Albert Swafrinks Egbert 60 elle 5/4 dook tot hemden 51½ stuk 9 U. tot inslag 3 stuk nog 2 U
11 loot. nog 9 stuk. nog 3 <stuk>. nog in twemal 7 stuk. nog 2. nog 3 stuk nu 4 dubb. nog 4 < ->. voor wefeloon 2 st 1 doit d elle om dat in 14 kam heeft gestaen. van maakt 6 Jannes hemden 2
pastor 2 ik 2 Dina 2 Anna 1 paer kussentogen. overschoten 124/5 gebleekt.
den 20 juni Jorien Samlant 49 stuk 12 scher 101/8 U. 53 elle. nog 3 stuk. nog 18½ stuk 3½ U. nog 1 U.
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ruim nog 1 stuk. nog 1 Chr. nog 2. wegt samen dook 17½ U. afgesneden 7 schorteldooken en nog
tot 6 bedlakens gebleekt en in d kiste legt voor Dina. 6 bedlakens 1723 gebleekt.
1724 den 9 meert Berent Gosens gedaen (fijn Hollants flas) 60 stuk gr 9 U. op Christj<an puader> 8½
U. in 14 kam te setten. 61 ell lank. 9 stuk tot scheringe 1 U 10½ loot. 42¾ stuk inslag 5 U 10
loot. weerbragt 2 stuk gr. same an garen 109¾. 1724 gebleekt kostet 27-10-8. Dina 6 paer
kussentogen elk paer 37/8 elle. Anne 6 paer kustogen afdaen ook samen 23¼ ell.
den 10 meert Duggen Geert 27 stuk 7 U. 4 fett 5/8 U. tot 44: ell 5/4 dook in een elfen kam. tot inslag
20½ stuk 4½ U. nog 2 stuk en wat kort sneden. 1724 gebleikt kostet 11-5-8 de elle 11 doite voor
wefen. Tot 6 bedlakens gemaakt voor de dogter onse Dina.
1724 den 20 april (van) Hollants flas spon<nen>. Wilm Groothuis gedaan tot 45 ell bredook in een 13
kam dog veertiens garen 46¼ stuk 81/8 U. nog halt 16 stuk inslag 2½ U. nog halt 21¾ stuk 31/8 U.
samen 84 stuk. den 16 meij weer ontfg: kostet 18-0-0. 1724 gebleekt. onse Dina 6 bedlakens. nog
Dina 2 bedlaken voor d maagt smaldook.
1724 den 19 meij Berent Lodwegs gedaen (Hollants en hierlants flas) 86 stuk garen tot [ ]48 elle
pellen 13 garen weegt 17 U. nog 4¼ stuk ¾ U. ontfg den 9 juli wegt 18 U. betalt voor wefen 104-0. hem betaalt 59 elle tegens 3¾ stu maakt 11 gl 1 stu edog 1 U garen gekortet 1 gl. soo in t jaer
1723 geweest hadde voor mij samen an garen 90¼ stuk kost. 1724 gebleekt kostet 24-10-0. Dina
12 servett 2 tafelakens. Anne ook 12 servett 2 tafel en 4 servetten. voor ons overschoten.
1724 den 19 meij 4 lange nog 4 korte 1½ U (Hollants flas). Egbert Swaferink 58¾ stuk 10 U tot 80
elle 5/4 dook tot de 13 scheeringe. inslag 36½ stuk 6 U. nog 18½ stuk 2¾ U. nog ½ stuk samen
123¾ stuks maar ontfg den 6 juli kostet mij 27-11-0. 1724 gebleekt. hemde van maakt 1726.
beijde dogters elk 6 hemde tot uit settinge. nog sij elk 1 hemdt. pastor en ik elk 1 hemd.
1724 den 18 juli Jorien Samlant gedaen tot een 6 smaldook is 21 elle 15 fetten groff scheringe 4½ U
en 11 fetten 2 U. nog inslag 2 U 22 loot. nog 9½ fette an garen samen 11¼ U. 1724 gebleekt. 2
lakens van maakt en Stijne van daen (ook 1722 vant maakt 2 bedde). 1724 den 21 october an
Bloomen (tot Northorn) int old< -- > tot twill bure te maken gedaen 19 stuk < -- > id 57/8 pont.
nog 67½ stuk witt garen samen 22 U. is lank 45½ elle. 5 st de elle is 11 gl 5 stuv en 1 pont witt
stijfsel daer bij daen. dit heeft Hille en Berent Gosens Trijntken gesponnen over ¾ haspel van
Hollants flas steen flas. Dina van 1 bedde 12 el - 1 pol 4 kusens. voor Anna 1 bedd 1 pol 4
kussens.
1725 den 13 juli Derk Wenkinks Coort tot Enschede tot gansogen gedaen 15 U garen tot 30 elle in
smaldooksbreete tweslag voor een elle. 3 stu de elle van wefen. daer van maakt 4 tafelakens. elk
dogter 2. 12 handoken. 12 servetten. beide dogters tot handoken gere<ed>. nog 5 handoken
appart voor ons.
1726 den 25 meij Jorien Samlant gedaen 10¼ U grof garen fetten en heeden gedaen daer van maakt
21 ell smaldook in een sessen kam dog fijn. voor wefen 3 stuv.
1726 den 10 juli Albert Swafrinks Egbert 43 elle bredook in 12 kam gemaakt weegt 5 witte stuk een
pont. tot schering 37 st 7½ U. inslag 27¾ stuk 6½ U. tot 6 bedlakens. ons Anne daer Northornse
laken in platse. (1730 den 12 7bris dit verkoft wit 8½ st 42 elle. an gelt ontfg 17-16-0)
1726 den 11 juli Wilm Groothuis gemaakt 63 ell ¾ dook. tot de scheringe 14 garen 50½ stuk Hollants
7¾ U dog in een dertinen kam tot inslag 47¾ stuk 7½ U. van maakt beide dogters elk 6 hemde tot
uitsettinge. nog Dina 2 paer kussentogen: nog over 3½ elle <met -- > in de hemde < -- >.
1727 den 12 meij van Lansink tot 60 el in 14 scher tot 8 bedlakens gemaakt 53 stuk 8 U. nog 9 stuk
1½ U. inslag 35 stuk 4¾ U. nog 15 stuk 2 U 2 loot. dook wegt nu 17¼ U. ontfg: den 12 aug. Dina 4
bedlakens. Anne ook 4 bedlakens.
den 3 juni Willem Groothuis tot 15 scheringe 60 stuk garen daen wegt 83/8 U. is maer 7 U. het overige
weer h<ad>. inslag 40½ stuk 4½ U. nog 10 stuk. ontfg den 7 Janw 1728. lank 54 elle lank.
den 13 juni Gert Lubbers 50 stuk 8½ U. scheringe tot 13 in 5/4 dook. tot hemden 18½ stuk 3 U. nog 5
st 7 du<iten>. nog 4 stuk. nog 5¼ stuk. nog 41/3 stuk. samen wegt 16 U. lank 60 elle samen 87½
stuk g<r> 3 fetten. van gesneden voor vrou Stroink tot 4 paer kustogen 15½ el. Anna 4 hemden.
Pastor 4 hemden. ik 4 hemden. edog de mouwen meest van andere lapkes overschoten gemakt.
1728 den 28 meij Wilm Groothuis gemaakt 72 elle 5/4 dook in een dertinen 57 stuk scheringe 8¾ U.
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inslag 49 stuk 7¾ U. ontfg: 18¼ U. dook 40 el afsneden. 27 el tot 6 hemde voor Johannes voort
maakt. 2 Anna. 1 ik. d elle kostet 6¾ st. nog 32 el bleekt. 1729 Johan 6 hemd van gemakt. 1 mij.
over wat mouwen 1 paer.
den 10 juni Gert Boerrigters sone Gerrit 62 ell gemaakt 5/4 dook in een elfen 46 gank breet 28¼ stuk
24 fetten 10½ U. tot inslag 22 stuk 22 fetten 8¼ U. dook wegt 19¼ U. NB va<n> Jan Samlant to
koft gehat 34 stuk ander tendflas. 1 stuk slaet in 1¾ el dook. twe bedlaken voor ons makt. 6
bedlakens Anna. d elle kost 5½ st. 1728.
1729 den 28 meert Gert Boerrigter sone Jan 1-12 weeft t<ot den> scheringe 25 stuk Northorns en 20
korte stuk 11¾ U. inslag 38¼ stuk 7¾ U. dit verkoft an schoon sone Stroink voor 19½ gl. is
Northorns flas, toe koft 4½ stuk ander.
Op 21 juni Egbert Swaferink 21½ stuk Northorns grof dat de maagt tot smaldook hadde sponnen. ik
koft. daer bij daen 12 fetten minner is 8½ U. daer <van> gemaakt 39¾ elle 5/4 dook in een 10
kam tot bedlakens. nog 23 fetten 6 enkeld bint tot inslag 3½ U. <33½ festeom> 1 rijxd: dook
wegt 12½ U. daer van gemaakt 6 bedlakens voor <ons>.
den 10 juli <Berent> Hermsen Luks jonge gemakt 15 elle smaldook in een sessen. to gehatt rume 9 U
groff <h>eden garen, en minner fetten. van maakt 4 bedlakens voor d maegt t gebruik.
1729 den 14 xbris Albert Swafrinks schoon sone Geert tot 80 ell 5/4 dook tot hemden. 13 kam gedaen.
70 stuk garen 11¼ U. 57½ gank breet. tot inslag 67 stuk 103/8 U. Northorns flas en Hollants
samen 137 stuk. lank 81¼ elle. wegt 22½ U. ontfg den 13 janw 1730. Het jaer 1731 van gesneden
5 hemde vader. 2 Johan: 6 Anna. 6 voor mij. 2 kustogen, edog drie paer mouwen en boorties van
ander d<ook>.
1730 den 22 7bris Coort Holsik 30¾ elle 10 kam maekt tot schorteldoke. ligt tot de scheringe 22
fetten 10½ stuk 5<¼ tot> inslag. nog daen 12 fetten 9½ stuk samen 4 U. dook 18 U < -- >.
1731 den 23 juni Jorien Samland 1 twelfen voor ons geweeft 45 stuk 11¼ U tot scheringe Hollants
flas 19 fetten inslag en 26 stuk 7¾ U. den 11 juli dit verkoft an sone Christjaen voor 19 gl en 1 el
over. op d Hollantse ware getekent.
1731 den 30 augusti Egbert Swaferink gemaakt een end smaldook in een sevenen kam 39½ slag elle.
an garen to gehat tot de scheringe 18 stuk elk 16 dubbin<t> en 4 fetten minner 6¼ U tot inslag.
een bontien overhouden van t jaer 1729 en 14 minner fetten 1 stuk <haarlen>. nog 1 grof 15 bint
samen 4 U. dook ontfg: wegt 11 U. <dese> Anna 2 bedlaken van daen voor d maegt.
1732 den 1 meij Gert Lubbers tot 84 elle 5/4 dook daen (in dertinen kam 57½ <garen>) 33 ik <zijn>
nog van Huls koft en maagt sponnen 37 stuk so dat dese scheringe 70 stuk wegt 12½ <st>. tot
inslag 62 stuk 5 dubbint 9½ U Hollants flas. van dogter Stroink en sone Christjan koft steen flas
17 el. Anna daen tot 4 hemden nog daer boven 12 nije tot uijt<settinge>. vader 4 hemde. ik 6
hemde en 2 kussen slopen. Anna tot 4 paer slopen 15½ elle.
den 18 october Jorien Samland 12½ ell smaldook in een seven kam weeft, dook 8½ U weget. van
pluksponnen dog wat minner fetten inslag tot een binnenbure in Anna haer pellen < -- > kussens
buren 2 el overschoten voor h<aaren Trou> sak van gemaakt.
1733 den 14 october tot Enschede laten wefen bij Claas Reijger 505/8 elle pellen. (ik elk 5 el tot 1
tafelak daen) het overige onse beide dogters met an gehadt 4 st d ell. ik 85 stuk garen 13 garen 16
U samen. van maakt 1734 ses tafelservetten 9 el pellen 1 tafel: 6½ ell dogter Dina met bleikt. ik
28 stu voor betalt en wefeloon 10 gl 6 st. mijn part samen dan 11 gl 14 st. na dato nog elk elle 3
doite an Reijger meer moten geven om dat 20 kam <wefen>.
1724 den 18 juni Wilm Ostervelt daen 28 stu<k> hierlants 11 garen wegt 8 U tot 38 el 5/4 dook 46
gank breet <en> eerst inslagen 8¾ elle. maekt bla<u> en witen catoon tot 4 kussens voor ons en
1 onse Dina. nog 28½ elle na Gronou stuert om te bleiken. 30 loot wit catoon 29½ loot blau
catoon dog nog wit te kort komen om dat het groffer was als het blau. 2 wit dan 16 schutte blaeu
dan 2 witte en 2 blauwe dan 20 schutte witt en dan weer blau en soo voort. NB tot gelt ¼ U
katoen nodig wefen inslag. 1735 van maakt 4 bedlakens K.L. elk 6½ el. voor bleeken betalt 13 st.
1734 den 9 juli Gert Lubbers gedaen 67 ¾ stuk garen Hollants flas (weefen) tot 5/4 dook in 14 kam
sett [ ]49 gank breet voor Johannes tot hemden sal wefen. tot scheringe is gaen 61 stuk. het
andere te groff uijtlegt om dat hij so hastig was van den schagt <met> nam tot inslag 48½ stuk
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65/8 U. lank smalle dook wegt 16½ U. voor wefen betalt 7 gl 6 st wit. (617/8 lang). den 2 Februari
1735 eerst rede t huis bragt. is 1735 bleekt Everw Stenfers. 6 hemd domine maakt. 1738 den 7
Febr 8 hemd weer van Ensched kregen voor Dom: overschoten 1 elle.
1735 den 2 meij Gert Lubbers gedaen 61¾ stuk 107/8 U tot 71½ ell 5/4 dook in 13 kam 57½ gank
breet. tot inslag 51½ stuk 8¼ U. Dogter Anna met bij daen 12 stuk 14 dubb garen elk 10 el is 16
stuk toe is. Anna 20 ell dan 32 stuk ik Enscheder pas< -- > met nomen grijs. ook wegt 20½ U.
Gronou gebleikt. kermis Anna 26 el afsneden voor Stroink 6 hemden. den 23 9br ik voor pastor 6
hemde afsneden 26 ell om ook 6 vol te maken met Anna berekent.
<17>35 den 1 Juli Gert Lubbers tot 52 el 5/4 <doo>k in twelfen gedaen. 40 stuk garen 8½ <U>
gankbreet. nog gehalt 9 stuk 1¾ U. < -- > tot inslag haelt. 31 stuk 16 dubb - 6 < -- >gt 16¼ U
dook. < -- > en van Dikhernnen 2¾ st en 21 van Oldenz[aal] ook 2¾. < -- > 5 aug dit na Gronou
stuert om te bleiken. E: Stenfers < -- >. 5½ el afsneden tot 1 romp voor mij om 6 hemd < -- > te
maken. nog afsneden 1 romp 3½ elle. <17>43 den 12 juni van maakt 6 bedlaken 2 kustogen effen
uitkomen van 39 elle.
<17>36 den 22 meij an Berent Lodwegs d Gronou gedaen tot schone 50 el pellen (38 stuk van ons
flas). tot scher 45 stuk 10½ <U>. tot inslag 29 stuk 6 U. onder 5 stuk van vorige jaer. den 28 aug:
ontfg: 50 ell. dogter Keller bedongen 4½ stu<k>. markgelt is Hollants 9 gl edog moet 2 el nog te
<m>aken. hem betalt 8 gl 12 st. voor bleken betalt 26 st. (den 2 9bris ik 12 servetten 2
tafelak<ens>. weer bragt 2½ stuk gr<o>f van markt 1737) <kost>et mij 8¼ st wit. Dom 1753
leste 16¼ el daen.
1736 den 11 Juli Jan van Hengel voor mij gemakt 13 elle smaldook in een sessen tot buren in de nije
trijpen 13 stoelkussens. is 3½ gank minder geschoren om dat net met de breete van d trijp soo
uijtkoomt. tot gehat 65/8 U. heden garen en nog 24 dubbint ander garen inslagen. dook woeg 7½
U. voor wefen betalt 1 gl.
1738 den 2 juni Jan Samland senior gedaen 45 stuk 11 U in 5/4 dook in een elfen. breet 47 gan<k>.
nog 32 stuk inslag 7 U. Lank 60½ elle. dit witt ontfg: den 3 7bris. ik 1738 van maakt 8 bedlakens
2 kustogen. was van onse flas in hoff wassen 1735 van 15/8 spint lijn gekregen 34 U. kost mij 85
st sonder Everha<rd> te rekenen.
1738 den 7 juni Jan Hendr: Nijkerke gedaen 25½ stuk tot 13 scher (kost het stuk 2<½> st). wegt 4½
U. nog 47 stuk tot schering en ook inslag 8½ U. nog 8 stuk (1 U). wegt dook 14½ U. Lank 44¾
ell. 80 stuk 7 dubb ¾ < -- >. dese 2 bovenstanden zijn den 5 juli stuert an Everw: Stenfer. dit
ontfg den 22 aug van Gronauw op st wit d elle. (den 14 9br 6 ell moije betalt < -- > voor 3 andere
samen 144 elle t stuk <90> 26 st < -- >. 1751 Domine 6 bedlakens van maakt)
1738 den 28 juni Gert Lubbers 55½ ell 5/4 dook tot hemde. 60 stuk tot schering 8 U is 28 van inslag.
28 stuk inslag 3¾ U. nog 14 stuk s<ch>ra 2 U. nog 3 stuk 16 dubbint samen 105 stuk 16 dubbint
wegt 15½ U (dook) weerbragt den 11 aug:. den 17 aug: na Englen Jan stuert te bleik<en>. 1739
den 19 janw: Domine 6 hemde. pastor 4. ik 1740 2 hemd van. jk < -- > ligter < -- >. <D>inken
Drik 102 stuk to sponnen betalt 7-13-0.
den 21 aug Jan Samlands Govert maakt van onse Anne haer garen scheringe 35 st 8½ U (11 kam
bredook rest mij 16 st 8 dub van tot handdook voor haer is daen) sij nog tot inslag 16 st 3½ U. ik
bij daen mijn garen 9½ st 2 < -- >in 1/8 U so dat Anna uitdaen heeft 34 stuk 12 dubb. ik dan
samen bijdaen 25 stuk 18 dubb. samen deilen 40¾ el lank dook wegt 14½ U 1½ stuk<en> (tot 1
el door. gr, 4 st 12 d<us> ik Anna betalen mo<et>). den 22 aug Everw Stenfers daen te bleiken 1
gl. ik den 30 7br half met Anna gedeilt wit. ik 2 schorteldok blau van maakt en 2 bedlakens K-L.
1 kustog. nett verdeilt. is niets over.
1738 den 26 aug Jorien Samland 7 U grof garen onder 8 fetten 7 U tot 26 el smaldook. nog inslag 5 U
onder 7 fetten. nog 3 stuk elk 15 dubb ¾ <U>. nog 7 fetten 15/8 U. dook wegt 15 U. ontfg den 23
xbris. ofsneden 1 sak in kaste ligt en 1 buel tot roggemalen. voor <mij> 4 bedlaken makt.
1739 den 4 juni Govert Samelandt stuert 60 stuk 9¼ U schering van Hollants steen flas. laten spinnen
in 13 kam bredook edog om dat wat fijn was wilde hij het in 14 hebben maer ik oordele het te stijf sou
zijn derhalven ik hem 10 st daer boven moste geven. tot inslag gehadt 54 stuk 8 U. dook wegt nuw
185/8 U. Lank 62 elle is 6 steen flas to koft kost. hekkelt Enschede 24 st betalt. 1 steen 20 stuk uit
sponnen. overhouden 3 stuk garen. to had 114 stuk. voor wefeloon betalt samen 7 gl 2 stuv: ontfg den
15 juli. den 16 juli Elsbeen bragt na Everwijn Stenfers om te bleiken. weer ontfg: 1751 den getruit.
voor Dominée gemakt 6 hemden. 1754 den 21 aug voor my ¾ tot 4 gloepmussen. ligt nog 26 elle.
149

