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Rekeningh van den ontfanck en de
uitgaaf van de kerkmeester Herman
Steernenborgh beginnende met Martijni 1697
en eijndigende op Martijni 1700
Ontvank
Coene Vos geeft jaarlijx een half
pont was maakt in drie jaar ..................0-18 -0
Geert te Meekes uijt Vrageren geeft
geeft jaarlijkx vijfthijn stuijvers, maakt
in drie jaar .............................................2 -5 -0
Frerijk te Winkel geeft jaarlijx
van een stuck landts in den Vragender Esch vijfthijn stuijvers, maakt
in drije jaar ............................................2 -5 -0
Berendt Klumperink geeft jaarlijx ses stuijvers, in drije jaren ...............0-18 -0
Jan te Crabbenborg in t Ziuwent
geeft jaarlijx twaalf stuijvers maakt
in drije jaar ............................................1-16 -0
Hendr. Waamelink geeft uijt Pille
goed jaarlijx drij daald. en 22 ½ stuijver
maakt in drij jaar .................................16-17 -8
Burgemeester Crabbenborgh en Coene
Tongerlo en Adolf van Nottelen
geef geven uijt den Alfers Camp
Jaarlijks twaalf stuijvers; maakt in
drije jaar ................................................1-16 -0
Geert Bijteman geeft jaarlijx twaalf
stuijvers maakt in drije jaar ...................1-16 -0
.28-11 -8
1
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Ontvanck van t zaet

Jan Wolters geeft jaarlijkx ses stuijvers
maakt in drij jaer ..................................0-18 -0

3

1697 Van St. Toenis Camp soo Berendt
Croesen bout, sijn dit jaar gekoomen aan rogge drije molder, waarvan afgaat aan de Hr. Gedeputeer4
den ses schepel, soo den schoolmeester
van Leeuwen luijt quitantie heeft
ontvangen, dese overge ses schepel
rogge aan mij geholden, soo als
doemaels op de moele heeft gekost
1 gulden, 10 stuijvers; is te samen ..... 9 -0 -0

Willem Rouhorst geeft jaarlijx
eenen gulden; in drie jaar .....................3 -0 -0
Willem Rooks geeft jaarlijx twaalf
stuijvers; maakt in drije jaar .................1-16 -0
Hend. Weggelers geeft jaarlijx ses
stuijvers; is in drije ...............................0-18 -0
Jan Holkenborgh geeft jaarlijx ses
stuijvers; is in drije jaar ........................0-18 -0

Nogh sijnde gekomen van den voorschreven
camp ses schepel boekweijte; het
schepel verkoft voor 19 stuijvers
is te saamen ........................................ 5-14-0

Wander Lankvelts geeft jaarlijx
vijfthijn stuijvers; is in drije jaar ............2 -5 -0

Berendt Groot Veluwe geeft ’s jaars
twee schepel mancksaat

Reijner Plante en Jan ter Veel
1
geven van het kempken achter de
2
moele jaarlijx 17 gulden 10 stuijvers
maakt in drije jaar ..............................52-10 -0
.....62 -5 -0

Uijt de Kleijn Veluwe gaat ’s jaars
5
twee schepel manksaat dit
molder mancksaedt verkoft het
schepel voor 15 stuijvers, maakt ........ 3 -0 -0
6

Jan Goldes in den Bosch geeft
’s jaars uijt den Boenen Camp een
7
spint ruevesaedt ; verkoft .................. 0-10 -0
.......... 18 -4 -0

2

1

het kampje
de toenmalige molen aan de Molenstraat
3
Sint Antoniuskamp
4
Gedeputeerde Staten van de graafschap Zutphen, belast met het bestuur van de geestelijke goederen
5
mengsel van graansoorten, dat gemengd gezaaid en geoogst werd;
6
buurtschap tussen Lichtenvoorde, Lievelde en Zieuwent
7
knolzaad
2
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1698 Van St. Toenis Camp soo Berendt
Croesen bouwt, is van de garve gecomen thien schepel rogge, waar
van afgaat aan de Hr. Gedeputeerden ses schepel, soo den schoolmeester
van Leeuwen luijt quitantie heeft
ontvangen, en de overige vier schepel
rogge met kennisse van de Heer
Richter aan mij gekoft voor een
Rixdaalder: het schepel maakt ..........10 -0 -0

gen en de overige twee schepel
verkoght het schepel voor twee
gulden 16 stuijv. facit ........................... 5-12 -0
Nogh van den voorschreven camp sijn
gekomen vier en een half schepel bookweijt; het schepel verkoft
aan de schoolmeester voor eene
gulden 16 stuijv. ................................... 8 -2 -0
Berendt Groote Veluw geeft jaarlijx een half molder manksaat

Nogh van den voorschreven camp sijn gekomen negen schepel boekweijt.
Dese negen schepel boekweijt met
kennisse van de Hr. Rigther
aan mij geholden, het schepel
voor 28 stuijv., maakt samen..............12-12-0

