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Toegang 70 – 01. Inv. nr. 83. Rekeningboek 1788 – 1804. 

 Rekening van ontvangsten en uitgaven der stadsrentmeester F.R. Cuperus. 

De rekeningen lopen van mei tot mei. 

 

1788. Ontvangsten. 

1 aug. Een jaar pastorijegeld                                                           f  500 

een jaar rectorijegeld                                                                       f  225 

20 nov. ½ jaar stoelgeld van de stoelzetsters, wed. R. Willems     f    44 

13 dec. van guarnisoen de turf en kaarsegelden                             f  220 

1789, 29 april ontvangen wegens begraven der doden                   f    98 

 

Uitgaven mei 1788 – mei 1789. 

26 mei betaald aan P. Brouwer voor het gewone Cap. Laken na de Sond        f  36 

18 juni Aan T. Andringa voor het schrijven van de stadsresolutieën in 1787   f  35 – 10 

20 juni Aan Lijsbert Minses voor de koop van een huis                                   f  60 

4 juli Aan Pieter Rommerts voor het schoonmaken van geweren                     f  25 

22 juli Ten kantore van de speciën voor de 2 schoorstenen der stadsscholen   f    8 

2 aug. Antje Johannes voor ¼ jaar schoonhouden der stadsstraten                   f   13 – 15 

27 aug. Joh. Spoorman voor arbeidsloon orgel                                                 f  52 – 10 

             Hartman Pella voor puistertrappen                                                       f     7 – 16 

2 sept. Age Jottjes voor 84 kruiwagens zand                                                    f     8 – 8 

5 sept. Hendrik Hutting voor het halen van een vracht bier van Workum en het brengen van 

het geschut op de stadswallen                                                                       f    4 – 10 

13 okt. Geertien Ottes wegens wachthouden van de officier in haar kamer     f    8 

17 nov. Rimmer Wijgers voor 59 weken huishuur door Harmen Rinkes bewoond   

24 nov. A. La Haise 1 jaar oppassen uurwerk van de Noorderpoort                 f    8 

uitgaven 1789 

10 febr. Age Jottjes voor ½ schouw turf                                                          f   10 

19 febr. Jan Gerrits voor 9¾ schouw turf                                                 f   59 – 9 

22 apr.  De wed. Wijbe Meijes voor geleverd sement                     f     8 – 6 

25 apr.  Trijntje Sikkes voor ¼ jaar schoonhouden der stadsstraten                 f    13 – 10 

22 mei burg. van Sippama als volmagt ten Landsdage                                     f    40 

            burg. van Sippama voor geleverde wijn aan de stad                             f   215 

Totaal van losse renten wegens leningen                                                          f  773 – 4 

Aan lijfrenten van 16 juli 1788 t/m 29 mei 1789                                              f 1117 

Tractementen  

Ids Doedes ¼ jaar organist                                                                 f   50 

Thomas Tresling ¼ jaar voorzanger                                                   f   50       

Tetman Tetmans ¼ jaar oppasser van de vuurtoren                           f   13 – 15 

Ds. E. Tinga ¼ jaar tractement als predikant                                      f  175 

Ds. J. Bruining        “                                   “                                      f  175 

Pieter Rommerts ¼ jaar tractement als adsistent                                 f     20 

Hartman Pieters  “                                       “                                       f    20 

A.P. v.d. Werff ¼  jaar tractement als stadschirurgijn                         f     25 

Thomas Tresling ¼ jaar tractement als schoolmeester en waagmeester  f 41 – 5 

Majoor Klaas Hilverda ½ jaar diverse tractementen                            f    45 – 10 

Joh. Gijberts ½ jaar tractement voor zijn vrouw als stadsvroedvrouw f    35 

Jelle Nisses 1 jaar tractement als lantaarnopsteker                               f    25 

Hanna Jacobs 1 jaar tractement als oppasser van de Koepoort            f    60 
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Ontvangsten 1789 

Fortificatiegelden van de provincie                                                                   f 2000 

Van de provincie voor de militairen hier in garnisoen liggende het servijsgeld f   84 – 12 