Twentse Taalbank
1739 den 14 juni an Gerrit Egbers in Oldenzel stuert bij Jan Nijkerke 12¼ U wit garen zynde fetten.
48 en 21½ stuk tot gansogen. hij eijscht 2 st d elle. nog 2 fetten stuert ¼ U. nu wegt dook 13¼ U.
den 23 aug ontfg 41 elle gansogen. voor wefen betalt 4 gl. den 24 dito blomen Lubb: na Everw:
Stenfers bragt. Onse dogter Anna 6½ el van gedaen. selfs van gemaakt 4 tafelakens 6 handoken
1739. 1740 nog makt 2 handoke.
1741 den 1 Juli Gert Lubbers soon Wilm < -- > 5/4 dook in dertinen kam dog fijner. woeg 71 stuk 11 <
U > alwaer hij de slegtste sou trugge leggen tot den inslag. <in> den weefekott nog [ ]50 elle
omtrent ingeslagen < -- >. inslag 33 stuk 5 U. schra nog 6 Hollants 11/8 U. nog 2 <Hol>. nog 2
hirlants. nog 15 dubb: halt. wegt dook 19 U. den 12 dito namidd: voort Elsbeen na Everw:
Stenfers bragt. den 13 7br de meijt wit weer bragt van Hermen Blumers. 85 stuk betalt dog 1 toe
voor mistellens. ontfg voor 10-12-8 en 95 stuk van Gert Lubbers fijnste voor 90 < -- >
(uitge<ve>n). 1743 pastor 4 hemde. voor mij 6 afsneden. Getru betalt 2 gl naien. 1748 de rest 4
romp pastor 4 romp ik. mouwen vo<or> volgende 1747 maakt afsneden is.
den 1 augusti 1741 Govert Sameland gedaen (geschoren 61 gank) tot 5/4 dook 53 stuk garen 7½ U
Hollants (73 wit) en hiervan garen koft. 68 stuk voor 2½ st. daer tot inslag 40 st 5¼ < U. > samen
an garen to gehat 93 stuk rume. dook 13½ < U. > den 10 meert 1742 Govert weer bragt 51 el
schra lang. dit heb ik den 3 juni bij dom: als dan predikte stuert an E: St. den 29 juli de maagt
weder bragt. Domine 4 hemd Getru makt. 1749 nog makt 6 hemd Dom: overschoten 2 kustogen
en nog [ ]51 hemde Getru makt. den 28 april 17< -- > een < -- > tot bontkes en 1 paer kustogen.
1741 in augusti Wender Berends jonge Lambe<rt> 7½ U grof garen tot smaldook gedaen. nog ¼ U.
den 23 9bris weer ontfg:. Lank 12¼ elle in 6 <fetten>. van gemaakt en terstond 4 stukken
afsneden.
1742 den 25 Februari Hindrik Jonge Jan t Ootmorsen voor mij gemaakt 55 elle pellen 102 stuk 15
dubb: Hollants garen. van dogter Dina koft van 5 steen Hollants flas (32 st d staen kost). sij laten
spinnen. ik van haar gekoft voor samen haer betalt 15-13-0. hier van ontfg 55 elle pellen edog hij
2 stuk 5 dubb garen bij daen voor 5 st. hem betaelt, en voor wefeloon 5 st de elle. was bedongen
te maken 53 el voor 50 elle te betalen so dat ik betalt hebbe 13 gl voor wefeloon den 14 meij
1742. garen met daen. wegt 14½ U. pellen wegt 16 U. vrou van Goor ons dese baes toegesonden
en recommand: dit den 3 juni by Dom: stuert an Everw: Stenfers om te bleiken. den 29 juli E:
Stenfers maagt weer bragt. Bleiken betalt.
den 18 juni 1742 Berent Lodwegs groff garen tot pellen daen. demast blomen garen daen 63 stuk 16
U. acodeert op 3½ stuver markgelt en 52 el 50 te betalen. nog 1 stuk van dogter Anna 7½ loot.
appart nog halt 6 stuk 3½ dubb van dogter Anna. woeg wit 1¼ U. den 21 7bris: dit pellen Berent
weer bragt. wegt op daen 1 sch weite en gelt 27 st. nog an gelt bij daen 4 gl 16½ stuv: was
bescheiden in 4 weke of voor Jacobi reede, om te kunnen witmaken dit jaer bij verlies van sijn
wefeloon. Edog ook Holl[ants] gemaakt is so is nader acordeert op 2½ stuver Hollants gelt. Lank
51 elle ruim.
1743 den 26 meij Domine Gronou predikt. met nomen na Everw: Stenfers. den 5 aug 1743 met
Hermen Stenfers bleiken tot dato betaelt en afgerekent. dogter Anna 9 el afgekregen. het andere
ik in september voort van gemaakt 4 tafelakens en 18 servetten op tafel te gebruiken. mij koomt
een elle wit an op 6¼ st.
1745 voor dogter Anna met gekookt 16 stuk grof garen dog eenige niet vol. <afgevereert> is. 3
bondkes plukke voor haer laten spinnen in meert 1746 7 stuk 15 dubb spinnen 0-11-8. dese 23
stuk was witt. 7 U groffer als t onse tot scheringe. ik bij daen 20 stuk so onse Aleit van tendflas
had sponnen. wegt 6 U witt tot inslag. nog ik bij daen tot inslag 8 stuk 11 dubb. den 27 aug J H
Nijkerke dit dook weer bragt. 43 el 5/4 in tijnen kam elk ell 1 stuk 8 < -- >. ik 22 Anna 28 stuk. 5
nog bij daen (en 1 U dubb moet). den 28 aug sondag an Everwijn Stenfers sturt bij Elsbens broor
Egbert en het stuk van Alb Gert 56 elle den 16 8br 1746. Hermen Stenfers dit witt weder bragt.
betalt voor bleiken 2 gl 10 st en 1744 voor mij en Anna bleikt 21½ el 5/4 in 11 kam 10 st en 13 el
smaldok 10 st voor mij betalt samen 3½ gl.
tot Albers Gert ik bij daen tot 5/4 dook tot schering
21 stuk
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tot inslag

7 stuk 7 dubb
28
- 7 dub

Merije Samland 4¼ U sponnen den 8 octob[e]r
weerbragt 19½ stuk
19
- 10 dub
rest mij
8 - 17 dub
1746 van 24 el Jan Hend Nykerke Anna 23 stuk uitdaen. elk elle 1 stuk 4 dubb gaet. is haer 28 stuk 16
dubb mij eerst met daen grijs. 16 stuk grof en 3 bondkes pluk hier sponnen 17 stuk 15 dubb. om
met volle stelle 23 stuk so moet ik dan hebben 5 stuk 16 dubb. ik had 19 el dook. samen garen
hebben moet 14 stuk 13 dubb. nagesien den 9 Febr 1747. ook 36 stuk laten spinnen voor Anna.
Den 29 juli den 27 aug: dook weer bragt Gert Lubbers Albert 5/4 dook in 13 kam voor ons Anna
weeft. sij stuert 47 stuk. nog stuert grijs 4 stuk. nog stuert grijs < -- > 2 stuk. ik laten spinnen
Hols Jenken 2 U 9 st 5 dubb. betalt ik 0-14-. Jan Saml Marije daen 4¼ U flas met Buel.
Den 8 octob[e]r ontfg 19½ st garen is daen 1-9-4. Gert Lubbers 56 el 5/4 dook weeft. ik had bij
lent 29 stuk tot scheringe 7 stuk 7 dubb tot 36 inslag. ik Merije haer holde 19½ st rest mij dan
nog 9 stuk en 3 dubb.
1747 den 30 juni Gert Lubbers 45 stuk gr op 13 kam tot 5/4 hemd dook. wegt 75/8 U. inslag 40 stuk 6¾
U. halt den 5 aug: Lank 53 elle. weer dook ontfg den 23 aug 14½ U woeg. Everw: Stenfers bleikt.
debet (is) betalt. < -- > in 1748 afsneden tot 8 hemde.
1748 den 30 Juli Gert Lubbers gedaen 45 stuk 10½ U tot 5/4 in elfen tot bedlakens. (Flas) in hof
wassen an Smitten. (breet) 78½ gank. tot inslag. nog 37¼ stuk 7½ U. dook wegt 18¾ U. weer
bragt den 29 augusti 52 ell ¾ schon. 1751 den 15 meij dit in 4 enden kinder door gedeilt. elk
[ ]52 elle. Domine zyn part 2 bedlaken ik van genaaijt. over klein endken.
1748 den 12 augusti Christjan Jonkman gedaen <door> 17 smaldook 20½ el lank. dogter Anna 13
fetten <in> binde uitmakt 9 stuk 12 dubb: wegt 3¾ U. ik bij gedaen 25 stuk dog niet vol 63/8 U.
dook ontfg den 11 7br. wegt 11 U. Anna 5 slag grijs. ik 2 slag afsneden. wit nog 30 slag. ik 22.
Anna 8 st. Merten haer met bragt. ik 2/3 sij 1/3 part.
1749 den 15 april Jan H: Nykerke gedaen 51 stuk 10 < U> tot een dertinen. nog 34½ stuk hierlants 6½
U. nog halt 4 stuk. dit stuk 19 U. dogter Anna met haer stukke samen verkoft an Andries van
Loghem voor [ ]53. is slegt. ligt weeft voor
1744 den 29 Juni Jan Hend Nykerken in 11 kam 5/4 dook gemaakt 36 elle voor mij en dogter Anna,
dogter mij grijs 25 stuk. witte 6 <stuk> 1 el lank is 8 koste samen 33 stuk ik bij < -- > 14 stuk 6
dubbint, tegens elk elle 26 dubbint < -- > moet Anna daer van hebben 25 elle. ik tot
schorteldoken ik afsneden. ik afsneden van 14 el rij afsneden tot 4 schorteldook. twe Anna <2
mij> edog verkrompen. haer 6½ el stuert. ik 6¼ < -- > nog 1 el rijdook ik afhouden na Gronou te
bleiken an Everw: Stenfers 21½ elle rest mij van 3 <elle d--> an garen toe gehat 9½ U samen 47
stuk <Gronou> nog ontfg van dogter mij weer stuert tot 2 kustogen ik 1745 gemakt heb. rest haer
¾ dook van mij. bleken betalt 10 st den 16 8bris 1746 Sten<fers>.
den 19 Juli Jan Samland gemakt 16 ell s<mal>dook van grof garen van Bennink flas < -- > hekkelt uit
de heijde. Getrut ook al wat < -- > sponnen hadde. samen 9¼ U garen wit, al het dook wegt 9 U.
is in twe ende reet op <kort> slagen. (dat) olt was grijs. wat hol makt. 1 el of< -- > tot bonge in
kelder en een bael, na Gronou < -- > te bleiken stuert 13 ell. 1744 den 15 xbris van gemakt 3
bedlakens. 13 el bleikt H Stenfers betalt 10 stuver 16 8bris 174<5>.
1746 den 29 juni Jan H. Nijkerke maakt 43 elle in 10 kam. Dogter Anna bij daen pluk sponnen. was
23 stuk 7 U witt. tot scher: grofste. ik bij daen 20 stuk van tendflas. Aleit sponnen. tot inslag 6 U
wit. nog ik tot inslag bij daen twalfen mooij garen 8 stuk 11 dubbint. den 28 aug weer bragt dito
na Gronou stuert t bleke. den 16 8br Herm: Stenfers weer bragt. voor bleiken betalt dit en dogter
Anna haer hemde dook 56 el 5/4 in 13 Alberts Gerts Albert weeft hadde. voor dese beide bleeken
betalt 1 rijxdaler. dogter Anna 24 el afsnede tot 4 bedlaken. ik ontfg 19 ell. den 9 Febr 1747 ik 1
bedl: afsne<den>.
1748 Jongmans Christjaen gemaekt 41 slag in 7 kam (verkrompen op 39). voor Anna 13 slag afsneden
8 el witt. ik holden 26 slag 4 grijs. 22 slag bleekt selfs. rest mij waefen 13 slag 13 stu van Anna
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garen sij het 1/3 uitdaen.
1750 den 8 Juni Hermen B: Lu<ks voor> ons geweeft 47½ el 5/4 dook 13 kam. ga<ren> 45 stuk
scheringe wegt 8½ U. inslag 26 stuk 5 U. dook wegt 14½ U. weer bragt den 27 aug: Frenken dito
voort ge<bragt> na Herm: Stenfers om te bleiken, den 1 november hij wit weerbragt. betalt,
bleikeloon als mede het vorige 1747 bleiken betalt, samen (met) 1 ryxdaler. Domine van kregen 6
bedlakens grofste soort en Anna 4¼ el. voor beide 2 hand[o]ken te vooren afsneden.
1750 den 3 october Jan Jonkman sone Jan tot blauwe schorteldoke gemakt ½ elfen is 26 elle. toe
gehat 38 stuk garen 9 U. 3/8 U dogter Anna bij had gedaen. 4 stuk ik. 34 stuk ontfg dook (den 20
<9bris>). Anna afsneden 5½ el grijs steenflas. Knelle sponnen flas van dogter Dina 1 st < -- > 3
U flas voor eenige jaren in Agterhus moet wassen 40 stuk garen in sak vant vorige jaer Hollants.
ik 2 blauwe schorteldoke van laten ferfen en ¾ < -- > bij W. van Delden betalt.
1753 den 21 meij Everwyn Lasonders knegt Jan geweeft ik heden en grof Bennik flas gehad 8¼ U
]54 U. ik
rume en nog 44 dubb ½ U Benn<tes> zal Domine omtrent 8 fetten heden garen [
uitrekent 21 el lank. ¼ dom ik ¾ U hebben moeten in sessen kam. ik hebbe voor Domine 5
bedlakens van gemaakt ook grijs tot buijs.
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Meidenlijst