Uijt de Kleijne Veluwe geeft
jaarlijx een half molder manksaat; dit molder mancksaadt
verkoft het schepel voor 1 guld. ........... 4 -0 -0

Uijt de Groote Veluw gaat jaarlijx een half molder mancksaat

Jan Goldes geeft uijt den BoonenCamp een spindt ruevesaadt
en dat betaalt met ............................... 0-10 -0
......... 18 - 4 -0

Uijt de Kleijne Veluw gaat jaarlijx
een half molder manksaat het
molder verkoft voor ..............................3 -8 -0

Extraordinaar ontvanck

Jan Goldes geeft uijt den Boonencamp ’s jaars een spint ruevesaadt
en dat betaalt met ............................... 0-10 -0
..........26-10 -0

1697 Den 10 febr. is mijn reekeninge
gedaan; soo is bij slodt bevonden
dat ik meer ontvangen als uijtgegeven hebbe de summa van eenennegentigh gulden 8 stuijv. 8 penn. ..... 91 -8 -8

1699 Van St. Toenis Camp soo Berendt
Croesen bouwt, is van de garve
gecomen twee molder waarvan
afgaat aan de Hr. Gedeputeerden
ses schepel, soo den schoolmeester van
Leewen luit quitantie heeft ontvan-

8

Den 17 meij is de vaaght Bruijnink
sijn kind in de kerke begraven ............. 3 -0 -0
9

Den 28 julij hebbe ik uijt de kiste
ontvangen .......................................... 15 -0 -0
......... 109 -8 -8

3

8
9

vaaght/voogd, een juridische ambtsdrager; vergelijkbaar met een gerechtsdeurwaarder
de kerkkist, een kist, waarin de eigendommen, gelden en officiele documenten van de kerk bewaard worden;
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Den 10 augusti is Janmeeken te
Koppel in de kerk begraven..................6 -0 -0

Den 20 dito heb ik van S. Huijnink ontvangen ................................... 23 -0 -0

1698 Den 28 november is Severien Huij10
nincks kindt in de kerk begraven .......3 -0 -0

Den 5 septemb. heb ik van de
Hr. Pastoor ontvangen ....................... 70 -0 -0

1699 Den 21 julij hebbe ik uijt de kiste ontvangen .......................................27 -0 -0

Den 4 decemb. heb ik van de Hr.
Pastoor ontvangen ............................... 8 -0 -0

Den 16 septemb. heb ik uijt de
kiste ontvangen ....................................9 -8 -0

Dito ontvangen van Hend. Lelandt ................................................... 30 -0 -0

Den 10 octob. is vrouw Tolners
in de kerk begraven ..............................6 -0 -0

Dito van Jacob Crabbenborgh
ontvangen .......................................... 32-17 -0
..................................... 163-17 -0

Den 12 octob. heb ik met kennisse
van de richter en pastoor van
11
den admiator Volmer opgenomen
twee hondert gulden .........................200 -0 -0

12

Nogh voor de ballekens .................. 80 -0 -0
.. 243-17 -0

1700 Den 28 martij is Bartelt Huijnink in de kerk begraven ......................6 -0 -0
Den 24 april heb ik van Sevorien Huijnink ontfangen ...................25 -0 -0
Den 6 maij heb ik van S. Huijnink ontvangen ...................................30 -0 -0
Den 29 julij heb ik van S. Huijnink ontfangen ....................................60 -0 -0
Den 1 augus. heb ik van S. Huijnink ontvangen ...................................20 -0 -0
..392 -8 -0
4

10

Severijn Huijninck, burgemeester van de stad en tevens diaken van de kerk
11 Dr. Diederik Volmer was admodiateur van de heerlijkheid Bredevoort. Een admodiateur pachtte de inkomsten van de
heerlijkheid en kon deze dan innen voor eigen risico.
12
waarschijnlijk balken
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Volght de uijtgaave

Den 24 en 25 dito heeft Harmen Berendtsen geweest nae Grolle om wijn te halen
en niet gekregen; daar van betaalt ...... 0-12 -0

1697 Den 20 novemb. heeft Harmen Berentsen aan Berendt Croesen huijs een
dagh en een half gedorst; daar van
betaalt ..................................................0 -9 -0

Den 26 dito heeft Hend. te Dorshorst
de wijn gehaalt; daar van betaalt ......... 0 -6 -0

Als Berendt Croesen ’t saet gebragt
heeft, doe in eeten en drinken verteert .....................................................0-12 -0

Den selven dito hebbe ick voor broodt
en wijn tot het H. Avondmaal daar
voor betaalt .......................................... 3 -6 -0

Nogh heeft Harmken Buijenk twee
maal de snee van de kerksolder
13
gemaakt ; daarvan betaalt .................0 -6 -0

Den 27 dito aan Berendt Coesinck
van het avondt luijden luit
quitantie betaalt .................................... 3 -5 -0