Uitgaven 1789. Geleverde turf door Bartle Heres, Fokke Johannes, Sjoerd Tetmans, Simon 

Idtzes en Joh. Gijsberts 

3 nov. Hartman Pella voor 5 pramen keizel                                                      f    10 – 10 

27 dec. Jelle Nisses voor verven en glazemaken                                                  

20 mei 1790 Ype Visser een nieuwe vlag voor de stad 

10 nov. Beernd Poulus ¼ jaar oppasser van de Koebrug                                       

Sible Annes ¼ jaar tractement als sluiswachter                                                f   50 

8 febr. Hartman Pella ¼ jaar tract. als adsistent en 1 jaar als klokluider en puistertreder  en 

kerkhofmaaier                                                                                                   f    30   

                                      

 

1789. Tractementen. 

 

Aug. 1 Tetman Tetmans, ¼ jaar oppasser van de vuurtoren f  13 – 15 

            Trijntje Sikkes ¼ jaar voor schoonhouden der straten 

            en stadswiedster                                                                    f  13 – 10 

1790    Willem Rommerts ¼ jaar tractement als postmeester          f    6 

ontvang. 

1 mei 1 jaar fortificatiepenningen.                                                                    f 2000  

18 okt. Van de wed. Willem Rimmerts ½ jaar stoelegeld                                 f      36 

15 mei 1791 van de wed. Ippe Annes ½ jaar stoelegeld                                    f     40 

21 april 1791 van burg. Taan wegens het begraven der doden.                        f     82  

 

Uitgaven 1790 

26 juni Johannes Spoorman, voor het stellen van het orgel                              f    16 

            Rienk Sipkes, Arbeidsloon                                                                    f  156 

9 okt.   Aan de magistraat, het legaat van Jeltie Alderts, wed. Arend Tuin.     f    56 – 14 

22 dec. Aan de stad Sloten, aan Meine Wopkes erven over de jaren  

1786 t/m 1791 f 290 - 4   

 

1791.  

7 jan. Rienk Sipkes arbeidsloon                                                                       f 126 –  

12 febr. Jouke Hilverda wegens sluiten en ontsluiten van arrestanten in de stadsgevangenis

   

   

                             

f   13 – 16 

1 april Rienk Sipkes, arbeidsloon                                                                     f 238 – 3 

1790. Tractementen. 

3 aug. wed. Arend Wijbes, 1 jaar tractement als vroedvrouw                           f  50 

1 nov. Martien Feijkes, ½ jaar tractement Als vroedvrouw                              f  35 

1791 Jezeltie Annes ½ jaar tractement als vroedvrouw                                    f  25 

 

Ontvangsten, mei 1790 t/m mei 1791  

Ontvangen van de magistraat wegens beswaring op de stadscollecten, may 

1790 ingegaan 

f   150 
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Fortificatiepenningen van de provincie -  2000 