Megheli 1697 Eerste huishouding om va< -- >
1 Geesken ter Horst tot neuwjaer 1700. 2 jaer 8 maand
2 paschen 1700 Margreta Borghus tot pinxtren 1702 haer suster Getru eerst van Neuwjaer tot paschen
1700
3 Ale ter Luer 6 jaer 1702 komen 1708 weg
4 Enken ter Horst (½ jaer)
5 1708 Trintken Rekers 9 jaer tot 1717 den 24 8br getrouwt
Dongmans Geesken 1717 komen 1721 trouwt
Dengmans Engelen 1721 komen ½ jaer west
Borgers Geesken 1722 meij 1723 8br 1½ jaer
1½ jaer Pot Styne 1729 komen Migh[eli] weg mey 1725
Getruit ter Bontke 1 jaer tot mey 1726
Dengmans Bertine 2 jaer tot meij 1728 Trouwt
Jenken Elkink 2 jaer tot meij 1730
Elfke Bosman 1 jaer tot meij 1731
Agterhus Gertken 2 jaer tot meij 1733
Janna Bo[l]man ½ jaer tot Mighele 1733
Engle Halfboer ½ jaer tot april 1734
Geer< -- Sevrers> (3 jaer) meij 1734 weg 1737
Borgers Dogter Geesken (1 jaer) meij 1737 weg 1738
Hilden Rottink krank weg
Getuit Stork 1739 den 26 Janw komen
den 18 april 1742 na Amsterd: [in ander handschrift:] Zie in het boek 1742 April 18
Aleid Bol 1742 komen 1746 weg 4 jaar
Fenna Albers Fenne 1 jaer 1747 weg meij
Fenn van Schutrop meij 1747 weg 7br ½ jaer
Knelle Schoves Migh[eli] 1747 weg meij 1750 2½ jaer
Fenne Lippinkhof 1750 tot mey 1752 (2 jaer)
Gese Koppelman 1752 tot meij 1753 getrouwt 1 jaer kerspil Schutrop
Grete Pastormte van Benthem ½ jaer meij 1753 komen den 18 8br weg
Anne Bruin van Ohne komen den 21 8br 1753
[in ander handschrift:] Dom. / 1723 tot 1752 / 1766 20 / aug < -- > /
1759 den 6 Juli Zwenne Noormans <wim> Bentheim (met een <dina> getrouwt te 9 Sept 1759)
< -- >nne Achterhuis 1771 dan 2 jaren getrouwd met Jan ter < -- > en Dina Verbeek 1781 + den 8 julij
getrouwt Hermes Eilearda 1784 den 24 oct met Gerrit Weskamp
J. Bos / n drontmeister / ’or / Tot / Oldenzael
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Genealogische aantekeningen
Genealogische aantekeningen van Henricus Keller
Anno D[o]m[ine] 1698, den 9 Meert, zynde Asdag, oude styl, ben ik hier tot Losser getroudt met myn
lieve huisvrouw Aleida Leurink, nagelatene ehelyke dogter van Sael: Borgermr: Jan Leurink ende
Herberd: Stroink gewesene eheluiden, woonachtig in Enschede.
A[nn]o 1700 de 31 October zynde donderdag, oude styl, ’s morgens op Losser, is myn Liefste
gelukkig in den Kraem gekomen van eenen jongen soon; welke den 6 November in den H: Doop naar
myn Vader Sael: geneemt is Christjaen. (zie drie bladen hier achter zyn Huwelyk met Geertruid
Kanns.) De gevaders zyn geweest Broeder Christjaen. Swaeger Bekker ende Suster Elshof!
A[nn]o 1703 den 10 Junius zynde Sondag N: styl: ’savonds ruim seven uir, is myn Liefste seer
spoedig ende gelukkig verlosset van een jonge dogter: die den 17 dito in den H: doop ontvangen heeft
den naem van myn Liefstens moeder sael: Herberdina: haere gevaders syn geweest myn moeder ende
Swager Georgius Leurink S:S[crip]ta Studiosus.
A[nn]o 1706 den 28 Julius ’smorgens omtrent drie uir, synde woensdag N: st is myn Liefste seer
spoedig ende gelukkig verlosset van een jonge dochter, die den 4 August by den H: Doop ontfangen
heeft den naem van myn Moeder Anna en van myn grootmoeder Margareta dienvolgens genaemt
Anna Margareta: haere gevaeders syn geweest myn swager Helmig Stenfers, en suster Catharina
Leurink, in welkers naeme suster Linthuis het kind ten Heil Doop gepresenteert heeft, terwyl suster
Catharina haer nog tot Deventer ophoud.
A[nn]o 1709 den 30 April N:Styl, synde dingsdaegs ’smorgens omtrent vier uiren is myn Liefste seer
spoedig ende gelukkig in de kraem gekomen van eenen welgeschapenen jongen soon, die sondaegs
daeran, synde 5-mej by den H: Doop genoemt is toe naes naer mijn Liefsten Vader Sael: de gevaders
syn geweest Swaeger Abraham Strick (: dog in desselfs absentie, synde te Amsterdam, heeft Swager
Georgs Leurink hem ten doop gepresenteert :) ende Suster Janna Getruid Keller.
Anno 1716 den 24 Januar: synde Vrydaags ’s morgens tusschen vier en vyf uuren is myn Liefste
weder seer spoedig en gelukkig in de kraem gekomen van een welgeschapene jonge dogter, die des
sondaegs daeran, synde den 26 Januar. by den H Doop genoemt is Henrica, naar myn Grootvader,
myn Vaders broeder Henr: Keller Pastor in Bergum by Lieverden (Leeuw[a]rvden), myn moeder haer
Suster en myn Suster Henrica genaamt Stulen, die ook gewesen de gevaders.
Anno 1717 den 8 April, zynde donderdag ’s morgens tusschen acht en negen uir is onse seer soete en
geliefde dogterken Henrica, na een geruimen tyd een sinkinge gehad te hebben op haar regter ooge,
onses oordeels veroorsaakt doot het laet aankomen sijner tanden, onverwagt dog seer sagt wederom
deser wereld overleden, oud synde één jaar tien weeken vier dagen. En den 12 deser in de Kerk hier te
Losser an de syde van de gerfkamer begraven.
[In een ander handschrift:]
(< -- > inde < -- > 54 maart 20)
27 April 1755 komt de hand van suster Keller nog voor onder eene rekening; doch 1759 den 9 Sept:
schynt suster Keller reeds dood geweest te zijn. in de lyk< -- >.
< -- > schynt Hendr. Keller overleden: in September < -- > 1758 den 22 November was ik < -- > met
de lyk< -- > Keller. (uit het oude kerkenrekenboek < -- > blykt<t> dat Henr: Keller reeds overleden
was. obit 20 <July>. hy ontving de kerken incomstene)
Henrcus Keller is gebo[ren] te Noordhoorn anno 1669 den 10 Juni soo het schynt, of July. <is>
overleden <in den 82 zynes> ouderdoms. volgens den kerkebook < -- > 25 april < -- >.
Aleida Leurink vrouw van Henr Keller is geboren te Enschede op Zondag den 24 Sept 1682 en
gedoopt den 27st. (obiit 175<5>) < -- > dus oud 7<3 jaer>.
Keller en Aleida Leurink zyn getrouwd te Losser op Aschdag den 9 Maart 1698. (getrouwd te Losser
14 July 17-2-). Hendr: Keller < -- > van 1703. < -- >
Hendr Keller is Proponent geworden te Leyden den 16 october 1691.
Christiaan Keller vader van Henr Keller en Lambertus Keller pred. te Almelo. (Begrafen 1749 10
mei)
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Keilvers uit de Gronau. Eerst hebbende gewoond in het zoegenaamde Spijker, laatste < -- > B.
<L>uiks of de klumpet, by Pastorshuis: Maar na den dood van Dr Lippinkhoff < -- > laast sterk aan
den drank was hebben ze diens woonhuis gekocht en be< -- > welk huis van de Erven Jan< -- > welks
door den Jood Kalmers Bernardus Rein gekocht is.
Dochter Dina (getrouwd 1725) vrouw van Jor. Stroink (vader van Jan Stroink, wiens kinderen Jor.
Willem en <Sau -- >. overleden 6 sept begraven den 1<3> Sept 1751.
Dochter Anna Margarita (getrouwd 1732), vrouw van Hermannus Stroink, is overl[eden] aan de
kanker in de borst den <4> Mei 1751 < -- >.
Dochter Anna <ge --> ziek < -- > April 19.
Dochter Dina is de vrouw (getrouwd 1727) geworden van Jorrien Stroink te Enschede, wiens zoon
Jan Stroink tot kinderen heeft gehad Jorrien, Hermen, Willem Stroink, en eene dochter Geertruid
Stroink, zynde getrouwd geweest met Eeduard Keller in de Gronau
Dochter Anna is (getrouwd 1732) de vrouw geworden van Hermannus Stroink te Enschede, wiens
dochter Aleida Stroink de vrouw is geweest van Henricus Teylers.

Uit Kellers stamboom
volgens Kellers stamboom: Aleida Leurink obeit 1755. (Act. 73, geb. te Enschede 1682 Sept. 24.)
Het boek, waarin Aleida Leurink dagelyks aanteekening hield van weêr en wind, eindigt 1754 maart
20.
1755, 27 April, komt de hand van Aleida Leurink nog voor onder eene rekening.
Christiaan Keller (obiit 1775) en Geertruid Keilvers (obiit 1768) (zie drie bladen hiervoor.)
gehuwd 1722 15 July: Christ. Keller begraven (geb. 31 okt. 1700) 1 April 1772, Gertruid Keilvers
begraven 1768 27 October: Hunne kinderen waren:
1723 19 Sept. gedoopt Hendrikus, die in de Gronou is getrouwd geweest (Dina Hofman) met Anna
Catten.
1725 9 Sept. Joannes, die te Losser heeft gewoond, en begraven 10 Mei 1799.
1728 4 April Christiaan, die te Oottmarsum is gestrouwd geweest met Margaretha Holst
1730 16 April Gerhardus Lambertus, die te Almelo Predikant is geweest + 1807.
1732 21 Dec. Aleida (obiit 1773), die gehuwd is geweest te Lage met do[minee] Arn. van Riemsdyk.
1737 15 Sept. Joanna. obiit 15 November 1737.
Uit een geschreven Boek door Aleida Leurink
Herberdina dochter van de vrouw van ter Stroink te Losser gedoopt 1703 17 Juny, gehuw. 6 sep.
Begraven den 13 Sept. 1751, oud 48½. Haar Zuster Anna Margaretha dochter Anna, vrouw van
Herm. Stroink Enschede ged. 1705 4 Aug. Gest. 1757 10 Mei oud 51 jaren aan de kanker is
<gestorven>
[Aleida Leurink] gestorven begin van Augustus 1755, oud 73 jaren: en begraven vermoedelyk den
<st> dito, vrijdag.

Uit het Folio ontvangboek
<berigt> uit een Folio-ontvangboek van Do Henr. Keller.
Henr Keller is overleden 1750 7-20 july in zyn 82 jaar zynde maandag.
Henricus Keller Nordhornâ-Benthemensis, Pastor in Losser, ben geboren van Christian Keller en
Anna Staverman Anno 1669 den 10 Juny, zoo het schynt, of July.
zyn liefste Aleida Leurink is geboren in den jare 1682 den 24 September, zynde Sondag, namiddags
gedoopt den 27sten Dito (Aleida Leurink gestorven 1755 oud 73 <volgens> den stamboom)
1694 den 19 Augusti is myns Liefsten Moeder sael: (nadat sy den 17den Dito in den Kraeme gekomen
was) in den Heere ontslapen, synde Sondag omtrent 4 uur achtermiddag. Ende den 21. Decembr.
deselvigen 94 jaar zynde vrydag ’smorgens omtrend 7 uir, is myn Liefsten <vader> sijn lieve
huisvrouw gevolgt. etc.
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Uit het Last- en garfboek
uit eenen last- en garfboek. Jan Hendrik Lemmick 1755 de 4 Aug. maandag de zoon <gaffe> <wel /
Inl> helpen rouwkleederen na <lag> een halven dag. den 5de dito nog een <4lme en tag>.
Woln; D,Wyn[ ] op Moeders graeve van olden groef ge [verder helemaal niet leesbaar]
volgens den stamboom 1575-1775, Aleida Leurink Obiit 1755. Haar hand komt nog voor 1755 April
27 onder eene rekening. <afhaelt 103t.>
Aleida Leurink geb. te Enschede 24 Sept. 1682, getrouwd aschdag den 9 Maart 1698, gest. na 27
April 1755, oud 73 j.

Uit het Turf- en garfboek
Uit Kellers torf- en garfboek - .. ............. Lemmink 1755 (den 4 < -- >)
de zoon J. Hindrik helpen rouw kleederen maken, een halve dag (5 Aug), de < -- >
nog eenen geheelen dag. - Jorien Nykerke 1755 den 6 Augustus (< -- >)
< -- > op moeders groeve van Oldenzaal haalt 10 st.
L. Beernink is 1755 den 7 Aug (Donderdag) een paar kamoisleeren schoenen gemaakt (rouw
schoenen)
Uit Kellers turf- en garfboek. Jan Hindrik Lemmink. 1755, den 4 Aug. (maandag) de zoon J. Hindrik
helpen rouwkleeden maken een halven dag. Den 5.dito (Dingsdag) nog een halven dag. 1755 den 6
Aug. (woensdag) Jorien Nykerke wy<n> op moeders groeve van Oldenzaal gehaalt 10 st. 1755 den 7
Aug. (donderdag) L. Beernink een paar Kamoisbenen schoenen (rouw schoenen) gemaakt. Dus de
vermoedelyke begrafenis-dag van Aleida Leurink zal zyn geweest, den 8 Aug. 1755, zynde vrydag.
[In een onbekend handschrift geschreven:]
<16>97 20 Juny be<vestigd>. <17>50 20 July overleden op maandag. 53 jaer 1 maand in Losser.
<17>57 2 July Ketel oud 28 < -- > 3:18)
[In een onbekend handschrift na 1843 geschreven:]
(< -- ite 54 aet 20>)
(< // 55 kout de hand van suster Keller nog voor onder < -- > 1759 den 9 Sept: schept suster Keller
reeds < -- > >)
1758 den 22 November
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Diverse aantekeningen

Uit het Kerkenrekenboek
Kerkenrekenboek fol.90 vaso. Henderik Kistemaker voor de glaze repareren in de kerk maar byzonder
van’t verloden en repareren der glaze in den bogen der keuken, werk bovenste paar de studeer- of
kelderkamer een dief tusschen den 3den en 4den November van zondag op maandag Anno 1709 heeft
doorgebroken, de kleederen zoo van den Pastor, zyne vrouw, als van de maegt byeen gehaalt en voor
de vensters binnen de keuken ramen gepakt. Maar de Pastor Henr[icus] Keller ontwakende, heeft hem
den roof ontjaagd; en als de dief, springende op een’ stoel, staende voor het beneden venster naar de
studeerkamer, op het hoofd uit het bordenvenster viel, sprong de Pastor achter hem op den stoel, en
viel op zyne beide beenen, en hield den dief, op het hoofd hangende uit het venster; maar de dief,
verscheiden vergeefsche sneden gedaan hebbende in den muur, gaf den Pastoor eindelyk een’ sneê
voor den regter mouw van zyn’ borstrok, eenen dwarssneê in’t lid van zyn’ regterhand, nog een’
diepen dwarssneê op den linkerduim, zonder dat HY hetzelve gevoelde. Maar eindelyk gaf MY een’
sneê van omtrent de beuge der linker hand, achter van den duim bot langs het vlakke der hand tot ruim
de halfte van den eersten vinger an de linkerhand, waarop ik hem dan vallen liet, dankende God, die
myn leven bewaard heeft, ja in volle gezondheid hersteld, dragende wel groote lykteekenen der
gekregene wonden, maar Gode zy dank, geen de minste verlamminge.
<Kerkenrekenboek> fol. 97 recto. 1712 in den nacht tusschen 22sten en 23sten September, van vrydag
op zaturdag, hebben dieven het glas, by de den oostwant in de kerk, doorgebroken, en den armen
bestolen, en het zilveren kloxken van den armbuil, door een Oostindisch Vaarder vereerd, geroofd.
Myn Heer / Mijn Heer Henricus Keller / Bedienaar des Goddelyken Woorts / Enschede 5 Nov.
17<3>2 / Brief van A.M. Stroink / geb. Keller. /Tot / Losser
[op de kant van het adres staan de volgende drie aantekeningen in diverse handschriften geschreven:]
Beminde vrienden het is goet dat men de kinderen vroog ter scholen bestelt want op de straten leeren
sij niet dan alle ondeugden
Psalm 39 nr 5-6-7-13-14. Psalm 42 nr 2-3-6-9-12. Psalm 43-3-4. Psalm 44 nr 24. Psalm 48 nr 25.
Psalm 50 nr 15-16
kost 1727
9 Hols 453 U voor 36 gl 6 stu
1728 va Nyerborger 2 voor 72 gl
1729 va d joode voor 31 gl woeg 408 U
1730 va Rolf Grijp voor 30-5½ st woeg 451 U [2-108] swaer vel 58 U. 1731 Konnig voor 30 gl 15½
stu woeg 427 U.
Kerken Book. Rogge heeft gekost, volgens eene oud blad hier afgeschreven,
1728 f 1- 5-.
1735 .-17-.
1742 rogge 17 st
1748
1729 .-18-.
1736 .-17-.
nagtmertini
1749
1730 1-. -.
1737 .-17-.
1743 rogge 18 st
1749
1731 - 19-.
1738 1 -.1744 rogge 17 st
1750
1732 .-18-.
1739
1745 rogge 23 st
1751
1733 1- 21740 2- 8-.
1746 rogge 23 st
1752
1734 1- 3-.
1741 rogge 18 st
1747 rogge 25 st
weite 13½
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in het jaar 1766 is men begonnen, te Losser eene strate te leggen, en in 1774 is men er < -- >. in 1774
is het bleekhuisje gemaakt t ende bleeke aangelegd.
in het jaar 1766 is men begonnen te Losser een strate te leggen, en in 1774 is men er mede geeindigd.
In 1774 is het bleekhuisje gemaakt, en de bleeke aangelend.
Ravenshorst zie 1739 Jan. 15:1740 Nov. 19: 1751 Oct. 22: 1753 Juny.

Uit een Deventer Schryfalmanak. 1779 den 28 Maart Neef Joan Keller en ik Henricus Tylers te zamen
naar Hengelo geweest en hebben ons by Wolter en Mattheus ten Kate geinformeerd over eene
Brandspuite. Den 29 dito Arend Stoverink een brief naar Hengelo gebragt aan voornoemden Wolter
ten Kate, om voor ons te schryven, dat de Brandspuitenmaker ons tot Hengelo gelieve te gemoet te
komen. My den 2 April Sweer ter Glane, Neef Joan Keller en Hinr Teylers den Brand-spuitenmeester
van Deventer te gemoet gekomen tot Hengelo, en hebben de <vier> Hengeloer brandspuiten bezien en
na vernomen, en hebben geresolveerd en eene brandspuite gekocht van voorm[elde]
brandspuitenmaker in byzyn van Mattheus ten Kate en Hendrik van Diepen. My den 11 Augustus
hebben wy de nye brandspuite tegen de twee Hengelosche spuiten zien spuitende en ontvangen: Het
Lossersche voor verteer by de wed[uwe] Lambers in de Swaan 5 gl:5st: de Knecht van de wed[uwe]
Scholte Hontglo, die de spuite gehaald heeft drinkgeld 5½ st. My den 14 Augustus is met de nye
spuite hier gespuited over den toren van Losser in het byzyn van den Heer verw[alter] Rigter H.I. Bos,
den Heer Dr Johannes Hultken als verwalter markenrigter, en Joan Keller en Th. & Henr. Teylers, als
gecommitteerde goeds heeren van Losser en in byzyn van Do[minee] Joan Keller en den Voerman
Gasthuis zyn Zone. Op dato aan de <Dienkmers> die aan de brandspuite arbeidden getapt an Beer 18
kanne zamen 27 st. en aan haar lieden uitgedaan 2 gl. 10 st. dat zullen zy alle Jaar hebben, als zy de
brandspuite zullen visiteren: een Rixdalder of eene ½ tonne Beer. Aan Meester Luikas Barenkatte
gedaan 3 gl voor het onderrigten op wat wiese zy vierde brandsspuyte moeten doen.
[In een ander handschrift:]
1843 Oct 19, zegt Willem Bruining (oud 76 jaar) < -- > Emmathuisjes Willem A. dat hy, een kleine
jongen zynde, aan zyn vaders hand mede ging ter kerk naar het klooster de Glane. B. dat het Altaar in
het huis van Zweerman, waar Heer Blokhof eerst dienst deed, heeft gestaan zydeling by den haard
naar de veldzyde, dat is, naar den kant van Bonenhuis. C. Hem heugt ook nog dat er te Losser Kermis
werd gehouden. 1.) De koeijen stonden op het Loo, van de wegscheiding af by Bakhuis of Lede
Geerts huis voorby Princen-Blokhofs- en Davidshuis, langs den weg, dorpwaarts in. 2.) Dan begonnen
by de Smeden de kremerhuiskens, koeken kramen wel tien en meer in getal, alsmede tafeltjes met
<mersertse> tot aan het Spik en wel verder naar de Kerk. 3.) De varkens lagen langs den weg van de
wegscheiding by Bakhuis naar Lentfert. 4.) Des avonds vermaakten zich het jonge volk, ook die
buiten Losser op de Kermis uit Lonneker, de Graafschap die gekomen waren, met dansen. <met>
onderscheiden huizen, waar Bier werd verkocht (jenever was hier niet te koop < -- >nallen in
Voggetshuis) by. voorb. to Glane, Keller, Kortershuis, Speelde de viool: dit duurde wel laat in den
nacht, doch van rusie en slageryen had hy nooit gehoord.
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Brieven