Den 14 decemb. hebbe ick aan den
touwslager voor een touw aan ’t uijrwerk luijt quitansij betaalt ....................4-10 -0

1698 Den 12 jannuarij hebbe ik H. Berendtsen omgestuijrd om de restanten te maanen; daar van betaalt ........................... 0 -5 -0

Den 18 decemb. hebbe ik aan Ferd.
14
Rensman in praesense van de richter geackordeerdt voor datter gebrooken was
ende weer gemaakt aan ’t uijrwerck betaalt luit qt ..........................................12-13 -0

Nogh aan Harmken Buijenck voor dat
sij den snee van den solder gemaakt
heeft, betaalt ........................................ 0 -4 -0
Nogh hebbe ick de pannen op de kercke laten hangen die er van de windt
afgewaeijt waren; daar van betaalt ...... 0 -6 -0

Nogh aan Berend Coesinck voor het
avondt luijden luijt quitansij betaalt ......3 -3 -0

Den 10 dito aan Bartelt Huijnink voor
dat hij de deure aan den kerckhof weder
gemaakt heeft; daar van betaalt .......... 0 -9 -0

Den 15 dito is Ferd. Rensman tot den
18 dito toe, om om het uijjrwerck te maaken
met sijn soon doen in eeten en drincken
en slapen verteert ................................3-10 -0

Den 8 febr. heb ick voor Jan ter Veel
aan burgemr. Huijninck voor extraordinaire verpondingen luit quitantie
betaalt .................................................. 0 -7 -6
. 5-15 -6

Dito heeft de richter met den uijrwercker geackordeert voor twee rixdaalders
’s jaar en doe bij mij verteert ...............0-12 -0
.25-15 -0

5

13
14

sneeuw geruimd
uurwerkmaker Ferdinand Rensman uit Vreden
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Den 10 febr. heeft de kerckmeester sijn
rekeninge van ontvanck en uijtgaeve
tot op Martinij 1697 gedaan, en bij
slot den kerckmr. aan de kercke
schuldig verbleven eenennegentigh guld.
aght stuijv. aght penn. die hij in volgende rekeninge in ontvanck moet
brengen

Nogh hebbe ick vier karren vol sandt
in de kercke gebraght; bedraagt .......... 0 -8 -0
Den 16 dito heeft Jan Bijvanck een
18
gaspel aan de wurgel in de klocke gemaakt; daar van betaalt ............. 0 -3 -0
Nogh heeft Beerendt Coesinck wat
vermaakt aan den wurgel; daar
af betaalt .............................................. 0 -3 -0

De verteringe over het examineeren
bedraagt sigh ........................................3 -6 -0

den 24 april hebbe ick tot het
H. Avontmaal broodt en wijn
gedaan; daar voor betaalt .................... 3 -6 -0

Aan de richter betaalt voor het te examineren van rekeninge .............................6 -0 -0
Aan den richter betaalt voor het
registreren van uijtgangen of stedig15
heden soo de kercke in verscheijden
goederen en landerijen heeft ad 16
in ’t getall, waarvan de richter volgens het nieuwe reglement van
ijeder komt 12 stuijv.; edogh bij sijn
Ed. voor de halfscheijt gelaten en
betaalt ...................................................4-16 -0

Nogh hebbe ik de wijn van Grolle
laten haelen; daar af betaalt ................ 0 -4 -0
19

Den 4 maij heeft meester Bartelt
de kercmuure gelapt; daarvan
betaalt .................................................. 0-12 -0
Nogh heeft Herm. Berendtsen de
restanten gemaant; daar af betaalt ...................................................... 0 -4 -0

Den 11 febr. heeft Dom. Stumph
16
een juffer van Verbeek gekoft tot
een leere; daarvoor betaalt ..................1 -3 -0

Den 24 dito heeft H. Berendtsen
nae Vrageren geweest om een
wagen te krijgen om kalk van
Stadloon te haelen; daar af
betaalt .................................................. 0 -2 -0

Den selven dito heeft Berendt Smidt
de bancken tegens de righters kaste
vermaakt; daarvan betaalt ....................0-10 -0

Den 25 dito is H. Berensen met D.
Bennink na Stadtloon geweest
en hebbe 7 tonne kalk gehaalt; voor
de tonne betaalt 23 stuijv. te samen .... 8 -1 -0
........... 13 -3 -0

Nogh aan de schoolmr. betaalt ............0 -6 -0
Den selven dito heeft Bartelt Huij17
ninck de floere lieke gemaakt ; daar
van betaalt ............................................0 -5 -0
..16 -6 -0

6

15

vaste tijns
een lange paal van spar- of dennehout
17
gelijk maken; recht maken;
18
de beugel in een klok waaraan de klepel hangt
19
Bartelt Huijninck
16
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Nogh aan Derck Bennink voor de
vraght betaalt ........................................2 -4 -0

den 11 dito hebbbe ick tot het H. Avontmaal broodt gedaan ............................. 0-14 -0