Een jaar pastorije gelden -    500 

Een jaar suppletiegelden -    150 

Een jaar appointeerde tractement -      90 – 7 

De eerste en tweede wintermand -    150 

Collecten van stadsdaalder, achterstallige penningen Haijema -    114 

Van de wagenaars in vermindering op het opschot -      30 

Van de wed. Rimmert Willems ½ jaar stoelegeld -      30 

Extra subsidie van de provincie -     400 

Enz. + verpachte middelen. Totaal 0ntvang -   8846 – 3 –8 

Uitgaven  

Aan Joh. Spoorman wegens het stellen van het orgel -        16 

22-3-1791 Aan J. Munniks voor het kussen in de burgemeestersbank -      106–9-12 

T. Andringa, schrijven aan het resolutieboek -        22-4 

Verder: losse renten in totaal -      737-15 

Lijfrenten -      910-7-6 

Wed. Arend Wijbes, ½ jaar tractement als vroedvrouw -        50 

Trijntje Sikkes ¼ jaar wiedenstractement -        13-10 

Martien Feijkes ½ jaar tractement als vroedvrouw -        35 

Hartman Pella 1 jaar tractement, puistertrappen klokluijen en kerkhof 

maijen 

-        11-8 

Jezeltie Annes ½ jaar tractement als vroedvrouw -        25 

Tekort over dit jaar mei 1790 t/m mei 1791 f     576-4-8 

Mei 1791 t/m mei 1792  

Ontvangen van de wed. Ippe Annes ½ jaar stoelegeld -         40 

Van Hylke Ages de koopschat van het van de stad gekochte huis -         86 

Betaad aan Joh. Spoorman voor het stellen van het orgel -         16 

Aan Gerrit Oeges, voor het baken in zee op de kerk te leggen -           6 

Aan de magistraat het legaat van Jeltie Alderts -         54-14 

Aan Willem Rommerts voor 4400 klinkerts en een balsteen -         25 

Aan Jacob Jans de vertering van de predikanten de vacature waarnemende -         28-7 

April 27 1792. Aan Joh. Spoorman voor het stellen van het orgel -         16 

Aan Pieter Brouwer voor het gewone kap. Laken na de Sond met de vragt -         38 

Aan Ype Jans Visser wegens herstellen van de stadsvlag -       12-10-12 

Aan Joh. Gijberts zijn vrouw ½ jr tract. als oudste vroedvrouw dezer stad -       35 

Aan Jelle Nisses 1 jr tract. als vuller en opsteker der stadslantaarns -       25 

Tekort -   1568-1-15 

Mei 1792 t/m mei 1793. Rienk Sipkes was in deze jaren stadstimmerman  

Joh. Spoorman, voor het stellen van het orgel -       16 

Tekort -     323-2-11 

1794 Joh. Spoorman  -       16 

1795 Joh. Spoorman  -       16 

Mei 1795 t/m mei 1796  

Ontvangen van Hylke Ages 7 weken huishuur -        3-10 

Betaald aan Jacob Aukes wegens een vlag groot 5 k: elle -       27 

Ontvang 1795.   

Fortificatiepenningen, pastorijegelden, rectorijegelden en 1
e
 en 2

e
 

wintermnd 

Als vroeger 

1 jaar verhoog tractementen van den Lande -      150 
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1 jaar appointeerde gelden, d 22 maart 1795 ingegaan -        90-7 

Ontv. van Willem Cornelis de coopschat van de gekogte bomen van het 

Bolwerk 

-        32 

Ontvangen van de wed. Ippe Annes ½ jaar stoelegeld -        40 

Ontvangen van Lijsbert Romkes ½ jaar stoelegeld  

Ontvangen van den Lande participatiepenningen -       600 

1795, betaald aan Thomas Tresling wegens het luiden der klokken 3 uur 

lang 

-           3 

Aan Gerrit Pella wegens het puistertreden bij het herstellen van het orgel -           2 

Aan Haring Jenties wegend het wieden der stadsstraten en wallen -        8 

Aan J. Hilwarda wegens brood geleverd aan de behoeftigen der stad -      13-16-4           

Aan C.W. de Roos idem -      15-7-8 

Aan wed. U Thomas idem -      17-9-4 

Aan Hendrik Pieters idem -      17-16-8 

Aan P. van Velden inzake geleverde spijs en drank bij ’t oprichten van de 

eerste Vrijheidsboom in de stad mitsgaders het leveren van een vlag 

-      78-16 

Aan Tijmen Hessels de Jong, brood geleverd aan de behoeftigen der stad -      27-10 

Aan C. W. de Roos idem -      19-2 

Aan Hendrik Pieters idem -      24-9-6 

T.H. de Jong idem -      33-2-8 

Aan J. Hilwarda idem -      19-12-8 

Aan Hendrik Hutting wegens wieden der stadsstraten en wallen -      16 

J. Hilwarda wegens voor korte tijd in confiscatie houden van Sipke Pieters -        3-12 

Jelle Scheltus voor 22 weken huishuur -        5-10 

J. Barneveld en Jacob Jolles ieder wegens het verschaffen van het nodige 

tot het rijden der postwagen van hier op Workum vv. 