Seer Beminde Vader en Moeder
ik hebbe UED: brief en het andere goet wel ontfangen en bedanke voor het selve, hier bint gisteren
wel 20 vette beesten bij Jacob de jeude gekoomen en seggen datse veel duerder bent als doe wij
kogten. hier sende ik wat ongel om te verkoopen. so niet dan keersen te laaten voor reulen tot
Oldenzal want hier willense 13 doute toe hebben. op het punt wij hebben nog weinig neeringe maar
de mensen weeten het nog niet, seggen ons dat wij bier daar moeten bij hebben dan sullen wij genoeg
kunnen verkoopen, wij sullen het nog wat ansien hoe het wil gaan. ik versoeke dat Moeder de goetheit
gelieve te hebben en laaten maaken een grepe en een harke en wat vief bessems en stelle en bekken
wissche, de vlees gaffele gelieft * maar te senden so UED geen ander kan krigen. het weel moet UED:
tot Oldenzal bestellen men kan hier niet reede krigen, het weel daar ik op gespunnen hebbe UE kan
missen so gelieft het mede te brengen. wij hebben een van Abram: Paaschen geleent, wij hebben de
moijen laten versoeken van agtermiddag op de tee en sullen se dan om de gie<rs> versoeken. hier
mede afbrekende zijet hartel<ijk> van Stroink en mij gegroet en God be< -- >.
verblijve UEDWdogter
Enschede a 5 November Anna Klara
[In een ander handschrift:]
< -- > te senden, < -- > te Amsterdam an een goed vrind de selve schadeloos konde konnen verpassen,
maer de selve eerst sien moet blijve en ben naer groetenisse an alle vrienden
WelEerWaerde Heer
en veelgeagte Neef
UWEDW: Dienaer en
Neef: A. Avers
Gildehuys
den 19 Nov:
1740.
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Fragmenten

Fragment 1
[...] Dom i Muck van Gronou sijn afscheid predikt pred 12 vr 13. tot Haxbergen bevestigt door zijn
Broer Jacob Jan Muck uijt 1 teff: 3 vr 172 en de bevestigde namidd ps 51 vr 14-15 [...]
Fragment 2
Dom 1 muk van Gronou sin afscheit predikt pred 12 vr 13 tot Haxbergen bevestigt door (sijn Broer)
Jaco j van muck uyt 1 teff: 3 vr 172 en de bevestigde namidd ps 51 vr 14-15
3>
Fragment 3
[...] ende Gerh. ter Dam overleden den 16 Febr 1739. Eerste beroep tot Gronou gehat. is bevestigt
door Henr Keller pastor tot Losser den 2 7br 1725. 1 Tim: 4 vr 12 zijt een voorbeelt der gelovigen.
namidd de bevestigde predikte 1 Cor: 2 vr 2 < -- > [...]
Fragment 4
J. Bos / < -- >drontmeister / < -- >or / tot / Oldenzael
[...] den 9 meert ben Leurik tot Losser gekomen toen
Fragment 5
Psalm 51 vr
4-5-6 7 geb
anvang te maken
vr 9 .. 12 . 13
vr 17
Psal 54 nr 23
nog 55 nr 23
nog 57 vr 10 . 1
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Verklarende woordenlijst

Beer: bier.
Beesen: bessen.
Betmasen: niet achterhaald, waarschijnlijk textiel.
Boek appel: waarschijnlijk een appel die van binnen
rot is.
Bomsidon, bomssiede: bombazijn.
Booren: boeren.
Borsjen: borstlap, bef.
Boset, boeset: harde wind.
Brandag: niet achterhaald.
Bueken, Buken, buk bosche: beukenbomen.
Buijstrig, boijstrig: onstuimig weer.
Dale: plat, terneer.
Dokken: strowissen, bosjes stro voor onder de
dakpannen.
Douken: dauwtje.
Dubbint: waarschijnlijk garen.
Eekels, eeiken, ekkels: eikenbomen of eikels.
Erften: erwten.
Espergi: asperges.
Ettik: azijn.
Factor: o.a. iemand die voor anderen graan opslaat en
verhandeld.
Fenne: veen of (moerassige) weide.
Foeselbrander, fosel brander: jeneverstoker.
Foesel, fosel: slechte jenever.
Fijme, vim: regelmatige stapel stro, hout, rogge e.d.
Gansogen, ganzenoogjes: ronde, in servetgoed
geweven figuurtjes.
Garf, garve, schoof: afgemaaide en samengebonden
graanhalmen.
Gast: ongeveer een kwart garve.
Gebond: band, verbinding.
Geffel: waarschijnlijk gevel.
Gelhuser Mariet: niet achterhaald, waarschijnlijk een
gewas.
Geroert: beroerte.
Gicht, gigt: jicht.
Grutter: winkelier in gort, meel, bonen e.d.
Haelde, hael, haal, hael, haele: schraal, snijdend koud
(van wind).
Heel: vis.
Holkorstig brood: slecht gebakken, loskorstig brood.
Holt: hout.
Hoonders: kippen.
Inken: inkt.
Kardoes: papieren huls.
Kersij, karsaai: grof gekeperd laken.
Keukens: kuikens.
Kluen: blokken baggerturf.
Kneuste, knoesten: knobbels, bulten.
Kruidappel: naam voor verschillende soorten appels.
Kusentoge, kustoge, kustog: kussenhoes.

Lattik: sla.
Luniten, lunetten: vestingwerken in de vorm van een
bastion.
Lijdelijk, lijdeliker: redelijk, draaglijk of
voorbijgaand.
Lijnzaad: lijn, vlaszaad.
Mellen, mellewijt: meel.
Moes: boerenkool.
Mud, mudde: 125 à 140 liter droge waren.
Norren: kikkergeluid, mogelijk kwaken.
Omvaren: het verzamelen van rogge die diende tot
tractement van de dominee.
Ongel: vet.
Patte [zelfstandignaamwoord]: gier, gierkuil of grote
plas.
Patten [werkwoord]: gieren, bemesten.
Peersche, perschen: perziken.
Pellen: linnen of halflinnen weefsel met eenvoudige
blokachtige patronen, voor tafellakens, servetten
enz.
Pipe stel dik vroren: pijpsteeldik ijs.
Piplink, pippeling: fijne, zoete handappel.
Pol, poll: mogelijk peluw.
Pond, U: 494 gram.
Prime laven, blome: waarschijnlijk primula veris.
Rodet: gerooid.
Roepen: rupsen.
Root, roodt: vlasbewerking.
Rou: rijp.
Rougiselt: rijp(en).
Ruscheden: ruisen.
Russen, rusen: biezen.
Rustrig, ruest, ruusterig: guur of kil, somber, druilerig
weer.
Saer: schraal, verdroogd.
Schadden: brandstof.
Schepel: ¼ mud.
Schinken: ham.
Schuers, schuirs: regenbuien.
Slenk: verdieping in de bodem, ook gat of plas.
Slijen: vis.
Smal: klein.
Smoel warm: zwoel.
Smolt, smout: week vet.
Snijder: kleermaker.
Solt: zout.
Spinde: kast waarin brood en andere etenswaren
werden bewaard.
Spint: ¼ schepel.
Spolman: speelman.
Spooren, spoeren: daksparren.
Sporij, sporije, spurrie: veevoeder.
Stads graven: stadsgracht.
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Stikkel heit: bloed heet.
Stoffregen: motregen.
Stuer: guur.
Swalven, swaelven: zwaluwen.
Tappens: ijspegels.
Telgen: jonge boom of takken van een boom.
Timp: driehoekig stuk grond.
Toegen: takken.
Toven: niet achterhaald, een onbekende vloeistof.
Triepen, trijp: fluweelachtig weefsel.
Tydlose, gel: gele narcissen.
Uitgesigtet: uitgezeefd.
Uijtropen: uittrekken of plukken, afrukken van de
stengel.
Valt, voelde, vaelde: mestvaalt.
Verhagelt. Het saet is verhagelt: kapot gehageld of uit
de aren gehageld.
Vorschen: kikkers.
Weite: boekweit.
Wortlen zoet: mogelijk beetwortelen.
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Namenregister

Aaltje (Aelken, Alken Hendrik) N.N. Weefster 59,
118, 130, 142
Abels (Abel), N.N. (soon) 61, 135
----, vrou 130, 131
Abram N.N. 66
Achterhuis (Agterhuis, Agterhus), Gertken. Meid
153
----, Jan 25, 29, 31, 38, 39, 49, 54, 63, 65, 73, 74,
76, 78, 80, 81, 83, 86, 90-92, 100, 103, 107-109,
112, 113, 116, 123, 125, 127-137, 139
----, vrou 79
----, N.N. (< -- >nne) 153
Achterhuis. Erve 152
Aken 84, 110
Albers, Fenne (Fenna Albers Fenne). Meid 153
---- (Alb), Gert. Wever 150
----, Albert (Alberts Gerts Albert). Wever 151
Alegro. Hond 76
Aleit N.N. 150, 151
Almelo 33, 59, 94, 103, 104, 105, 154, 155
Ameiden 13
Amersfoort (Amesfoort) 36
Amsterdam 14, 33, 36, 37, 51, 52, 56, 58, 59, 72, 76,
88, 90, 104-106, 111, 141, 143, 145, 146, 153,
154, 159
Amsterdamse vrinden 63, 106
Anhalt Berenborg (Betenborg), Christiaan
(Christjaen) Daniel (Damiel) Keeler van 85,
111
Anna prinses van Groot-Brittannië en Ierland, prinses
van Hannover (princes Anna van Groot
Brittanien St James, Prinses, princes, Prinssese
van Oranien) 29, 78, 81, 103, 109
Apen, Hermen 28, 56
----, vrou 53
----, Wilm (Wilms) 96, 132
Apen huis 41, 82, 103, 104
Arisfeert, Everwyn van 81
Assink, N.N. 127
Averenk, N.N. 107
Averesch (Averes), Gesine (Nigte) 86, 111
----, N.N. 69
Avers, A. (Neef) 159
Baardle (de Baarle) 58, 68
Baerler torf 95
Barler torf wagens 93
Bakker, Johannes Petrus. Pastoor, rector te Glane 96,
113
Balken Beldrink 142
Barenkatte, Luikas. Meester 158
Bartori. Koning van Polen 137
Bas N.N. 104
Batavia 59, 105
Beeklant, N.N. 38
Beerneman. Boer 97
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Beerninck brugge 92
Beernink (Beerink), Jan 55, 78, 80, 82, 84, 86, 89,
108, 110, 112, 135
----, Jan (Jan Beerninks Jan) 78, 108
----, L. Schoenmaker 155
----, vrou (Jan Beerninks vrouw) 59, 105
Bek (Beek), Berend (Bekberend, Berent) 41, 104
Bek Berents huis 44
----, Geert.
Bekgeertigshuis 103
Bekhuis. Erve 92, 112
Bekker, Egbert 142
----, Jan 53
----, N.N. (Swaeger) 154
Bellinkhoff, Jorien. Arts (Meester, saresijn, longen
heelmeester) 73, 107
Belinkhof, N.N. 88
Bennink, Jan 56, 89, 112
----, N.N. (Nigte) 145
----, N.N. 136, 151
Bennink (Bennik). Erve 78, 152
Bent, Geerlig (Gerlig, Ger) ter 125, 127, 138
Bentheim (Benthem). Graafschap (Graefs:) 25, 53,
58, 63, 75, 79, 89, 93, 96, 99, 106, 112, 113, 153
Beijde scholten van Benthem, Beide Schultzen
van Benthem 66, 107
Bentheim (Benthem). Kasteel, Huis 35, 81
Kruidtoren 81
Bentheim, Frederik Karel graaf van (Graaf, Graef)
40, 79, 99, 104, 109
----, Gravin van (Gravinne, Grafinne) 79, 104, 109
Bentheim, Wim 153
Benthuis 108
Bentinck tot Diepenheim, Willem. Drost van Twente
78, 109
---- tot Nijenhuis, Charles (Carl:, Carles Graaf
Bentink). Drost van Twente 87, 92, 98, 111,
113
Droste van Twenthe 101, 112, 113
Drosten Zoon, Drosten soon 87, 111
Drostinne 94, 113
Bentink, N.N. Koster 55
Bentman (Bentmans). Boer 49, 76, 80, 91, 108, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
----, N.N. Kerkmeester 139
Berent N.N. 48
Berents weefe kamers 96
Berents waterpot 101
Bergen op Zoom (Bergen op soom) 87, 111
Bergum 154
Berkholt, N.N. 115
Bernard II. Gouverneur van West-Friesland 81
Besieer, Jan 48
Bethlem 28, 74, 77
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Bevervoorde (Beverforde), Hermannus (Neef).
Hofmeier van Ootmarsum 82, 109
Biddeburen (Bidde bure, binnenbun, binnenbure)
141, 142, 148
Bieland. Kannonier, kapitein 84, 110
Bleeker.
Bleekers soon 84
Bloemers (Bloomen, Blomen, Blumer, Blumers),
Hermen (Herm) 58, 150
----, Lubb: 150
----. Wever 87, 88, 132, 139, 147
Blomen huis 76, 108
Blois (Bloijs) 26
Blokhof, N.N. 158
Blokhofshuis 158
Boekelo (Boculo). Buurtschap 85, 111
Boekholt (Bookholt), Fenne 55
----, N.N. 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126,
127, 129, 131, 132
Bookholts land 65, 107, 108
De hooge Bookholt 98, 113
De maet bij t Bookholt 28
Bookholts schaepschot 44, 106
Boekholt (Bookholt, Bockholt). Erve 138
Boer, Jacob de. Schipper 73, 107
----, Jan 117
Boerrichter. Erve, ook genoemd Varwick.
Boerrigter, Gerrit (Gert Boerrigters sone). Wever
148
----, Jan (Gert Boerrigter sone). Wever 148
----, N.N. 98
Boerrigter, het 58
Boerrigter geffel 81
Bol, Aleid. Meid 153
Bolhaer, N.N. 50, 51
Bolman, Janna. Meid 153
Bonenhuis, N.N. 158
Bontke, Getruit ter. Meid 153
Boogmans Wimmers 129
Boogterbekke. [Land] 58
Borger, N.N. 128, 135
Borgerink (Borgrink). Rentmeester 9, 116
----, N.N. (Rigter) 82, 83, 110
----, N.N. 125
Borger (Borgers), Geesken (Borgers Dogter
Geesken). Meid 153
----, N.N. 88
Borgers huis 83, 91, 110, 112
Borgers putte 68
Borghorst 87
Borghus, Getru. Meid 153
----, Margreta. Meid 153
Borman, N.N. 113
Bos, H.I. (Verwalter Rigter) 158
----, J. (Drontmeister) 153, 160
----, N.N. (Broer) 76, 108
----, N.N. (Neef) 76, 88, 101, 108, 113
----, N.N. Pastor 66, 107

----, N.N. 35, 53, 63, 64, 88, 106, 111, 132, 133, 134
----, vrou [van neef Bos] 76, 108
----, vrou [van broer Bos] 76, 108
Bosman, Elfke. Meid 153
----, Lentfert 131
----, N.N. 81, 94, 131, 135
Bosmans schapeschot 109
Bossen, N.N. 75
Bosseer, N.N. 90
Bossink, N.N. 37
Bossink vonder 56, 77, 98
Bossink huis 100
Bourbon, land van (Bourbons) 26
Braake (Brake), N.N. 76, 108
Brabant (Braband) 37, 82, 110
Brandenstein (Brandensteyn). Kapitein 85, 111
Breetler, N.N. 36, 60
Bremen (Breemen) 48
Kruittoren (kruittoorn) 48
Brink (brinke), de 53, 62
Brink.
Brink Jaspershuis 103
Brinke, N.N. ten 76, 108
Broekhoeker (Brookhoeker), de 78, 109
Brokhorn 99
Bru, de 88
Bruggink, Hendrik (Hermen Bruggink soone). Wever
144
----, Hermen. Wever 141, 142, 143
----, Lubbert. Wever 142
Bruin, Anne. Meid 153
----, vrou De 128
Bruining, Willem 158
Budde, de 50
Buel, N.N. 151
Buerse 62
Buge, N.N. 128, 132
Buggen kubbe 44
Bult, Hindrik 145
Bultwije (Bultwye), de 68, 107
Bungler 94, 113
Busman, N.N. 60
Cappelhof, N.N. (Nigte) 74, 108
Cate, Antonetta ten (Juffrouw) 82
----, Herm ten 117
----, Hindrik ten (Neef) 54, 89
----, Mattheus ten 158
----, Wolter ten 158
Catten, Anna 155
Claren stuk 133
Coelhaas (Nigten) 146
Clooster. Kapitein 55, 105
Cok (Kok), Wolter 142-144
Commies zie Rolijn, Comis.
Copshove (Copshof) 131
Copshover gaerden 76
Copshover maet 90
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Cornelijs, Derk. Wever 142
----, Jan Egbert. Wever 141, 142
----, N.N. (Cornelijs soone). Wever 141-143
Cost, N.N. 93
Cramer. Landschrijver 96
Crasenberg zie Krasenberg.
Cretsma, weduwe (douarière) 60
Crop (Cross). (Onderrigter) 66, 107
Cupers, Hendrik 118
Dam, Gerrit ten (van) 71, 107
----, Gerh. ter. Dominee 160
Danzig (Dantsik) 36
David N.N. Deventer Bode 78
Davids, N.N. 134
Davidshuis 158
Degnekamp, Hengel 49
----, Geertken 49
Delden 28, 41, 61, 73, 85, 107, 111
Delden, W. van 152
Dellenend [Erve] 108
Den Bosch 37
Denekamp (Degnekamp, Deugekamp) 44, 50, 91,
107, 112
Denekamper mate 121
Deng, Jan ter 41
Dengman, N.N. 139
Dengman (Dengeman). Erve 108, 138
Dengmans fenne 38
Dengmans, Bertine. Meid 153
----, Engelen. Meid 153
Den Ham [Land] 10
Deventer 27, 35, 36, 44, 48, 49, 51, 55, 56, 58, 59,
61, 70, 71, 73, 75, 78, 82, 89, 93, 98, 101, 103,
105, 107, 108, 112-114, 117, 123, 129, 141, 154,
158
Deventer bode 109
Deventer schip 123
Deventer vrienden 108
Kerkhof 101, 113
Diepen, Hendrik van 158
Diepenbroek (Dippenbrook) 121
Diepenheim (Dipenheim) 65, 107
Diepenveen (Dipenveen) 78, 82
Dikhernnen 149
Dina N.N. 153
Dingeman. Kerkmeester 139
Dinkel, de 10, 11, 13, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 31,
32, 34, 37, 40, 44, 45, 46, 48, 55, 56, 60, 64, 65,
68, 70, 71, 73-77, 81, 83, 85, 86, 92-94, 96-98,
100, 101, 103, 106, 113
Dinkelse boeren 101
Om Dinkelsche te lagen 69
Dinkelwater 106
Dinkellage. Kapitein 79, 109
Dinken, Drik. Spinner 149
Doesburg (Doesborg) 66
Doetinchem (Deutekom) 37
Domine zie Keller, Johannes.