Nog voor H. Berensen voor dat
hij met geweest is betaalt .....................0-10 -0

Nogh aan Plante voor de wijn betaalt ...................................................... 1 -7 -0

20

Tot Wenterswick voor lecent van
den kalck betaalt ..................................0 -6 -0

Den 10 Augusto hebbe ik tien wae21
gens na den tiggelavondt gehadt
om stenen aan het beenhuisken te
haelen en hebbe verteert ..................... 2-10 -0

Dito heeft Bartelt Huijnink met sijn
soon de kalck gelost; daarvan betaalt .......................................................0-10 -0

Nogh heeft Derk Kock de glasen
gestopt in de karcke; daarvan betaalt ...................................................... 2-10 -0

Nogh heeft Hend. Jansen het kalkgadt gemaakt; daarvan betaalt .............0 -4 -0

Den 25 septemb. hebbe ik tot het
H. Avontmaal broot gedaan, is ............ 0-14 -0

Den 6 junij heeft de schoolmeester
een leer gemaakt; daar voor betaalt luijt quitantie ..................................1 -5 -0

Nog aan Plante aan voor wijn betaalt .. 1 -7 -0

Den selven dito heeft Hen. Lelant
de sportels tot de leere gedaan;
daar voor betaalt ..................................1 -5 -0

Den 27 dito heeft Garrit Steernenborgh met twee kneghts drije dagen
aan dat beenhuijsken gearbeijt;
daarvan luit quitantie betaalt ................ 4-10 -0

Den 2 julij hebbe ick aan de Hr.
Pastoor voor reijskosten nae het
klassis tot Zutphen luit quitantie betaalt ..............................................6 -0 -0

Dito heeft Jan Sillevolt drije dagen
steenen en kalck toe gedragen; daar
van betaalt ........................................... 0-15 -0

Nogh voor het afschrijven van de
classicaele acten, betaalt .....................1-10 -0

nogh hebbe ik die drij messelers
en Jan Sillevolt drije dagen de
kost gegeven en daags drije
maaltijden gedaan, ijder man
voor een maaltijdt 4 stui maakt in drije
daagen ................................................. 7 -4 -0
21-11 -0

Den 9 dito hebben de Hr. Inspectoren hier geweest; doen heeft de
kneght met de paarden in eeten en
drincken in haver en hoij in een
naght over bij mij verteert .....................2-17 -0
..16-11 -0

7

20
21

licent – verlof tot invoer vanuit het buitenland (de kalk werd gehaald uit Stadtlohn)
steenovens, steenbakkerijen
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Nogh hebben die metsselers ’s daags
over den arbeijt ses kanne biers gehadt; is te samen 18 kannen ’t samen [.............]

Nogh als Berendt Croesen het saat
gebraght heeft, doe bij mij verteert ...................................................... 0 -6 -0

Nogh hebben sij drije naghten hier geslapen ...................................................0-18 -0

Den 24 decemb. heeft H. Berensen
de pannen so de windt van de kerk
geweijt hadde weder opgehangen;
daar van betaalt ................................... 0 -4 -0

Dito hebbe ick tien karren vol sandt
op de kerckhof gevaren; te samen .......1 -0 -0

Den 25 dito hebbe ik tot het H.
Avontmaal broot gedaan ...................... 0-16 -0

Den 6 november heeft Berendt Coesinck de snee van den solder gemaekt;
daarvan betaalt .....................................0 -3 -0

Nogh van Plante drije kleijne
kanne wijn gehaalt; daar voor betaalt .. 1-10 -0

Den selven dito heb ik aan Jan den
Tiggeler voor drijeduisent stenen;
luit quitantie betaalt ............................19-10 -0

1699 Den 20 Jannuarij hebbe ik voor
Jan ter Veel betaalt voor extraordinaire verpondeningen betaalt ........ 0 -3 -4

Den 10 dito hebben H. Schrader gestuijrt om de restanten te manen;
daar van betaalt ....................................0 -2 -0

Nogh heeft D. Cock seven routen in de glase geset; daar voor
betaalt .................................................. 0 -7 -0

Den 10 decemb heeft D. Kock de glasen gestopt en een glas boven den
predikstoel in nieuw loot geset;
daar af betaalt ......................................5 -0 -0

Den 21 dito hebbe ick aan Jan
Huijnink voor twee reijsen pannen weder op te hangen
daar voor betaalt .................................. 0 -8 -0

1698 Den 10 ocotob. heeft Geert Buijenk
aan Croesenhuijs de rogge gedorst;
daar van betaalt ...................................0 -5 -0

Den 30 dito aan Fernand. Rensman uijrwarcker luit quitantie ............... 5 -0 -0
8-14 -4

den 20 dito heeft Geert Buijenk
de boekweijte gedorst; betaalt..............0 -4 -0
28 -9 -0

8
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22

Den 7 maart heeft de schoolmr. het
bencksken op de predickstoel gemaakt;
daarvan betaalt ....................................0-[........]