-       35 

Jouke J. Jager ter zake van huishuur ten laste van de stad  

Aan Sipke Pieters wegens het ophalen van ’t baken van de kerk -          7-10 

Executeur P. Rommerts wegens het apprehenderen en na Leeuwarden 

brengen van Lijbert Jans 

-         18-10 

Idem van Pieter Piers en Anne Jacobs -         27-12 

Idem van Grietje Piers, alleen apprehenderen -           5-7 

Idem Haijema -         32-18 

1796 betaald op 15-7 aan J. Spoorman wegens  jaarlijks stellen van het 

orgel 

-          16 

c. Yges voor extra puistertrappen -            2 

10-8. Aan D. Taan voor een huis op’t blokhuis van hem gekocht volgens 

koopbrief daaraf no. 12  

-          50 

Aan R. Hiddes voor een zeeton op de oude kerk -          14-15 

W. Schultz ¼ jaar tract. als stadschirurgijn -          20             

1796 Klaas Hiddes ½ jaar tract. als oppasser van het stadshuys en klokje 

luyden  

-          20 

17-11797 Cornelis Yges 1 jaar tract. als klokluider en puistertrapper -          10-12 

1797 ontvangen van Meije Wiebes voor de boomen op ’t kerkhof en voor 

het huis van Th. Tresling 

-          50 

2-1 ontvangen van Jarig Eijderts in vermindering van zijn gekogte 

huisinge van de stad 

-          10 

Betaald aan Age Doedes wegens het verhuren van zijn huis aan ds. 

Regenboogen 

-            3-10 
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A. La Haise 1 jaar oppassen aan de uurwerken van de kerk en de toren -          15-3 

5 mrt. Hielke Rieuwerts voor het slechten van het exercitieveld -            5-19 

12 mrt idem -            6-6 

19 mrt idem -            5-12 

3 april Hielke Rieuwerts voor baggeren in de haven -            6-14 

17 april idem -            3-15-6 

30 april idem -       10-17-12 

8 mei idem -          5-17-8 

10 mei Aan Willem Jacobs voor het brengen van de ton op de kerk, met 

accoord dezelve 2 x in het jaar schoon te maken. 

-          6 

20 mei Wiebe Meijes voor arbeijtsloon en enige uitschotten -        316-13 

19 juli Jelle Jiskes voor het legen van het huisje bij de oude stadsschool -            1-10 

20 aug. Jelle Scheltus wegens huishuur voor Jetske Bok. -            1-4 

24 aug. Aan Pieter Cornelis voor een stuk laken of corsaay hetwelk na de 

Sond of Elseneur is gezonden 

-           45-6 

10-10 idem als 20 aug.  

30-12 Ninke Tjeerds voor het ligten van de ton en de steen op de kerk -             6 

1799 Betaald Olof Gerrits voor geleverde winkelwaren aan het weeshuis 

gebruikt wordende tot een hospitaal 

-         20-4-12 

Aan Thomas Koolker als extra schoolmeester -           8-13 

28 juli. Ontvangen van Jacob Hendriks van Veenwouden voor 2 jaar huur 

van de steenkaay bij de Koebrug 

-          24 

25 aug. 1800 Betaald aan G v.d. Akker ¼ jaar4 tract. als 2
e
 schoolmeester -          25 

22 aug. 1801 Betaald aan de wed. Itds Doedes de restant van zijn tract. als 

schoolmeester 

-          51-12 

1802/20-4 Aan Hielke Martens de Koe volgens koopbrief van het huis bij 

wege van douatje aan de stad Stavoren  

-          25 

17-11 Aan Koert Freerks de koopsom van de spinbaan voor rekening van 

de stad gekocht 

-         150 

Losse goederen bij de spinbaan -           36 

6-2 G. v.d. Akker ¼ jaar tractement als schooldienaar -           25 

23-2 R.N. v.d. Baan ¼ jaar tractement als schooldienaar -           50 

16-8 Daniël Weerman Schultze ¼ jaar tractement als chrurgijn -           20 

Inventaris nr. 83 stopt op 30 april 1804. Dan zijn G. v.d. Akker en R.N. v.d. Baan nog 

schooldienaar 