Donge, Wilm ter 69, 107
Dongmans, Geesken. Meid 153
Dongmans huisken 69
Doppenbroek, N.N. 94
Dresden 87
Duckink, Abrah: 75, 108
----, vrouw (Vrou) 75, 108
----, N.N (Zuster, suster) 75, 108
Duggen (Doggen), Gert (Geert). Wever 121, 145,
147
----, Hille 127
----, N.N. 28, 96, 106, 112
Duggen brugge (nije brugge) 41, 62, 63, 104
Duggen hofken 72
Duggen huis 62, 63, 82, 103, 105, 134
Duggen wefekamer 92
Dusseldorp 63, 106
Duijn poorte 56
Dijk, de 28
Eberhardi (Eberharde). Dominee, pastor 65, 87, 107
----, vrou 87
---- (2 susters) 87
Eckelhof, N.N. 72
Eeste 84
Effenluninge 44
Egbrink hekke 91
Egbers, Gerrit. Wever 150
Egberink stege 112
Eibergen (Eybergen) 110
Eibergen (Eijbergen, Eybergen, pastor Eijbergen),
N.N. Dominee 47, 63, 64, 82, 90, 104, 106, 112
Eilrink (Eylrink), Herm 86
Ekelhof, Pape 107
Elderman, Bookholts Lambert 44
Eldrink, Detert 86
----, Hermen 23, 34, 52, 56
----, Janna 135
Eldrink (Elderink) [Erve] 44, 68, 106
Eldrink Brugge (Elderinkbrugge) 16, 32, 34,
44, 45, 55, 60, 73, 77, 81, 92-94, 101, 103, 106
Elikman, N.N. 135
Elkink, Jenken. Meid 153
Elsbeeke (Elsbeke). Huis 30, 51, 72, 107
Elsbeen, Egbert (Elsbens broor) 150
----, N.N. 149, 150
----, Stine 140
Elshof (Elshoff), B. (Neef B:) 42, 51, 60, 86, 92,
104, 111, 112
----, Gerard (Swager) 11, 47, 125
----, Jor: (Neef) 109
----, N.N. (Neef Jor: Elshoff sone) 79
----, N.N. (Neef) 33, 55, 57, 59, 63, 104, 105, 106
----, N.N. (Nigte) 33, 88, 104, 111
----, N.N. 59, 60
----, (beide nigten) 57, 105
----, vrouw (van neef B. Elshof ) 86, 111
Elverman, N.N. 115, 118, 134
Emmathuisjes 158
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Emsbuiren 63
Engeland zie Groot-Brittannië.
Engelbert, H: (Neef) 41, 104
Engelink. Rector 79, 109
Englen, Jan. Bleker 149
Enschede (Ensched, Enschd) 10-12, 15, 18, 25, 2830, 33, 34, 36-42, 44-46, 48-61, 64, 66, 71, 72,
74, 76-78, 81-87, 89-93, 99, 100, 103-107, 109113, 118, 122, 123, 125, 128, 132, 133, 136-138,
141-143, 149, 154-157, 159
Enscheder esch 32, 58, 90
Enscheder Gerigte 98
Enscheder kermis 90
Enscheder maat (maete, mate, mathe) 74, 94,
108, 117, 118, 137
Enscheder markt 60
Enscheder schepel 117, 128
Enscheder S Mertens markt 55
Espoorte (Eschporte) 89, 112
Labbe dijk 89, 112
Mulle 74
Papen kerke 89, 112
Epe, bij Gronau 96
Eper boeren 83
Eper markt 29, 58
Erpig.
Erpige dogter 74
Everhard N.N. 149
Evenlo, Heer van 82, 110
Everwijn (Graaf Everwyn II, Gouverneur van West
Frieslande) 81
Eylrink (Eybrink), Gerrit 76, 108
Fenne Jan 124
Flake.
Jan Flakes bokke 107
Flaksbekke, N.N. 81
Flaterbekke, Jan 69
Flederman, N.N. 128
Fockink. Burgemeester 66, 107
Frederik Karel graaf van Bentheim (Graef) 40
---- (Graffinne) 40
Frankrijk 24, 26, 47, 54, 63, 95
de Fransen, de Franschen 59, 63, 105, 106
Frenken, N.N. 151
Frenswegen. Klooster 51, 87, 94, 104, 113
Friesland 87
Froon, N.N. 9, 121, 124, 126
Frijdag, N.N. 50
Frijlers (Frijler, Frijleken, Fryler), N.N. 91, 116,
117, 119-122, 124, 125, 127, 128, 130, 134, 139
Frijlers soon 138
Gasthuis.
Voerman Gasthuis zyn Zone 158
Geert N.N. 81
Geertruid zie Stok, Geertruid.
Geese N.N. 99
Geldehuis 94

Gelder 32, 103
Kruit Toorn 32, 103
Hert poorte 32
George II van Hannover. Koning van Engeland
(Koning van Engeland, koning van Hanover)
33, 35, 37, 54, 58, 79, 83, 89, 90, 97, 99, 104,
110, 112, 113
Gerligs, Bet 28
Gerrijsen, Eijlart (Eijlert). Wever 142
Eijlerts soone. Wever 145
Gerritsen, Hermen 142
Gervordink (Gerverdink), Henricus. Dominee, Pastor
91, 112
Getrut N.N. Spinster 150, 151
Gewin, N.N. 63
Geze N.N. 113
Gilhuis (Gelhuis, Gilhus, Gilhaus, Gildehuys) 30-32,
35, 41, 42, 46, 54, 62, 63, 66, 78, 106, 113, 118,
159
Gilhuser, de 54
Gilhuiser kermisse, Gilhuser kermisse 57, 75
Gilhuser markt 54, 59
Gilhuser winde meule 81
Steene meule 81
Gille zie Spik, Gille.
Glaan. Klooster (Cloester Glaan, klooster te Glane,
nonnenklooster) 31, 87, 113, 158
Glane, Sweer ter 158
Glane (Glaane) 31, 41, 58, 74, 86, 96, 101, 113, 158
Glanebrugge (Glaner brugge). Streek 85, 111
Greeve, N.N. 64, 106
Greeven koeweijde 28
Greusher Esch 83
God (God de Heer, God de Heere) 22, 59, 74, 76,
80, 103, 108, 118, 137, 157
Gols, Gille 118
Goor 33, 41, 103
Goor, Johannes van 56
----, vrou Van 135, 150
Gosens (Gosen), Berent. Wever 143, 144, 145, 147
----, Trijntken (Berent Gosens Trijntken) 147
Gouda 13
Griess, W. (Neef) 104
Grolle, N.N. (Nigte) 76, 108
Groningen (Gronningen) 62, 65, 74, 88, 106-108,
111
Gronou (Gronouw, Gronouwe, Gronauw) 29, 32, 35,
38, 40, 41, 44, 52, 58-62, 65, 75, 78, 79, 84, 85,
87, 91, 104-108, 110, 116, 141, 145, 146, 149,
151, 154, 160
Graaf van Gronau 108, 138
Gereformeerde kerk 40
Gronauschen oliemolen 106
Gronser, de 38
Groot-Brittannië (Groot Brittanie, Grootbrittannie,
Grootbrittannie, Engeland, Engelland, Engelant)
29, 30, 33, 35, 37, 44, 54, 58, 79, 83, 89, 90, 97,
99, 103, 104, 110, 112, 113
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Hengeler meule 11
Hengelo (Henglo) 15, 28, 62, 72, 76, 103, 107, 158
Rentmeijster tot Hengelo 28
Hengelose tol , de 15
Hennink, Jan 124
Herbrinte, H. Tandarts 94
Hermes, Eilearda 153
Hermsen (Hermse), Jan 120, 121, 123, 124
----, Lamb. (Jan Hermsens Lamb) 124, 125
----, weduwe (Jan Hersems wedw) 124
Heunders, Jan 87
Hille N.N. 147
Hindrik Jonge Jan. Wever 150
Hiphoppe (Hip heppe). Land 88, 111
Hodemaker. (Nigte en haer beide dogters) 87, 111
Hoetink, N.N. 53
Hofman (Hoffman). Dominee 40, 104
Hofman. Rentmeester 63, 106
Hofman, Dina 154
----, N.N. Rechter (Rigter) 62
----, N.N. (Rigter Hofman soon) 62
Hofmeijer, Janus 116
----, N.N. (Neef) 76, 108
----, N.N. (vrou van Jannes Hofmeijer) 142
Hogekamp (Hooge kamp, Hogen kamp, Hog kamp,
Hogen Kamps stuk) 33, 46, 55, 71, 79, 105
117, 126, 129, 135
Holland (Hollant) 30, 36, 44, 54, 62, 106, 122
Hollanders 123
Hollandsche (hollants) soldaten 85, 111
Hollantse scheprogge 125
Hols, Jenken. Spinster 151
Holscher.
Holschers Rolef. Wever 144
Holschey, Hermen. Wever 144, 145
Holsik, Coort. Wever 148
Holst, Margaretha Keller- 154
Holten 32, 56, 97, 103, 113
Honiglo. Schulte 129
Hoogklimmer.
Hoogklimmers knegt 75, 84
Hoorn 52, 65
Horst, Enken ter. Meid 153
----, Geesken ter. Meid 153
Horstkamp, N.N. 13, 62, 101
Horstkamps huis 103
Hövel, Adolf Otto Jodocus van. Heer van de
Ravenshorst, landdrost 44
Hubert. Dr. 35, 40, 104
----, N.N. (Hubert Jansen (Janssen)). Gerechts
dienaar, onderrigter 65, 107, 84, 110, 134
----, N.N. (Huberts soon, son) 87, 111
Hufink, Hermen. Wever 141
Huiskes, Geesken 45
Huls zie ook Prins.
----, Berent (Prinsen soone Berent Huls). Wever 146
----, Derk 33
----, Gerrit 76

vervolg Groot-Brittannië
Koning van Engeland zie George II.
Groothuis, Willem (Wilm). Wever 146, 147
Grijp, W: (Neef) 39, 40, 73
----, Rolf 157
Haaksbergen (Haxbergen, Haxberge) 10, 36, 59, 60,
79, 109, 160
Drost van Haxbergen 59, 105
Hael. (Neef). Pastor 108
Hakeboom, N.N. 93
Halfboer, Engle. Meid 153
Ham, De [land] 117
Hambrok, Jan 114
Hampsink, Adriaan (Aderiaan). Pastoor, rector te
Glane 134
Hannover (Hanover) 35, 54, 58, 79, 83, 84, 89, 90,
97, 99, 110, 112, 113
Hanoverse Droste, Hannoversche Droste 99,
104, 113
Hanau (Hanauw) 144
Hardenberg. Kapitein 81, 109
De Hardenberger 116
Harderwijk (Hardenwyk) 56, 105
Harger, N.N. 85
Harplenslager, N.N. 68, 107
Hartkamp, N.N. (Neef) 40
Hartman, N.N. 104
Haselenberg, N.N. 59, 70, 105
Hatman, N.N. 115
Heek [Plaats] 49, 105
Heek, N.N. van (Nigte van Heek) 87, 111
Heerdestege (Heerde stegge) 28, 83, 92, 103, 112
Heerdt, Robert Frederik baron van. Verwalter-drost
van Twente 84, 110
Heerschen (Herschen, Heersche, Heersches,
Hersches). Erve 108, 120, 135, 138
Heerschen land, Heerschein land 65, 76, 107
Heerschen tenden, Hersen tend 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 129
Heerschen riete 88
Heidgers (Heijdgers). Dominee 138
----, N.N. 42, 104
Heidgras swager, Heidgras zwager 57, 105
Heitgras wedwe 74, 75, 108
Heideggers (Heijdeggers, Heijdgers, Heydeggers,
Heideggen). Dominee 62, 65, 68, 106-108, 138
----, vrou 62, 106
Heidelberg (Heijdelberg) 85
Heist (Heile). Ritmeester 84, 110
Heitkamp, de 93
Hellendoorn 61
Hellevoetsluis (Hellevoorsluijs) 37
Hem, C. 157
Hengel, Jan. Wever 129, 142, 143, 144
----, Jan (Hengel Geerts Jan). Wever 144
----, Jan van. Wever 149
----, N.N. 28
Hengel huis 103
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----, (Beide nefen Keller) 79, 109
----, Christiaan (Christian, Christjaen,vader, Vader
Sael:) 154, 155
----, Christiaan (sone Christjaen, soon Christjan,
Christjaan, Christj, Chr., zone, onse soons) 28,
30, 38, 42, 44, 46, 49, 51, 54, 56, 59, 60, 65, 71,
77-82, 84, 85, 86, 89, 90, 92-94, 100, 104-113,
124-127, 129-132, 135, 137-139, 144-148, 154,
155
Soons Huis, Christjans huis 59, 85, 87, 108,
110, 111, 113
Christiaans strate 112
----, Christiaan [kleinzoon] 155
[----], Christjan (Neef) 128
----, Eeduard 155
----, erven 114
[----], Gerhard (Neef) 79, 109
[----], Gerhardus. Student 79, 109
----, Gerhardus [kleinzoon] 155
----, Hans (Neef) 109
----, Henr. (Neef) 79, 94, 113
----, Henr. Dominee 113
----, Hendrikus [kleinzoon] 155
----, Herberdina Stroink- (dogter Dina, onse Dogters,
vrou van Jorien Stroink) 53, 59, 65, 79, 87, 89,
90, 92, 93, 103, 106, 109, 111-113, 123, 128,
130, 131, 132, 133, 134, 137, 144-148, 150, 152,
154, 155
[----], Hermanus (neef) 79, 109
----, Henr: 93
----, Henrica Stulen- (Suster) 154
----, Henrica (Dogter) 154
----, Henricus (Grootvader) 154
----, Henricus (Vaders broeder) 154
----, Henricus (Vader, pastor, pastoor, Dominee) 29,
33, 39, 44, 45, 50, 53, 54, 57, 58, 62-65, 68, 71,
75, 77, 79, 80, 82, 84, 86-90, 103, 104, 106-112,
114, 115, 123, 137, 141, 145-150, 154, 155, 157,
159, 160
----, J: (Broer) 127
----, J. 72, 88, 89, 107, 111
----, Jan 93, 113, 146
----, Janna Getruid (Suster) 154
----, Joan 78, 108
----, Joan. Dominee 158
----, Joanna 155
----, Joannes [kleinzoon] 155
[----] (Vader) 79, 109
----, Johannes (soone Johan, Jan, Joan, Jannes, onse
soons, domine, adiunct pastor, Dominee) 12,
29, 33, 35, 41, 42, 45, 47, 49, 51, 52, 56, 58, 59,
61, 62, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79,
80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96,
97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 111, 112, 113, 139, 145, 146, 148, 149,
150, 152
----, Lambertus 154
[----], Margaretha (grootmoeder) 154

vervolg Huls
----, Hermen (Derk Huls sone). Wever 145
----, weduwe (wedwe van Gerrit Huls) 76, 108
----, N.N. 148
----, Swenne 118, 120, 143
----, Wilm 92, 112
Hultken, Johannes. Verwalter markenrigter 158
Ibbenburen 35, 104
Jpkemulle, Gerrit 141, 142
Jacob de jeude 159
Jan N.N. 142
Janerink. Dominee 134
Jansen, Hubert zie Hubert, Jansen.
Jasper.
Jaspers huis 28
Jelle N.N. 142
Jonkman (Jongmans), Christjan (Christjaen). Wever
151
----, Jan (Jan Jonkman sone). Wever 152
Jonkmans huis 78, 109
Jongmans patte 67
Jordens. Burgemeester 59, 105
Jorgens, Lubbert 116
Jorien N.N. 30, 81, 89, 112, 119, 120, 134, 135
Joriens putte 91
Joriens Jan 133
Jorians Jan en Knelie 83
Jorien Neefken 93
Joijken N.N. 60
Jutten, Gesken (Gefken) 118, 119
Kalmers, Bernardus Rein 155
Kalverkamp, de 44
Kampen (Campen) 80
Kampste, Jan Hendrik. Wever 146
Kanns, Geertruid 154
Kapitein 61
Kate, ten zie Cate.
Keilvers (Keijlvers, Keylvers), B. 84, 110, 146
----, Bernt (Berend) 92, 112
----, Christina (Nigte) 73, 107
----, Geertruid Keller- (Chr: vrouw, vrouw, vrou,
schoon dogter, soons vrou) 49, 52, 84, 90, 93,
100, 105, 112, 113, 155
----, Herman (Hermen, Herm). Smit 38, 74, 84, 104,
108, 110, 134
Herm Keijlvers weite 74
----, N.N. Borgmeester 76
----, N.N. (Broer) 112
----, N.N. (Moder) 65
----, N.N. (Oom) 51, 105
----, N.N. 154
----, weduwe Pleghelm- (wedwe) 31
Keller, Aleida van Riemsdyk- 155
----, Anna Margaretha Stroink- (Anna Margarita,
Anne, Anna Klara, dogter Anna, onse Dogters)
41, 51, 53, 59, 65, 77-79, 82, 89, 90, 92, 106,
108-110, 112, 128, 130-134, 137, 138, 144-152,
154, 155, 157, 159
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Lakerink (Lakrink), N.N. 42, 104
Lambers, Lubbert. Wever 146
----, weduwe 158
Lambersen, Jan. Wever 141
Lamoes, N.N. (Nigte) 92
Lams, Dingman 94
Landtreben (Landreben), Gerard. Arts (Docter) 63,
65, 89, 103, 106, 112, 127
Jan Lansreben huis 75
Lange slag, het 32
Lansink. Erve 108, 138
Lansink, Berent 89
----, Jan. Wever 56, 137, 138, 145, 147
Jan Lansinks huis 108
----, (Dogters) 56
Landrentmeester (Landrentmeister, landrentmeijster)
118, 123, 124, 125
Lasonder, Jan 123, 127, 128, 130, 131, 132, 135
Everwyn Lasonders knegt Jan. Wever 152
Laur, N.N. 74
Ledden, Hosmer Egra 66
Lede.
Lede Geerts huis 158
Ledebos, N.N. 61
Leeuwarden (Lieverden) 154
Leiden (Leyden) 112, 154
Lemmink (Lemmick), Jan Hendrik (Hindrik).
Kleermaker 156
----, N.N. (zoon J. Hindrik). Kleermaker 156
Lentfert, Anna (Lentfersche Anne) 51, 105
----, Borger ten 111
---- Bosman 131
----, N.N. Kerkmeester 135
----, N.N. (Lentfers soon) 138
----, N.N. 28, 88, 116, 127, 132, 133, 134, 135, 136,
138, 158
Lentfers Thiende 75, 108, 135
Leurink (Leurik), Aleida Keller-. (Ik, mij, liefste,
suster Keller, vrouw, moeder, Pastoorse,
Pastorsche) 9, 59, 63, 77, 81, 92, 103, 106, 107,
111, 112, 114, 115, 122, 126, 127, 130, 132,
134, 137, 139, 141, 144, 145-151, 154-157, 159,
160
----, Catharina (suster) 154
----, Geesken Elshof- (Suster) 154
----, Georgius (Georgs, broer, swager) 146, 154
----, Jan 153
----, Judith Strik- (Suster) 31, 37, 104
Leusman, questie 111
Leusener angaende 88
Lingen (Linge) 33, 104
Linthuis, N.N. (neef) 63, 106
----, N.N. (suster) 154
Lintstouw (Linstouw), Wilm Augustus van (von).
Kapitein-luitenant 80, 81, 82, 109
Lippers, Jan Hindr:. Smit 74, 108
Roelef Lippers Bodel 126