Aan Berendt Koesinck voor avondt luijden
luijt quitantie betaalt ............................ 3 -3 -0
1699 Den 10 novemb. heeft Gerdt Buijenk een
dagh rogge en boekweijte
aan Croesen huis gedorst, betaalt ...... 0 -6 -0

Den 9 april hebbe ik tot het H. Avondmaal broodt gedaan ............................0-16 -0
Van Plante drije kleijne kanne
wijn gehaalt, daar voor betaalt ............1-10 -0

Als Berendt Croesen het saat gebragt
heeft, hebbe ik hem eeten gegeven;
is .......................................................... 0 -4 -0

Den 24 meij heb ick aan de H. Pastoor voor ordinaar reijskosten nae het
klassis betaalt ......................................6 -0 -0

En twee kanne biers is ........................ 0 -3 -0

Nogh van de classicale acte afteschrijven ..............................................1-10 -0

Den 21 en 23 dito heeft J. Silvolt de restanten van de karcke gemaant; daar
van betaalt .......................................... 0-10 -0

Den 25 julij tot het H. Avondmaal
broodt gedaan, is .................................0-16 -0

Aan Berendt Coesinck van ’t avontluijden luijt quitantie betaalt ................. 3 -3 -0

Van Plante drije kleijne kanne wijn;
daar voor betaalt .................................1-10 -0

Den 25 decemb. hebbe ik tot het H.
Avontmaal broot gedaan; daarvoor
betaalt ................................................. 0-12 -0

Den 1 octob. tot het H. Avondmaal
broodt gedaan, bedraagt .....................0-16 -0

Aan Plante voor de wijn betaalt .......... 1 -7 -0

Van Plante drije kleijne kanne wijn;
daar voor betaalt .................................1-10 -0

Den 29 dito heeft de schoolmr. en
J. Huijnink een nieuwe loick op den
toorn gemaakt en den solder digte
gemaakt; daar van betaalt .................. 2 -0 -0

Den 10 dito hebbe ik een tonne kalk
voo de kercke gekoft en die op de
weeme gelost; is daar voor betaalt .....1-10 -0

23

Nogh heeft de schoolmr. een rije van
tien voet gehaalt; daarvoor betaalt ..... 0-10 -0

Nogh heeft H. Berensen de olde restanten gemaand; daar van betaalt ......0 -3 -0

Nogh heeft de schoolmr. een slot van
Aalten gehaalt; daarvoor betaalt ......... 0-14 -0

Aan Sevorien Huijnink voor extraordinaire verpondige luit quitantie
betaalt ..................................................0 -3 -4
16 -4-12

Nogh de meester voor sijn gank
betaalt ................................................. 0 -5 -0
. 12-17 -0
9

22

De kerkenraad had op 1 december 1684 besloten dat: “de coster van nu aff aen alle avonde te 9 uiren een goede poos de
klock sall trecken en een teeken geven dat het 9 uire is”. Sinds 1996 is er een elektrische klokluidinstallatie en hoeft dit niet
meer met de hand te gebeuren.
23
plank, lat
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Dito ’s avonds het slot aangeslagen en
den toorn toegenaegelt en de planken op het scheergebugte weggeleght;
daar van betaalt ...................................0 -3 -0

Aan J. Bijvanck voor koolen en dat hij
de smede gebruikt heeft, betaalt ........ 0 -6 -0
Den 4 dito F. Rensman sijn jaargelt betaalt; luijt qt. betaalt .................. 5 -0 -0

Nogh heeft J. Smidt de hengsels gemaakt en twee krampen; daar voor
betaalt ..................................................0 -8 -0

Nogh heeft de schoolmr. twee
scheerposten aan de karckdeure gemaakt; betaalt ..................................... 0-10 -0

Nog aan S. Huijninck voor J. ter Veel
extraordinairis verpondinge betaalt .....0 -2 -8

Nogh hebbe ik aan H. Rentinck voor
nagels die hij daar aan van doen hadden betaalt .......................................... 0-19 -0

Den 30 dito heeft de schoolmr. en J.
Huijnink en sijn broer Derk Hend. en
de koster de sparren en de leeren
op de ballekens geleght; daarvan
betaalt ..................................................0 -8 -0

Nogh heeft de schoolmr. aan Hend.
Westermans huis aan dubbele soldernagels betaalt ................................ 0-10 -0

1700 Den 6 jan. heeft J. Bijvanck een
schuppe voor H. Jansen dooden graver gemaakt; daarvoor
betaalt ..................................................0-18 -0

Nogh heeft Geert Buijenk een hal24
ve dagh pannen op de weem uijtgelesen; daar van betaalt ................... 0 -5 -0
25

Nogh heeft Geert een schoft op den
karkhof geholpen; betaalt ................... 0 -2 -0

Den 12 dito heeft J. Bijvank het
slot aan de kerckdeure gemaakt;
daar van betaalt ...................................0 -4 -0

Den 28 martij hebbe ik vier karren
sandt in de karck laten varen, is ........ 0 -8 -0

Den 19 dito hebbe ick aan d’Hr. Pastoor voor kaarvraght nae Zutphen, soo de pastoor daar moeste
wesen op het classis aan ’t Sinode,
luit qt. betaalt .......................................6 -0 -0

Den 31 dito hebbe ik tot het H. Avontmaal voor broot betaalt ................ 0-14 -0
Voor de wijn betalt .............................. 1 -7 -0

den 3 martij heeft Fernand. Rensman
hier geweest om het uijrwarck te
rechte te stellen; doe in eeten en
drinken en slapen verteert ...................1 -3 -0
..9 -6 -8

Den 26 april hebbe ik twee touwen
om de doodens in de groef te laeten
daar voor betaalt ................................. 1 -0 -0
Nog heeft H. Berensen de restanten gemaant, betaalt ........................... 0 -4 -0
11 -5 -0

10
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pastorie
een vierde deel van een werkdag
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den 10 Junij heeft J. Huijnink drije
schoft aan de kerkmuur en beenhuijsken gesmeerd; daarvan betaalt ...0-12 -0
Nogh hebbe ik een karre sandt
gehaalt; is ............................................0 -2 -0
Den 26 juij hebben de Hr. Inspectoren hier geweest; soo heeft
de voerman voor hem en de paarden in haver en hoij verteert ................1-10 -0

Angaende het leijdack
1699 Den 26 meij heeft de righter en
pastoor aan Jaque Lojael stadts
leijendecker tot Doesborgh bestaat
te decken de noortsijd van de kerk
en den toorn te beklimmen; daarover
bij mij verteert ...................................... 3 -8 -0
Nogh heeft den baas met sijn soon
voor eten en twe potjes brandewijn verteert ........................................ 0-16 -0

Den 5 augus. hebbe ik aan de Hr.
Pastoor, soo luijt qt. te sien is, betaalt .7-16 -0

Nogh een naght geslapen is ............... 0 -4 -0

Den 6 dito heeft Ferd. Rensman
een touw boven in den toorn daar
het gewigte van het uijrwerk aan
hankt, doe bij mij verteert ....................0 -6 -0

Den 16 julij heeft de richter met
de huijsluijden geaccordeert dewelcke
de leijen van Doesborgh souden halen;
doen bij mij verteert ............................. 0 -6 -0

Den 10 octob. hebbe ik voor het
broot tot het H. Avontmaal betaalt ......................................................0-12 -0

Den 18 dito hebb ick met seven waagens nae Doesborgh geweest en hebbe 25 rijsten leijen gehaalt; soo hebbe ik an de poorte van ijder wagen moeten
betalen twee stuijver is te
samen ................................................. 0-14 -0

Nogh voor de wijn betaalt ....................1 -0 -0
Nogh heeft de schoolmr. twee vensters gemaakt en gevarft; daar
voor betaalt ..........................................0-10 -0

Aan den Swarten Kolk van ijder
wagen 3 stuijvers betaalt, maakt ....... 1 -1 -0

Nogh heeft de meester een sonnewijser aan de kercke gemaakt; daar
van luijt qt. betaalt ...............................1-10 -0

Tot Selm voor ijeder voorman een
kanne biers betaalt .............................. 0-14 -0
Aan de Landuwer voor ijder
wagen 3 stuijver weghgelt moeten
betalen; is te samen ............................ 1 -1 -0

Nogh heeft J. Bijvank het ijserwerk aan den sonnewijser gemaakt;
daar voor betaalt .................................0 -5 -0
14 -3 -0

Nogh heb ick een dagh voor uijt gegaan om de leijen van Doesborgh
af te haelen. Soo hebbe ik in twee
dagen verteert ..................................... 2-10 -0
. 10-14 -0
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Nogh heeft de righter met de schoolmr. en
leijendecker bij mij verteert ..................0-12 -0

Berendt Winterink heeft drie en een
have rijste gehaalt; daar van betaalt ..................................................... 4 -0 -0

Nogh heeft J. Wamelink met Frerijk te Brinke den kalk van Doosborgh gehaalt; daar van betaalt ..........4 -0 -0

Jan in de Haar drie en een halve rijste gehaalt; daar van betaalt ................ 4 -0 -0

Nogh hebbe ik haar voor tol
of weggelt met gedaan ........................0 -6 -0

Hulshof heeft drie rijsten gehaalt;
daar van betaalt .................................. 3-10 -0

Den 22 julij hebbe ik de gerietschap
van den leijendecker van Doosberg
gehaalt, is ............................................3 -0 -0

Dese seven boeren tot Selm ijder
eene kanne bier gedroncken; daarvoor
betaalt ................................................. 0-####

Nogh heeft Jan de knoopmaker
en Hermken Buijenk en Jan
Silvolts soons de leijen van de
wagens helpen dragen; daarvan
betaalt ..................................................0-10 -0