vervolg Keller
----, N.N. (Broor) 91
----, N.N. (Dogter) 149
----, N.N. 158
Kerke, N.N. 108
Kerkenland 83
Ketel, N.N. 156
Keulen (Cuelen) 87, 122
Kistmaker, Henderik 157
----, Piter. Schout 38, 53, 131
Klaas N.N. (snijder Claes sijn soon) 44
Klant.
Klants huis 80
Klooster (Clooster) 88, 93, 106, 113
Kluer Verloorn 96
Klumper (Klumpers), N.N. 116, 127
Klumpers spyker 104
Klumpet, de. Spijker 155
Knelle N.N. Spinster 152
Kolker. Erve 108, 117, 121, 123, 124, 126, 132, 138
Kolker (Colker), N.N. 54
Kolkers rogge 47
Kolkers saet 62
Van de Kolker 120
Colkers 122, 123
Kolkers weite 48, 133
Koning, N.N. den 105
Koningsbergen 11, 125
Konnig, N.N. 156
Koppelman, Gese. Meid 153
Kopserver-gaerden 108
Korte, Alken 129, 130
Kortershuis, N.N. 158
Kortjak (Kortsak), David 59, 106
Koster.
Kosters nije huis 80
Kostverloren (Kortverlooren, Kostverloorn,
Kostverlorn). [Land] 28, 31, 38, 39, 41, 46, 62,
66-68, 72, 75, 87, 90, 92-94, 97-99, 103
Krabben.
Krabben Arents schoppe 45
Kramer. Landschrijver 87, 111, 113
Krasenberg (Crasenberg, Crasenborg, Crasberg), Jan
120
----, Lentfert 115
----, N.N. 69, 96, 116-139
Crasenbergs rogge 135
Krimpener weert 13
Kroonslot 11, 125
Kupers (Cupers), Hendrik 28, 31
Kupersen 103
Kupers huis 55, 103
Kupers Hendrikshuis 103
Lage 155
Lakerman, N.N. 44, 81, 117-120, 124, 128-130,
132-134, 136-139
Lakermans schapeschot 109
Lakermans Jan 137
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Lippinkhof (Lippinkhoff), Berent 131, 132
----, Geert H. 115
----, Gerrit. Wever 141
----, Gerrit 115
----, Fenne. Meid 153
----, Herm: 83, 110, 116
----, Hermen (Jan Lippinkhoffs Hermen). Wever 142
----, Jan (Jan Lippinkhofs Jan). Wever 143
----, N.N. (moers) 130, 132
----, (Dr.) Docter 60, 64, 106, 155
----, N.N. 115
----, Wilm 135, 139
Lippinckhofs 44
Lipper, Rolef. Wever 145
Lipstad 75, 108
Lits, N.N. 105
Lodwegs, Berent. Wever 147, 149, 150
----, Jan. Wever 145, 146
----, Geert (Berent Lodwegs sone). Wever 146
Loghem (Loggem), Andries van 82, 110, 151
Loire (Loijre), de 26
Loisman. Erve 11
Londen 12
St James 103
Lonker 28, 72
Lonkerberg 31
Lonneker 11, 46, 158
Lonneker Berg 30, 103
Loo, het. Es 10, 45, 78, 107, 108, 158
Loo gaerden 31
Losser (Dorp) 9, 14, 22, 27, 29, 38-41, 43, 44, 47,
51, 53, 56, 57, 62, 66, 69, 71, 72, 75, 76, 78, 79,
81-83, 85, 87, 89, 92-94, 99, 100, 101, 103, 104,
107-113, 115, 117, 118, 120, 129, 139, 154-158,
160
Dorper jonges 88
Kerkstraate 41, 103, 104
Losser Boren 137
Losser kermis, kermisse 72, 76, 88
Losser maet, mate 116, 128, 137
Losser meule, Mulle, meule, Muller huis 54,
55, 60, 62, 71, 88, 90, 105, 106, 111
Meulen steege 74
Pastorie 114
Louis N.N. (Louies) 50
Loijrink.
Loijrink sone 94
Lubbers, Albert (Gert Lubbers Albert). Wever 151
----, Gert. Wever 129, 147, 148, 149, 150, 151
----, Wilm (Gert Lubbers soon). Wever 150
Lubbertsen, Geert. Wever 145
Lubte
Lubter rogge 96
Luer, Ale ter. Meid 153
Lues, weduwe 117
Luiks, B. 154
Lukens, Gerrit 138
Lukien, Jan 79

Luks, Aelken 127
----, Hermen B: 152
Berent Hermsen Luks jonge. Wever 148
Luns, Hermen 135
Lusthuis, grote 64, 106
Lutke maet 39
Lutte, de. Marke 28, 32, 54, 62, 72, 83, 86, 115, 116
Luttekhuis (Luttikhues), N.N. 51, 119
Markdernek kamp 84
Madrid 13
Markel, Jan Lodwegs van 75, 108
Markelo (Markel, Marke), bij Diepenheim 38, 55, 82
Markus N.N. 47
Marquis 53
Marsch vonder 56
Mastenbroek (Mastebroek) 46, 51
Mastebroker beeste 35
Meilink (Meijlnek). Dominee 65
Melgior, Cornelijs. Wever 143
Mengen. Vaandrig 85, 111
Mertiens, Herman 93
Metelen (Meetelen, Meteler) 49, 105, 106
Metels man 50
Metelen, Hosmer 63
Metting.
Jorien Mettings geffel 80, 109
Meulenbeelts, vrou 145
Meijer (Meyer), Hendrik. Rechts dienaar. Rector te
Glane 128
----, N.N. (Joode) 78
Meierij (Meijerije van den Bos) 37
Meijrink, vrou 28
Moderode, Van. Vaandrig 80, 109
Moders, N.N. 110
Molemersch gaerden 23
Mors vonder 44
Moulins 26
Muck (Van Muck, Muk), I. Dominee 160
----, Jacob Jan 160
Mulderman, N.N. 58
Mulderssoen. Erve 108
Muldrink, Gerrit 54
Muldrink Beeke, Mulderink bekke 68, 107
Mullen, Gerrit ter 144
Muller 115, 116, 117, 118, 119, 122
Mullersche 127
Mullerman (Mullerma), N.N. 85, 116, 123
Mullerman. Erve 138
Op Mullemers 97
Munster 45, 59, 89, 105
Munsterse Heeren 59
Munsterlude, munsterlui 44, 86, 106, 133, 139
Munsterland (Munsterlant) 20, 22, 29, 35, 48, 50,
52, 63, 66, 75, 76, 80, 83, 96, 103, 106
Muntz, Coenraad. Doctor, richter van Haaksbergen
66, 82, 107, 110
Naber, Isak 54, 55
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Nagel (Dr.). Dominee 42, 44, 59, 63, 65, 104, 105,
106, 107
----, vrou 63, 106
Nantes 26
Nedergrafschap 85
Nettemaker, N.N. 73
Nieuwenhuis 79, 99
Nilant, Jan. Verwalter rigter, rigter 98, 111, 113, 138
Niters (Nitert). Docter 38, 47, 59, 65, 66, 76, 77, 88,
105, 107, 108, 111, 138
Norbeke, N.N. (Nigt) 40
Noorddeurningen (Noord Deuringe, Nordduringe).
Huis 93, 94, 113
Noormans, Zwenne. Meid 153
Northorn (Northoren, Noordhoorn) 41, 43, 44, 53,
54, 60, 73, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 94,
104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 122,
127, 128, 141, 146, 147, 154
Jooden docter Northorn 74
Northorns 148
Northornse laken 147
Northorns markt 69
Northornse mate 122
Northornse thoorn, Noordhoornschen toren 81,
109
Nijenborg 96
----, N.N. 76, 126
Nyerborger, N.N. 157
Nijenhuis (Nyenhuis), het 10, 85
Nijhoff, Wijnand (Wynand) 98, 113
Nykerk, J.H. 88, 111
Nijkerken (Nijkerke, Nykerke), Anna (Jan Hend
Nykerke Anna) 151
----, Berent. Wever 143
----, Jan. Wever 145, 150
----, Jan Hendr:. Wever 149, 150, 151
----, Jorien 68, 107, 127, 155
Nijlant (Nyland). Erve 108, 138
Nijlant (Nyland, Nylant, Nijlants), Berent (Detert
Nylants Berent). Wever 141
----, Christiaan (Detert Nijlants Christjaen). Wever
141
----, Detert. Wever 142
Detert Nijlants wedwe haer knegt Jan. Wever
144
----, N.N. Verwalter rigter 88, 96, 138
----, N.N. 51
Nijweert (Nyweert), Aaltje (Nijweerts Alken,
Nyweerts Aalken) 52, 109
----, N.N. 34
Nijweerts huis 46, 78, 84, 85, 87, 108, 110, 111
Nijweerts 56, 80
Ogtrop 17, 55, 78, 83
Ogtropper wagens 87
Ogtrop, Johan van 108
Ohne 153
Olde mulderslag 103
Oldenkatte 62

Oldenzaal (Oldenzeel, Oldenzel, Oldenzal) 9, 12, 22,
23, 25, 27, 28, 30, 31, 33-36, 38, 40-48, 50, 52,
54-66, 71-76, 78, 81-86, 91, 93-97, 103-112,
117-119, 122, 125, 127-137, 139, 140, 149, 150,
153, 156, 159, 160
Oldenzels Andries markt 55
Borgmeesters 87
Klooster, Clooster te Oldenzel 133, 139
Latynsche School 112
Oldenzels Dijk 72, 91
Oldenzaalse markt (Oldenzels markt) 14, 38,
58, 76, 95
Oldenzelse Pastors 82, 110
Oldenzelse Pinxter markt 25
Oldenzelse predikanten 87, 111
Oldenzaalschen weg 112
Stadhuis 87
Olst 82
Omk (Oink), vrou 88, 96
Oosterwijk (Oosterwyk) 98, 113
Oost-Indië (Oostindien, Oostindie) 91, 112, 128
Oostindisch Vaarder 157
Oostzee (Oost Zee) 40
Ootmarsum (Ootmersen, Ootmersem, Ootmerschen,
Ootmerschen, Oetmorsem, Oetmorsen,
Ootmorse) 56, 76-78, 82, 83, 86, 100, 101, 108,
109, 111, 113, 125, 128, 130, 131, 134, 146, 155
Oetmerscher kermis 60
Oetmerscher markt 58
Ootmorscher oude Borger 134
Oetmerscher rogge, Ootmorser 57, 123, 135,
136
Ootmerser vette weide 43, 104
Oranje zie Willem.
Orléans (Orleans, Orleaens) 26
Ostervelt, Wilm. Wever 148
Ottensteen 83
Osenbrug 28
Osnabrug 97, 113
Overijssel (Overijsel) 80, 108
Palthe, N.N. 22, 60, 64, 103, 134
----, W:. Pastor 82, 106, 109, 132
Palts 85
Papenmaet 138
Pastorij land 127
Parijs 13, 79, 99, 122
Pasche (Paaschen), Abram: 89, 159
----, Berent 60
Pasche huijs 141
Pastormte, Grete. Meid 153
Pastorij land 127
Pastoius. Boerrigter 125
Patkul (Patkuls). Landrentmeyster 121, 122
Penkamps Marije (Marye) 92, 112
Pennink. (Pr.) Pastor 38, 63, 88, 106
Petersburg 11, 125
Peijrik, N.N. 56
Pint de Joode 55, 105
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Pleghelm Keijlvers, weduwe (wedwe) 31
Polen 11, 125, 137
Poppe, de 85, 90, 111, 112
Poppen brugge (Popen brugge), de 29, 41, 68, 104
Pot, Styne. Meid 153
Prins (Prinse, Prinsen) zie ook Huls.
----, N.N. (Berent Huls Prinse, Prinsen soone Berent
Huls). Wever 130, 131, 145
----, Willem (Wilm) (Prinsen soon) 78, 108
Prinsen huis, Princenhuis 45, 158
Pruisen 11, 125
Purmerent 52
Rademaker, Derk 91
Raalte (Raelte) 65
Ravenshorst, de. Huis 41, 55, 85, 88, 94, 96, 99,
104, 105, 111, 113, 158
Droste van Ravenshorst 44, 104
Drostinne 104
Ritmeijster (Ritmeyster) van Ravenshorst 55,
104, 105
Rechteren, Adolf Philip Zeger van. Heer van Almelo
(Graef van Regteren, Graef van Almelo) 33, 59,
104, 105, 113
----, August Hendrik Christiaan van 93, 94, 113
---- tot Noorddeurningen, Frederik Willem van 93,
113
----, Jan Reint van 93, 94
Regter, Casper 78, 80, 108
Regters, vrou 52
Reinders (Reijners). Dominee 33, 104
Reiners, N.N. (Nigte) 45, 106
Rekers, Trintken. Meid 153
Rekken land, Van 105
Rensen. Docter 64, 88
Reijger, Claas. Wever 148
Riemsdyk, Arn. van. Dominee 155
Riga 40
Rigter 42, 45, 61, 91, 104, 108, 112
Verwalter Rigter 87, 111
Rimberg, het 15
Robrink (Roberink), Gerrit 76, 108
H. Robrinks kint 74
Ger Robrinks huis 96
Ger: (Gerh:) Robrinks maagd (magt) 97, 113
Roer, De. Dominee 73, 107
Rolef N.N. 119
Rolijn (Rolyn), Comis (Commies, Commis) 48, 54,
59, 64, 105, 106
----, N.N. Dr. 82, 110
----, N.N. (Rolijns sone, Rolyns Zoon) 56, 59, 72,
105
----, N.N. (Rolijn student) 71, 107
Rotorman (Roteman). Erve 108, 138
Roterman, N.N. 41, 46, 48, 65, 76, 88, 107, 112
Rotermans sone 132
Roterink (Rotrink Huis, Rotrink) 56, 63, 66, 106,
107
Rottink, Hilden. Meid 153

Roverink. Tandarts 113
Ruenberg 83
(Rijsen, Ryssen) 84, 110
S., Casper 63
Samland (Sameland, Samlandt), Govert (Jan
Samlands Govert). Wever 149, 150
----, Jan (Jan Samland senior). Wever 149
----, Jan. Wever 92, 93, 112, 134, 136, 143, 148, 151
----, Jorien. Wever 57, 87, 117, 135, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149
----, Merije (Jan Saml Marije). Spinster 151
----, weduwe (wedwe: van Jan Sameland, Jan
Samlants wedwe) 134, 135
Sant, Geert 109
Schallenberg, N.N. 134
Schiltkamp, N.N. 139
Schimmelpennink. Dominee 47, 56, 104, 105
Scholm: 134
Scholte Hontglo, weduwe 158
Knecht van de weduwe Scholte Hontglo 158
Scholten (Scholte, Schulte), Jan 136
----, N.N. (Neef) 36
----, N.N. (Nigte Scholten) 86
----, N.N. 72, 98, 113, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
Scholtz, N.N.. Student 113
Schomaker, Berent 136
----, Gerlig 117
Schoonhoven 13, 103
Schonehoove, N.N. 93
Schoorters, Gese 119
Schoves, Knelle. Meid 153
Schruer, N.N. 42
Schruer huis, Schroerhuis 138
Op Schruer 80
Schulten. Pastor 100, 113
Schutrop, Ede van 115
----, Fenn van. Meid 153
Schutrop. Kerspel (Kerspil) 153
Schuttrop (Schuttorp) 78, 81
Schuttropper markt 36
Schutteroppertoren 109
Seggelt, N.N. 59
Sevrers, Geer< -- >. Meid 153
Slederman, N.N. 43, 104
Sluter, N.N. (Neef) 28
Singraven 44, 53, 97, 105, 106
Heer van Singraven 116
Vrou van Singraven 126
Sint-Adolphus (St Adolph). 5 juni 42
Sint-Andreas (Andries). 30 november 10
Sint-Bartholomeus (Bartimeus). 24 augustus 123
Sint-Jacobus [de Oudere] (Jacobi, Jacobi dag, St Jacob). 25 juli 12, 16, 54, 79, 103, 115-140, 150
Sint-Johannes (St Johannis dag, St-Johhannes dag, St
Johan, sunt Joannes, Sunt Joh, St Jan). 24 juni
10, 11, 14, 15, 17, 23, 25, 28, 38, 78, 83, 103,
118
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Sint-Laurentius (Laurents dag). 10 augustus 12
Sint-Martinus, Sint-Maarten (St Merten, Sint-Martini,
Martini, St Martini, Mertini, Mertinidag). 11
november 27, 61, 74, 124, 129, 130, 139, 151,
157
Sint-Michaël (Migheli, St Migheel, Migheli, Mighiel,
Megheli, Michiel, Mighel). 29 september 9, 14,
16, 26, 52, 59, 103, 114, 118, 119, 134, 153
Sint-Medardus (Midardus dag, Midardus). 8 juni 38,
42
Sint-Petrus, Sint-Pieter (St.-Petri, St:-Pieter).
Waarschijnlijk 18 januari, mogelijk ook 22
februari, 29 juni of 1 augustus 9, 77, 79
Sint-Thomas (St. Tomas, St. Thomasdag). 21
december 85, 111
Slederman, N.N. 125, 146
Sligtenbrij, Gerrit 141
Slompet, N.N. 145
an Smitten 151
Smeden, de 158
Smit (Smitt), N.N. 33, 64, 96, 106
Smits bult 70
Smits, Gert 81
Smitten 151
Snippelink dyk (Sniplink dyk) 101, 113
Snoijman, N.N. (olde Sneuijman) 120, 127
Snoijmans peert 49
Snoink. Erve 77, 108, 138
Snoink (Snoijnk, Snoyink), N.N. 31
----, Vloe 117
Snoink knegt 48
Sniders (Snyder), Hendrik 124
Snyder Klaas zyn zoon 106
Snooyenkhuis 103
Soeker esch 47
Somerhuis, vrou 141
Spaen, N.N. 41
Spanje (Spanien) 13
Spik, het 158
Spik, Berent 143
----, Gille 143, 145
Spoekerye, de 113
Spolmink, N.N. 74, 108
Staels, N.N. (Suster) 38
Starink, N.N. (Oldste soon) 83
Staverman, Anna Keller- (Moeder) 141, 154, 155
----, Henrica 154
Steenberg, Hendrik (Swager) 11, 142
----, Jan (Neef) 79, 107, 109
Neef Jan Steenbergs bruloft 74
----, N.N. (Neef) 41, 104
----, N.N. (Swager) 117, 125, 142, 143, 144
----, N.N. (Zuster, suster) 79, 90, 109, 112
----, N.N. 55
Stegmans, Swanne 129
Stegmanshuis 133
Steggemans smit (Steggemans Smid) 25, 103
Stegmans valt 20