Nogh als sij de leijen hier gebraght
hebben ook een ijder een kanne bier
gedronken, maakt ............................... 0-10 -8
Den 28 julij heeft Jan te Boekeler
acht dennen juffers van Zutphen
gebraght; daarvan betaalt ................... 1-10 -0

Den 23 dito heeft Hoonderboom
achthien duisent leij nagels met
gebraght van Zutphen; daarvan
betaalt ..................................................0-10 -0

Nogh hebbe ik met de Hr. Righter
drie dagen nae Zutphen geweest
en overslagen van nagels en planken en wat daartoe van noeden was .. 3 -0 -0

Derck Donderwinckel heeft vier
rijsten leijen van Doosborgh gehaalt; daarvan betaalt ..........................4-10 -0

Den 29 dito hebbe ik een jonge nar
Berendt de timmerman gehadt dat
hij quam arbeijden; betaalt .................. 0 -2 -0

J. op Krabbenstede drije rijsten
gehaalt; daarvan betaalt ......................3-10 -0

Den 31 august. heeft de righter aan
Koert Sonderman bestaedt de ballekens uijt de kerk te brengen; daar
van belooft 6 guld.; soo hebbe ik hem
betaalt ................................................. 6 -0 -0

Aalbert te Manschot vier rijsten
gehaalt¸daarvan betaalt .......................4-10 -0
Berend Donderwinkel vier rijsten gehaalt; betaalt ........................................4-10 -0
25-18 -0

Doe de richter met Coert Sonderman een vaan biers gedronken
is .......................................................... 0 -6 -0
22-18 -8
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Vacat

Als Koert Sonderman de ballekens
uijt de kerke wou[..] brengen mosten
wij hem drie man dar bij doen; soo
heeft Hend. te Dorshorst, Geert Buijenk
en Lammert Hijenk ijder een dagh
geholpen; daar van ijder gegeven
twaalf stuijvers is te samen ................ 1-16 -0

26

Nogh hebbe ik Coert Sonderman
sijn gereetschap van Herveldt gehaalt en wederom gebracht is ............. 0-12 -0
Den 4 septemb. heeft de richter aan
meester Isack den haan met het
kruis om die te rechte te maaken
doe met den baas verteert ................. 0-12 -0
Nogh hebbe nae Bredevoordt geweest;
doe heeft Dr. Stump mij een brief aan
Volmer geschreven verteert ............... 0 -6 -0
Nog als den baas met de kneght weder van den toorn quam, soo heeft
hij volgens maniere verteert ............... 0-15 -0
Nog hebbe ik een dag aght mensen op
de kerke gehad om de pannen aff te
langen; daar af betaalt ......................... 1-12 -0
Nog heb ik met de karre tweentwintig karren vol pannen nae
de weem gebraght is ........................... 2 -4 -0
Aan Berend Sijronde voor dat hij
pannen van en op heeft helpen
laden, betaalt ....................................... 0-15 -0
Nog heeft Berend Coesink ook geholpen; daar van betaalt ...................... 0 -3 -0
8-15 -0
13

26

blanco
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Nogh heeft de righter met den
27
baas in verscheijden reijsen als den
baas den righter spreken moest
verteert ................................................1 -9 -0

Nog heeft J. Silvoldt en Harmken
Buijencks de leijen van de wagens
helpen dragen; daar van betaalt ......... 0 -4 -0
Den 11 septemb. heb ik nae Bredevoort geweest bij [….]en om
gelt op te nemen voor de karke;
hebben het niet kunnen krijgen;
doe te te Bredevoordt verteert ............ 0 -4 -8

Nog als de leijen decker nae den
toorn klom om het kruis of den
haan te rechte te setten, soo moes28
te ik hem een mengelen wijn mede
doen is .................................................0 -6 -0
Nog voor het vatsoen van het
mengelen .............................................0 -3 -0

Dito heb ik aan Wijnolt Berensen
voor boomolije om negels te smeren betaalt ........................................... 0-10 -0

den # september. heeft den leijendecker de richter gesprooken
hoe veel leijen datter nog moesten
wesen; doen verteert ............................0 -6 -0

Nog hebbe ik van J. Crabbenborgh
vijf planken op het steijger geleent; daar van gegeven twee
potjes brandewijn; is ........................... 0 -4 -0

Den 7 dito heeft Geert Buijenk
en Harm. Berensen in de kercke
gearbeijt om den drek daar uijt
te maaken; daar van betaalt ................1 -0 -0

Den 14 dito heeft de leijendecker
de namen van de richter en pastoor
op de eerste leije geschreven; daar
voor verteert ........................................ 0-18 -0

Aan B. Coesink voor sijn arrebeijt twee kanne bier is ........................0 -3 -0

Den 16 dito heeft de righter de
ballekens en de latten verkoft
doe is er verteert ................................. 1-10 -0

Den 8 dito heeft Harm. te Keveler en Jan Crabben 6 rijsten
leijen van Doesborg gehaalt daar
van betaalt ...........................................7 -0 -0