Stekhamer, N.N. 90
Steinfurt (Steinfort, Stenferde, Steinforde) 23, 50,
78, 79, 109
Stenfers (Stenfors), Everwijn. Bleker 149, 150, 151
----, Christjan (Chr., Neef Chr:). Pastor 59, 101, 105,
128
Chr neef zyn bruid 100, 113
----, H: Engb (Neef) 128
----, Helmig (Swager) 154
----, Hermen. Bleker 151, 152
----, vrouw (vrou) 59, 105
maagt 150
Stephen N.N. 118-120
Stok, Geertrui (Getrut, Getrut, Gertrut, weduwe).
Meid 58, 62, 106
Stork, Getuit. Meid 153
Stoverink, Arend 158
Strik (Strick), Abraham (Swager, swaeger) 47, 52,
59, 63, 72, 93, 104, 106, 113, 154
Swager Striks wagen 71, 107
----, J. 86, 111
----, Jan (Neef) 47, 56, 105
----, N.N. (Dominee) 58, 63, 78, 85, 105, 106, 109,
111
sone, sonen 63, 106
----, N.N. (Neef) 104
----, N.N. (Nigte op Elsbeke) 107
----, N.N. (Nigte) 63, 72, 79, 106, 109
vader 63
soontien, zoontien 79, 109
----, N.N. (oom) 30
Stoffrink, Hermen 50
Hermen Stoffrinks land 83, 110
Hermen Stoffrinks wedwe 138
Weduwe W: H: Stoffrink 83
Stroink,
----, Aleida Teylers- (Aleide, Nigte Aleida) 92, 100,
113, 155
----, Geertruid Keller- 154
[----], Gerh: neef 83, 90, 93, 113
----, H. 137
----, Henricus 58
----, Henricus (Herm. soon) 105
----, Henr. (studiosus) 79, 109
----, Herberdina Leurink- (Moeder sael:) 154
----, Hermannes (Schoon soons) 28, 41, 90, 104,
112, 155, 159
zone Hermannus Stroink 109
----, Hermen 155
----, Jan 86, 111, 155
----, Jorian (Jorien, Jurriaan, schoon soons) 29, 41,
77, 90, 93, 104, 108, 112, 113, 154
----, Jorrien 155
----, Jorien (Neefken) 92, 100, 113
----, Letken (Jongste Stroink) 90
----, N.N. (Dogter) 148
----, N.N. (Herms soon) 58
[----] (neefjes en nichtjes) 93, 96, 113
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Terborg 112
Ternate (Ternaten) 91, 112
Tesink, Lambert 15, 103
Tiel (Thiel) 13, 103
Thienden sone 28
Thomas N.N. (Tomas) 54
Tigler (Neefen) 75, 108
Timmerman, N.N. 86
Tonning (Tonnijs).
Tonningshuis (Tonnijs huis) 71, 74, 107
Tonnijs kamp 72
Tormeer, N.N. 78, 108
Toslag, N.N. 60
Den Toslag (Toslagen) 83, 84, 86, 94, 110
Tours 26
Trijn (Trijne) [Meid] 143, 144
Tulken. Kapitein 36, 44
Twente (Twenthe) 111, 112, 113, 122
Twickel, Heer van (Twikkel, Twikkele) 59, 61, 105
Tije, Herman ten. Broodbakker 89, 112
Ülzen.
Ulser oude Borger 134
Ulser rogge 135
Utrecht (Uitregt) 36
Veere (ten Feer) 78
Vehoff, Mighiel 137
Veluwe 36, 56
Verbeek, Dina 153
----, N.N. (Nigt) 104
Verbekke, Greetken (Gretken) 44, 106
----, Hend. 101
----, J. 100, 113
----, Jan 105
----, Jan (Soon). Schoolmeester, orgelist 61, 85, 110,
134
----, Lotte 94, 113
----, N.N. (Boer) 58
----, N.N. (Koster) 78, 84, 108
----, N.N. (Orgelist) 29, 34, 38, 42, 49, 83, 85
----, N.N. (Suster) 51
----, N.N. 62, 69, 70, 73, 74, 84, 94, 107, 108, 110,
113, 127, 134, 135, 138, 140
----, vrouw 52
----, vrouw (Jan Verbekken vrou) 91, 112
Verbekken land 55
Verloorn, Kluer 96
Vianen (Vijanen) 37, 104
Visch, N.N. Auteur 99
Voggetshuis 158
Vollenhove 112
Vos, Herman 61
----, N.N. 132
Voswinkel, N.N. 69
Voswinkel, het 107
Vrolik, N.N. 118
Vrouwenhof, Vrouwen hoff [Land] 28, 103
W: (Nigten en neef) 84

vervolg Stroink
----, N.N. (Oldste Zoon) 110
----, N.N. (Pastor, zyn broer en timmerman) 86, 111
----, N.N. (Schoonzoon) 148
----, N.N. (Sone) 127
----, N.N. 89, 128, 149, 154
----, vrou 147
----, Wilm 60
----, Willem 154
Stoverink, Arend 158
Stuel, Jan (Broer) 122
----, N.N. (neeff Dominee, pastor) 69, 77, 85, 100,
107, 111, 113
----, N.N. (Neef) 85, 86, 111
----, N.N. (Swager) 122
----, N.N. (Zuster, suster) 80, 109
----, Pieter (Neef, neef P:, pastor) 51, 54, 78, 109
----, vrou 85, 111
Stuerman (Stuermans Stuirmans), Jan (Neef) 47
Neef van Stuerman 104
----, N.N. (Nigte) 40, 104
Stijne N.N. 147
Suthoff (Suthof), Albert (Alb: Suthoff met sijn soons)
84, 110
----, Willem (Wilm) 41, 75, 96, 104, 135
Swaan, de. [Herberg] 158
Swafer, N.N. 31
Swafrink. [Erve] 44
Swafrink beeke 28
Swaferink brugge (Swafrink Brugge, Swavernik
brugge, Zwaferink brugge) 29, 85, 100, 103,
110
Swafink, Swafrink, Swaferink, Swafrinks, Swaefrink,
Swaeferinks, Albert (Aelberts). Wever 143
Geert (Geerlof) N.N. Schoonzoon van Albert
Swafrinks. Wever 144, 146, 148
----, Egbert. Wever 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148
Sweel, het Dikken 83
Sweerink (Swerink), N.N. 41, 44, 58
Sweerink maet, Swerink maet 92, 94
Swerink hekke 100
Swerink, Gert. Borigter, wever 144
Sweerman, Hilken 127
----, N.N. 72, 93, 127
Sweers (Swers), N.N. (Neef) 79, 90, 93, 109, 112
----, N.N. 42, 55, 61, 104
Teilers (Teijlers, Teylers), Henricus 78, 108, 155,
158
----, J. 32, 52, 55, 65, 66, 77, 78, 87, 88, 107, 111
----, Jan 35, 41, 62, 75, 88, 89, 104, 106, 108, 111,
112, 138, 139
----, N.N. 79, 94, 103, 104, 107, 108
----, Theodorus 78, 108, 158
----, vrouw (vrou, wedwe) 58, 66, 91, 112
Teijlers nije huis 63
Telgen kamp, de 44, 92
In heeren Telgenkamp 101
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Waldeck.
Waldekker krijgsvolk 64
Warndorp 28
Waelsteede (Waelstede Lutte, Waelste in de Lutte,
Waelstee, Walsted, Waelstede uijt de Lutte)
116-125, 130, 133
Weemgaerden (Weemgaerde, Weemgaarden) 28,
103
Weerimk, Evert 9
Weernink, N.N. 37
Weerselo 87, 111
Wemmers, N.N. 23
Borger Wemmers 58
Wemmers koe 58
Wender (Wander), N.N. (Wender Berends jonge
Lambert). Wever 150
----, N.N. 118, 120
Wennekink, Derk. Wever 143
Derk Wenkinks Coort. Wever 147
Wensink, N.N. 41
Wensman, N.N. 50, 58, 118, 132, 139
Weskamp, Gerrit 153
Wessel (Wessels), G: (jonge G:) 50
----, Gerrit 80
Ger: Wessels huis 44, 86, 133
Wessem 83
West-Friesland (West Frieslande) 81
Wigger, Wilm 128
Wilgenkamp, de 13, 32

Willem IV Karel Hendrik Friso prins van Oranje
(prins van Oranien, prins) 29, 78, 80, 84, 94,
95, 103, 108-110, 113
Willem V Batavus prins van Oranje (jongen Prins)
81, 109
Wilmsen, Gerl. 121
Winoldi, N.N. 28, 73
----, vrou 75, 108
Wilpelo (Wilplo, Wilmlo). Erve 44, 48, 54, 80, 83,
84, 86, 91, 103, 105, 106, 111, 113, 116-132,
134-139, 142
Wilploes Geuke 133
Wilploos bakhuis 56
----, Berent (Wilplers sone, Wilpelo’s Zone Berend)
92, 112
----, N.N. 56, 95
Woltmaet 83, 87, 96
Wolfmaetgras 38
Wijthoff, N.N. 75, 108
IJsterberg. Dakpannenleverancier 89
IJsterborg 87
Zeeland 78, 108
Zuid-Holland (Zuit Hollant) 13
Zuidlaren (Zuijdlarn) 36
Zutphen 12, 103
Zweerman, N.N. 158
Zwolle (Zwol) 27, 37, 54, 59, 61, 71-73, 101, 105,
107, 113, 121, 129, 141, 142, 145
Tugthuis 61
Zwols schip, Zwolsch schip 73, 107
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Zakenregister

- Hazen (haasen) 97, 113
- Heel 104
- Hond (hondken) 53, 63, 76, 90, 106
- Kalkoenen (kalkoene kuikens) 78
- Kievit (kivitt) 88
- Kikkers (vorschen) 15, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 31,
35, 38, 41, 46, 52, 57, 58, 86, 89, 99
- Kippen (hoonders) 58
- Koeien, kalveren 50, 22, 31, 35, 43, 49, 50, 58, 59,
62, 69-71, 75, 77, 89, 90, 103, 104, 123, 131,
137, 158
Koe ketel 49
- Konijnen (konynen, conijnen) 38, 53, 54, 105
- Kraai 10
- Kuikens (keukens) 58, 59
- Muggen 18, 24, 27, 81
- Muizen (muijsen) 63, 64
- Mussen 75
- Nachtegaal (nagtegalle, nagtegal) 52, 58
- Nachtuil (nagtyul) 14
- Ossen 30
- Paarden (paerd, paerde, peert) 13, 26, 30, 40, 44,
49, 61, 71, 73-75, 82, 85, 92, 94, 107, 108, 111
- Patvis 62
- Rupsen (roepen) 32, 42, 84, 90
- Schapen 12, 71, 72, 97, 98, 113
- Slijen 80, 90, 109
- Snoek (snoeke, snoekies) 80, 83, 90, 109
- Vee (beesten, beeste, beest) 9, 12, 13, 14, 22, 26,
36, 41, 43, 46, 50-52, 57-61, 75, 83, 103, 107,
123, 133, 159
Veepest, sterfte van koebeste 22, 70
- Vissen (vische, vischen, vischet, vischeden) 20, 28,
42, 44, 46, 58, 59-63, 66, 72, 73, 79, 80, 83, 84,
88, 90, 92, 93, 96, 104, 106, 108, 109, 111, 112,
113
Gaaren, kleefgaren 75, 106
Vischrij 63, 91, 98
- Varkens (verkens) 10, 36, 48, 51, 55, 57, 59-61,
123, 133-136, 139, 140, 158
- Vliegen (brom vliegen) 18
- Vogels (vogelken) 49, 51, 82, 88
Vogelglas, vogelken glas 50, 70, 73, 77, 81, 91
Vogelkooi 67
- Wormen 85
- Zwaluwen (swalven, swaelven) 41, 52, 57, 65, 82,
86, 95, 99

Beroepen en personen
- Auditeur 110
- Bakkers 55
- Bedelaars (bedelers) 62
- Boer, Boeren (booren, boren) 22, 53, 58, 63, 65,
66, 72, 74, 78, 79, 83, 85, 88, 97, 98, 99, 101,
104, 106-109, 111, 113, 115, 119, 120, 122, 129,
134, 137
Overdinkelsche boeren 44
- Bontkramers (bontkreemers) 33, 103
- Capman 58
- Creditoren 54
- Dieven (diefen) 63, 64, 106
- Factors, de 87
- Foeselbrander (fosel brander) 60
- Grutter 43, 52
- Kinder, grote 93
- Kinder barvoets gingen 19
- Kint gedompen 85, 111
- Kinders met de Paascheyers 107
- Kinder met ijsstoelen 67
- Kinderen op de slee 31
- Kinderen op het ijs 11, 14, 24, 27, 31, 36, 60, 67,
70, 88, 95, 101, 102
- Kinderen schaatsen 49, 64
- Kinder in de weege 84
- Kleermaker (snijder Claes) 44
- Kuipers 93
- Landlopers 38, 104
- Maagt (maegt) 147, 148, 150, 157
Maegt bedde 142
- Orgelmaker 29
- Postrider 26
- Provisoren 28, 128-131, 133
- Rechter (regter, rigter) 61, 91, 104, 108, 112, 115,
128, 131, 135
- Schooiers (schooijers) 104
- Smid 104
Smidse (smitte) 75
- Vrijers, jonge 78
- Wevers (wefers, weffers, weeffers, weefen, weven)
16-18, 20, 50, 56, 70, 74, 88, 100, 114, 124-127,
135
Weefekott 150
Dieren
- Aal (ael) 80, 109
- Baars (baersen, baarsien, baarsjen) 80, 88, 109
- Bijen 15, 58, 82
- Ezels 104
- Fret (frett) 48, 53, 54, 105
- Ganzen (ganse) 77
- Haan (hane, haanen) 49, 105

Dranken
- Bier (Beer) 46, 50, 72, 78, 84, 87, 98, 99, 104, 108,
109, 110, 111, 113, 158, 159
Bieraccyns 107
Bierkranen 49
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- Kleding (kledinge, kledren) 141, 145, 157
- Koffie (koffi kopkes, coffi goet, coffijkop) 34, 49,
60, 64, 77, 101
- Kussenhoezen (kusentoge, kustoge, kustog) 142,
145-151
- Kussenslopen (kusenslopen) 141
- Lakens 147
Bedlakens 141-149, 151
Bov lakens 141
- Linnen 141
- Mutsen 149
- Ovens, bakovens 53, 54
- Pellen 141, 145-150
- Pol 141, 142, 146
- Putten (putte) 9, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 27,
34, 40, 49-51, 56, 62-64, 67, 68, 70, 73, 74, 76,
77, 79, 81, 82, 85, 86, 91, 92, 95, 98, 100-102,
108, 113, 114, 123
Putemmer 49, 50
- Roet 22
- Schoenen 156
- Schorteldoek (schorteldoken, schorteldoks) 142145, 147-149, 151
- Sokken 146
- Spinnen 141, 145, 149-151
- Spreien (spreiden) 141, 146
- Servetten 141, 143, 145, 147, 149
Hooft servetten 145
Tafel servetten 145, 148, 150
- Spinde 34, 56, 67, 81, 91, 98
- Stoof (stoefe) 42
- Stoelkussens 149
- Tafellakens (tafelakens) 141, 143, 145-150
- Trijp (trijpen, triepen) 145, 149
- Twil (twilbure) 141, 146, 147
- Veren (feeren, faeren) 141, 146
- Vuur (vuir, vuer) 49, 50, 54, 56, 64, 77, 105
- Waterpot 34, 49, 50, 56, 60, 64, 67, 70, 74, 77, 81,
91, 97, 101, 102
- Weven (weefloon) 141-146, 148, 151, 152
Weefekott 150
- Wol (wolle), wollgaren 141, 146
- Zakdoeken (neusdoken) 141, 144

vervolg dranken
Biervaten 105
Brouwen 98
Deventer bier 113
Dunbiers krane 50
- Brandewijn (brandwijn, brandewyn) 13, 84, 110
- Foesel (fosel) 22, 99, 104, 113
- Jenever (janeuver) 84, 110, 158
- Wijn 13, 82, 110
Druiven 19
Wijndruiven 14
Wijnlanden 26
Wijnstok 10, 19
Feest
- Almanak (almanag) 27
- Drinkgelt 142
- Feest 108, 111, 158
- Hondsdagen (hondsdag) 17, 29
- Illuminatie (illemenatie) 78, 87, 109, 111
- Inhalen 99, 104, 113
- Kermis (kermisse) 9, 12, 43, 49, 60, 69, 93, 105,
107, 111, 113, 125, 133, 149, 158
- Kloot schieten 40, 60
- Nieuwjaar (Nieuwijaer, Neuwjaer) 94, 153
- Oranje-feest 78
- Palm markt 61
- Speelman (spolman) 99, 113
- Vastelavond 81
Huisraad, stoffen, kleding en dergelijke
- Bedde 146, 147
Onderbedde 141, 142
Overbedden 141, 144, 146
- Betmasen [onbekende betekenis] 141
- Bleken 143, 144, 146-152
Bleek (bleike), bleeken 28, 31, 45, 46, 56, 114
- Bombazijn (bomsidon) 141
- Borstlap, bef (borsjen) 143
- Bouwaktiviteiten 33, 35, 38, 42, 54, 62, 69, 98,
103, 104, 105, 106, 113
- Daksparren (spooren, spoeren) 30, 60
- Damast (zijden demast) 143, 145, 150
- Doek 114
- Dokken 33, 89
- Fijn dook 142
- Ganzenoogjes (gansogen) 143, 147, 150
- Gevel (geffel) 13, 33, 61, 76, 78, 80, 81, 89, 108,
109, 130, 131
- Handdoeken (handdok, handoken) 143, 146, 147,
149, 150, 152
- Hemden 141-151
- Horologie 40
- Inkt (inken) 49, 50, 51, 67, 70, 74, 91, 98, 101, 105
- Kaarsen 158
- Kardoes (kardoesen) 103
- Kaasdoek (kasedoek) 141
- Katoen (catoon) 148

Justitie, wetten en dergelijke
Erfdag 39
Ettinge 55
Geselen 34
Galg 66
Holting, de (markevergadering) 65, 93, 107
Inbraak 157
Jacht (jagt) 44, 93, 113
Jagtdag 39, 66
Liberale gifte of vijftigste pennink 82, 110
Luniten, de 105
Rechtspraak (justitie) 93, 111
Redemptie 89, 112
Wacht (wagt), de 98
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- Prime laven, blome (plumeleveren, sleutelbloemen)
88
- Rogge (rogg) 10-12, 14-17, 19, 25, 27-29, 32, 3436, 39, 41, 42, 46-57, 59-64, 66, 68-76, 79, 8489, 91-94, 96-100, 103, 106, 108, 113, 115-140,
157
Hollandsche rogge 122
Hollantse scheprogge 125
Pastorien rogge 115, 116, 119-126, 128-139
Roggen airen 58
Roggen gasten 26
Roggen meel (mel) 22, 129
Rogge verbout van garse en tend 120
Schiprogge, schiprog 11, 52, 53, 54, 56, 115,
118
Tende en garf rogge 119
Tend rogge 118, 129, 135, 138
- Schadden 62, 74, 76, 96
- Stro (stroo) 14-16, 22, 25, 41, 47, 50-54, 57, 60,
63, 79, 84, 91, 101, 106, 120, 123, 126, 133-135,
137, 138, 146
- Turf (kluen, kluun, torf) 12, 19, 30, 33, 56, 103,
119
- Vlas (flas) 9, 25, 32, 35, 39, 47, 53, 59, 66, 69, 72,
75, 96, 141, 143, 144, 146, 149, 151, 152
Bennik flas 151
Flasakker 61, 76, 129
Hierlants flas (hirlants) 145, 147, 148, 150, 151
Hollands vlas (Hollants) 141, 144, 145, 146,
147, 148, 150, 152
Hollands steen vlas 146, 149, 150
Kort vlas 142, 143
Lang vlas 145
Northorns vlas 148
Root (roodt) 70
Sallants vlas 144
Steen vlas 147, 148, 149, 152
Tend vlas 148, 150, 151
- Wilgen 52

Land-, tuin- en bosbouw
- Beuken (bueken, Buken, buk bosche) 27, 31, 53,
77
- Bloemen (bloomen, blome) 24, 95
Bloomperk 92
- Boekweit (bookweite, weite, weiten, weijte) 9, 10,
11, 14-17, 19, 21-23, 25, 26, 29, 32-36, 38, 39,
43, 46-48, 50-59, 61-64, 66, 69, 71-73, 75, 76,
79, 82-84, 87, 88, 90, 91, 93, 96, 97, 99, 103,
107, 117, 120, 122, 123, 125-131, 133-136, 138,
140, 150, 157
Tend en Garf weite 117, 123
- Bomen (boomen, boome) 11, 16, 18, 22, 25, 26,
28, 31, 33, 38, 39, 42, 43, 45, 49, 50, 62, 64, 72,
73, 82
Blade 21
Boom vrugten 71
Loof 20
Takken (toegen) 25, 28, 31, 39, 44, 46, 47
- Bouwland 26
- Dorsen (dorschen) 54
- Eiken (Eijken, eijken boomen, eikenholt) 27, 28,
47, 49, 51, 62, 83
Eikels (eekels, eeiken, ekkels) 10, 57, 61, 71
- Elsboom 23
- Gelhuser Mariet [waarscjinlijk een gewas] 61
- Gerst (geers, gerste) 35, 47, 48, 51-55, 57, 60, 61,
76, 81, 84, 91, 117, 121, 126, 127, 129, 133, 134
Tend en garfe gerste 117
Klei gersten, kleij gerste 117, 121
- Graan (graen, graanen, koren, koorn) 11, 95, 117,
125, 128
- Gras 9, 14, 15, 26, 28, 31, 35, 42, 44, 46, 51-53,
62, 64, 66, 68, 72, 83, 85, 87, 96, 97, 99, 104
Brinke gras 90
Grasgront 90
Maetgras 75
Wutgras 92
- Haver 14, 29, 35, 47, 48, 51, 52, 57, 61, 84, 117,
126, 127, 130, 133, 134
Van tend en garf 117
- Honingdauw (honigdouw) 21, 25, 42, 58, 99, 123,
125, 130, 131, 133-137
- Hooi, hooien (hooij, hoijden, hooijden, hooijt, hoyt)
12, 19, 22, 29, 39, 42, 46, 52, 53, 59, 60, 62, 63,
66, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 83, 87, 89, 93,
96, 97, 99, 106, 113
- Hop (Hoppe) 19, 21, 25, 42
Droof 21
- Hout (holt) 30, 95, 111, 113
- Landerijen 26
- Lijnzaad (lijn) 46, 48, 65
- Mestvaalt (valt, vaelde) 14, 20, 30, 39, 41, 42, 43,
45, 49, 50, 55, 56, 57, 64, 67, 69, 73, 91, 93, 101
- Brandnetels (netels) 52
- Ongel 55, 60, 61, 159
- Peppels (pepelen) 44

Levensmiddelen
- Aardappelen (eerdappel, erd appels, aerdappel,
arappel) 36, 54, 56, 57, 77, 88, 90, 94, 100
- Andijvie (andivi) 90, 91
- Appels, appelbomen (appelen) 10, 14, 16, 23, 25,
29, 39, 42, 43, 45-48, 51, 54, 55, 61, 63, 69, 72,
79, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 96, 97, 100, 103
Appelboom 46
Boek appels [mogelijk boekzieke appels, appels
die van binnen rot zijn] 71
Kruit appel boom (naam voor verschillende
soorten van appels) 80
Pippeling (piplink) 90
Sterdappels 90
Timp appel boom [waarschijnlijk een boom die
op een driehoekig stuk grond - een timp - stond]
29

178

Twentse Taalbank
- Peren (peeren, peerboom) 14, 16, 17, 22, 27, 39,
51, 61, 63
- Perziken (peersche boom, persch boom, perschen)
17, 20, 41, 53
- Peterseli (piterseli, peterselij) 15, 32, 36, 46, 86
- Selderij (seldrij) 36, 53, 77, 79, 83, 86, 90, 91
- Sla (slaet, lattik) 32, 57, 82, 83, 86
Lattiksaet, lattik zaet 71, 77
- Sleedoorn (sledoorn) 17, 57
- Smout (smolt) 64, 106
- Spek 59, 64, 106
- Spinazie (spinnasi) 82, 86, 92
- Spurrie (sporij, sporije) 12, 14, 36, 54, 57, 80, 88
- Suiker (suijker branderijen) 26
- Tabak (tobak) 84, 110
- Thee (tee), theedronken 49, 82, 110, 158, 105
- Toven [een vloeistof] 60
- Tydlose, gel 86, 88
- Turf (torf, torff) 30, 42, 54, 56, 74, 91, 95
- Vlees (vleis) 57, 64, 106
Kalfvleis 58
Osse vleis 59
Verken vleis 60
- Vruchten (vrugten) 46
- Walnoten (walneuten) 14
- Wortelen (wortlen, wortlenbedde) 9, 25, 26, 42,
45-47, 51, 57, 63, 64, 82, 83, 90, 99, 123
Gel wortlen, gelle wortlen, geelen wortelen 45,
52, 57, 95
Meij wortlen 58
Wittwortlen 46
Wortlen zoet 82

Vervolg Levensmiddelen
- Asperges (espersi) 45, 46, 56, 57, 62, 88
- Azijn (Ettik) 22
- Bessen (beesen) 14
- Biezen (russen, rusen) 45
- Boerenkool (moes) 99, 34, 50
- Bonen 33, 36, 57, 64, 70, 82, 86, 98, 99
Grote bonen, grote boonen, groete boonen 26,
42, 46, 62, 75, 83, 88, 99
Peerdbonen 50
Torkse boonen 26, 35, 36, 39, 41, 45, 48, 54,
57, 63, 64, 67, 72, 78-80, 83, 87, 89, 90, 93
- Boter (botter, boeter) 14, 36, 46, 50, 51, 54-56, 5961, 64, 70, 72, 96, 106
- Brood 49, 51, 52, 54-56, 59, 81, 91, 94, 98, 105,
118, 120, 121, 126, 129, 133, 134, 139
Broodsnoot 53
Weit wittebrood 103
- Druiven zie Wijn.
- Eieren (eijer) 74
Eiermarkt (Eyer markt) 48
- Erwten (erften) 51, 57
Gelle erften 50, 55
Grauwe ertten 55
- Grutte (grutte meel witweiten) 55, 82
- Ham (schinken) 48, 59
- Honing (honig) 22
- Kersen (kerseboom, kersboom) 14, 17, 22, 25, 27,
28, 31, 41, 42, 45, 46, 51, 53, 57, 58, 61, 63, 65,
82, 88, 92, 99
Morellen (marelle kerse) 88
- Knoflook 22
- Knollen 9, 10, 14, 18, 24, 30, 39, 43, 51, 54, 55,
57, 60, 61, 64, 73, 80, 81, 83, 87, 88, 91, 94, 95,
100, 103, 121, 123
Knolsaet 39, 79
Knolroot 55
- Kool (koolplanten, koolen) 10, 14, 17, 20, 21, 25,
34, 35, 50, 53, 54, 56, 58, 62, 67, 70, 73, 75, 82,
84, 90, 99, 101
Booskool, borskool 32, 58, 62, 66
- Kruiden (kruden, kruit, kruitbedd) 15, 57, 101
- Look 57
- Meel (mellewijt, mellen) 25, 42, 75, 84, 99
- Melk 22, 34, 50, 51, 67, 70, 77
- Mispel 73
- Noten (neuten, noeten, noote boomen, neuteboom)
14, 39, 46, 48, 78, 109
- Olie (olij, oly) 50, 55, 64, 106
Boomoly, bomoly 55
Olij meule 61
- Ongel 55, 60, 61, 158
- Onkruit 25, 51
- Pannenkoeken (pankoken) 27, 55, 129
- Pruimen (pruijmen, prumen, pruimboom) 17, 27,
39, 45, 51, 61, 63, 88
- Peper 22

Natuurverschijnselen
- Aardbeving (aerdbevinge) 64
- Maan 28, 30, 43, 51
Maen eclipsis, maan eclips 24, 49
- Noorderlicht 29, 30, 31, 45, 49
- Orkaan (orcanen) 30, 47
- Regenboog 31
- Sterren 30, 33, 61, 67, 77
Een vurige pijl 9, 24
Grote ligtigheit of vuir was 63
Komeet (stert sterre, stert sterne) 61, 106
Vuer gevallen 10, 22
- Zon.
Krans om de sonne 16
Rook an de sonne, rood schijnt 75
- Zout (solt) 22
- Zout water (soltwater, solten regen) 38, 51, 57, 75,
87, 123
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- Klokken, klokken luiden, overluiden 73, 78, 82, 84,
87, 94, 103, 107-111, 113
- Klooster (Clooster) 64, 129, 133
- Mennisten 59, 105
- Nachtmaal 65, 107
- Onderdrukking der protestanten 137
- Orgel 84
- Palmzondag (palmsondag) 65, 107
- Pasen (Paschen, Paesdag, Paaschdag, paschdag,
Paesche dag, Paesche) 10, 12, 17, 19, 22, 25,
28, 31, 38, 45, 52, 57, 61, 65, 68, 71, 74, 77, 86,
88, 92, 95, 99, 107, 113, 118, 153
Paescheijer, Paascheyers 45, 107
Paaschmaandag, paschmandag 65, 105, 107
- Palmweeke 12
- Papen (Paapsen, Paapschen, papisten, paapsche,
pape) 78, 91, 92, 101, 108, 112, 137
- Pinksteren (Pinkster, Pinxter, Pinxtren, Pinxterdag)
11, 17, 23, 32, 38, 41, 53, 56, 58, 72, 75, 78, 83,
99, 104, 109, 153
Pinkster maandag 109, 110, 113
Pinxter nagtmael 38
- Predicatie, lijkpredicatie 16, 34, 39, 69, 78, 79, 85,
109, 111, 112, 130, 132
- Rooms-katholieken zie Papen.
- Slavernije (slaverny) des Duivels 65, 107
- Veldpredikant, veltprediker 66, 82, 107, 109, 110

Oorlog
- Billetten zie Inkwartiering.
- Brunswijk, Braunschweig-Wolfenbüttel.
Bronswikerblauw rokken, Brunswyker
blaauwroksche soldaten, Bronswiker
Wolfenbuttels krygsvolk, Brunswyker soldaten,
Brunswyksch krygsvolk 11, 82, 85, 110, 111
- Dragonders 106
- Hannover.
Hanoverse soldaten 79, 80, 84, 109, 110
Recruten van Hanover 81
Hanovers voetvolk 82, 109
Hanovers volk 82, 110
Tamboer van de Hanoversche 83, 110
Vandrig van de Hanoverse 84
- Inkwartiering (billetteren) 80-82, 84, 85, 109
- Krijgslieden 84
- Lunetten (Luniten) 105
- Munster.
Munster soldaten, Munstersche soldaten 69,
107
Munstersch officier 106
Munster vlugtlingen 44
- Noordsen oorlog 122
- Oorlog 44
- Oorlogsgeruchten 59, 105
- Oorlogsschepen 37
- Oostenrijkse Successieoorlog 84, 105, 110
- Swartzburger [soldaten] 82, 110
- Voederagie 60
- Vrede (Vreede) 84, 86, 110
- Turken (den Turk) 44, 106

Schade
- Brand 25, 28, 31, 33, 36, 71, 75, 76, 83, 84, 87, 89,
103, 108, 110, 112, 113
- Brandag 11
- Hagel 87
- Onweersschade 28, 32, 35, 38, 69, 78, 103, 104,
109
- Stormschade 27, 30, 33-37, 57, 60, 61, 64, 65, 6770, 78, 80-82, 85, 88, 92, 97, 104, 109
- Wateroverlast 11-13, 25, 28, 30, 36, 37, 41, 43-46,
52, 55, 56, 66, 70-72, 77, 86, 90, 92, 98, 101,
103, 104, 106, 107, 112, 113

Regilieuze zaken
- As-woensdag (Aschdag) 103, 112, 154, 156
- Bedestond 74, 78, 108, 110
- Biddag 48, 56, 82, 94, 95, 98, 100, 113
- Categisse 80
- Classis, de (Deputate, Deputaten Classis) 13, 29,
33, 61, 62, 71, 73, 88, 96, 103, 106, 107, 112,
113
- Classis busse 91, 112
- Classis bode 56, 65, 66, 71, 72, 78, 81, 107, 109
- Collecte 111
- Dankdag 87, 111, 113
- Deputaten zie Classis.
- Diaconen 138
- Grafsteen 105
- Hemelvaartsdag (Hemelvaart, hemelvaert,
Hemelvarts dag) 15, 35, 58, 71, 75, 78, 86, 99,
130, 131
- Kerk (kercke) 49, 51, 56, 64, 65, 67-69, 73, 78, 8082, 85, 88, 92, 94, 105, 107, 109, 111-113, 116,
117, 120-134, 136-140, 154, 156, 158
- Joden 55, 74, 78, 105, 119, 127, 157
- Kerkhof 46, 80, 92, 109, 112
- Kerkmeesters 127, 138
- Kerktijd 60, 93

Ziekten
- Belroos (belroose) 68, 107
- Beroerte (geroert) 91, 112
- Borstziekte (borst siekte) 86, 111
- Geelzucht (geele zucht, geele sugt) 89, 112
- Jicht (gicht, gigt) 94, 113
- Kanker 91, 112
- Knobbels (knoesten, kneuste) 84, 94, 110, 113
- Koortsen (koorsen) 14, 86
- Pokken 86, 105, 111
- Roos (rose) in tanden 94, 113
- Tering (teringe) 83
- Ziekten (krankheit) 88
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Eerder is in deze serie verschenen:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DIERBARE LAURA Brieven van Rudolf Sandberg 1823 – 1830
HOOGH WEL GEBOREN HEER EN NEEF Brieven van de patriot
Adolf Warner van Pallandt tot Zuthem 1782 – 1787
NAAR PARIJS Een reisverslag van enige Zwolse heren naar de Franse hoofdstadin 1777
LIEVE NAATJE Brieven van Elsje Feith aan Naatje Siertsema, en andere familieleden
EENE REYSE NA VLAANDEREN EN BRABAND Een reisverslag van
Lambertus Nilant uit 1768
AEN ALLE VRINDEN MET RESPECT Correspondentie van familie Nilant
1698 - 1762
VAN FOLIO TOT DUODECIMO Negen particuliere Zwolse bibliotheken
VERLOREN HUISELIJK GELUK Gedichten en overpeinzingen 1795 - 1817
BANKROET De ondergang van Johan Willem Simon baron van Haersolte 1810
GELIEVE HET DAER HEEN TE DIRIGEREN…
De brieven van Willem V aan Arend Sloet tot Tweenijenhuizen 1771 - 1785
ALLER TREFFENDST EN STOUT De huwelijksreis van
J.C. baron van Haersolte naar Duitsland, Zwitserland en Italië in 1837
BROEDER IN APOLLO Brieven en alba amicorum van Zwolse dichters 1800 - 1840
EEN GROTE TOUR Hendrick Jordens
in Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland 1684 - 1685
LEVENSBERICHT De autobiografie van J.F. Serrurier 1771 - 1844
EEN HELE COURANT De correspondentie van de familie Bangeman 1804 - 1881
REISEBOEK Vijftien reisverslagen van de jonge graaf van Rechteren Limpurg
1804 - 1813
DE GEWIGTIGSTE GEBEURTENISSEN Het studentendagboek van
Adolph F.L. graaf van Rechteren Limpurg 1814-1817
OVER GROTE KEIEN NAAR PARIJS
De huwelijksreis van graaf van Rechteren Limpurg 1824
LIEVE PAPA! Brieven van W.B Blijdenstein, bankier te Londen aan
B.W. Blijdenstein, bankier te Amsterdam 1895-1907
AANGENAME RENCONTRES Drie reisherinneringen aan de Rijn 1821, 1840 en 1865
PERROKIETEN EN PAPAGAYEN, PAPAIJERS EN PISANGS
Een reis om de wereld 1824 - 1826
SCHOUWSPELEN Een reis naar de Middellandse Zee 1834
HET ANKER WORDT GELIGT Brieven vanuit de hele wereld van
J.C. baron van Haersolte 1824 - 1834
HERINNERINGEN AAN DUITSLAND
Harzgebergte 1856, Taunusgebergte 1872, Baden-Baden 1902
EN ROUTE Drie reisjournalen van Rudolphina gravin van Rechteren 1827, 1836 en 1838
EER EN LUISTER Het proces om de havezate Haerst 1786 - 1803
TAL VAN BERGEN EN BOSSCHEN
Een reis naar Saksen, Bohemen en het Thüringerwoud 1876
GEFNUIKTE AMBITIES Geen geld en eer voor onwettigen 1834-1900
EEN WAARLYK PRACHTIG LANDSCHAP
Een reis door Graubünden en Glarus 1875
AFGEZEIJLD Een commissie naar Staats-Vlaanderen 1783
ONBESCHRYFELYK GROOTSCH Een wandeling door Zwitserland 1869
WILDROMANTISCH Een tocht door Beieren, Tirol en Oostenrijk 1878
EEN ALLERDROEVIGST TREURTONEEL
Een mislukte reis naar Noord-Amerika 1783
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Twentse Taalbank

34 EEN ONAFHANGELIJK WIJS EN ALMAGTIG WESEN
De geloofsbelijdenis van Margaretha Isabella van Ittersum tot Relaer 1801
35 TOT LOSSER GEKOMEN
Het notitieboek van Aleida Leurink 1698-1754
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Te bestellen bij Streng, Woesterweg 5, 8162 RW EPE
Tel.: 0578 614388. E-mail: jcstreng@planet.nl
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