Van Tonnis te Hulsevoort twee bes29
sems gekoft daarvoor betaalt ........... 0 -1 -0

Nog hebben sij aan tol verschoten
tot Doesborg en aan den Swarten
Kolk en aan de Landuwer ....................0-18 -0

Nog heb ik J. Sillevolt met een
brief nae Bredevoordt gestuirt
bij Dr. Stump wegens het gelt
van den admiator Volmer; daar
van betaalt .......................................... 0 -3 -0

Tot Selm de man een kanne bier
gedronken is vier stuijver .....................0 -4 -0

Den 17 dito heeft J. Gierkink aght
greijnen boorden en leij nagels van
Zutphen gebragt, daarvan betaalt ....... 1-12 -0
... 5 -6 -8

Als sij de leijen hier gebraght hebben
ijeder een kanne bier gedronken is .....0 -3 -0
...11-12 -0

14

27

meerdere keren
mengele = maat (ca 1,2 liter)
29
bezems
28
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Nog aan Wijnolt Berensen voor
boomolije om negels te smeren; be
taalt ......................................................0 -6 -0

Nog hebben twee wagens van den
Heelweg acht rijsten leijen
van Emmerijk gehaalt en hier gebragt;
doen met den baas verteert ................ 0-12 -0

Nogh heeft den baas met den
richter overslagen hoeveel
leijen en negels datter moesten wesen;
doe bij mij verteert ...............................0 -6 -0

Den 9 octob. aan Jan Bijvanck
volgens sijn rekeninge en quitantie betaalt ............................................ 6 -5 -0

Nog aan H. Rentinck voor traan
30
en stijfsel om de vorse op de kerke blaau te smeren; daar voor betaalt ......................................................0-10 -0

Nog heeft Albert te Kolckman
in den Bosch twaalf planken
van Zutphen gebraght daarvan betaalt .......................................... 1-10 -0

Nog heeft de pastoor en de rigter
met den baas bij mij verteert ...............0 -8 -0

Dito heeft de pastoor en de
righter met de burgemeesters
met den baas en vijf knegs
over den meijboom verteert ................ 6 -5 -0

Den 26 septemb. heeft J. Gierkink leij negels van Zutphen
mede gebraght; daarvan betaalt .........0 -6 -0

den 10 dito hebbe ik nae Wenterswick geweest om het gelt
te haelen van den admiator
Volmer voor karvraght en
verteringe ............................................ 0-18 -0

Nog aan H. Berensen luijt qt
betaalt ..................................................2 -4 -0
Nog heeft Hend. te Dorshorst
van Zutphen leij negels gehaalt
daar van betaalt ...................................1 -4 -0

Nog heb ick het gereetschap
van de leijendeckers weder nae
Doosborgh gebraght is ........................ 3-####

Nog heeft den admiator Volmer een boede met een brief
gesonden dat wij het gelt konden
krijgen; daarvan betaalt .......................0 -4 -0
5 -8 -0

Nog heb ik aan de leijendeckers
over den arbeijt een tonne bier
gedaan; is ........................................... 6 -0 -0
24-10 -0
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Nog heeft [d]en baas met twee
kneghte [vij]ftigh naghten ge31
slapen ..................................................7-10-0

Den 4 novemb. heeft Hr. Righter
en Pastoor met Jaque Lojael alles
afgerekent; soo heeft den baas
en met sijn soon voor eeten en
drinken, verteert samen ....................... 2-10 -0

Nog veertien nagten onder haar
vijven geslap(en) is .............................4-10 -0

en slapen

Aan den schoolmr. volgens rekeninge en qt. betaalt ..........................7-10 -0

Den 4 decemb. hebbe ik aan
Adolf van Gimborren uijt qt.
betaalt ............................................... 72 -8 -8

J. Huijnink heeft acht dagen aan de
kercke gearbeijt; daags 15 st.
maakt samen .......................................6 -0 -0

Den 4 november. aan Jaque Lojaal
volgens liquidatie betaalt ................ 446-10 -0
dese liquidatie
is onder het accoort
bij d’ Hr. Pastoor
berustende

D.H. Huijnink acht dagen; daags
15 st. maakt .........................................6 -0 -0
Berend Smitjes heeft acht dagen
met haar gearbeijt; daags 15 st.
maakt ...................................................6 -0 -0

Nogh den kerkmeester sijn
tractement bedraagt ‘s jaarlijx
ses guld. maakt in drije jaar ............. 18 -0 -0

Aan Jan Hoovs van Zutphen
voor het loot op de kerke
luijt qt. betaalt ......................................2 -1 -4

Dito betaalt aan admiator Volmer
van twee hondert gld. rente;
betaalt ............................................... 12 -0 -0

1700 Den 19 jan. hebbe ik aan H. Rentink voor touwen en nagels soo
over het decken van de kerke aan
sijn huijs gehaalt is luijt qt. betaalt ......................................................6-12 -8

P.S. Nog in ocotober 1699 heeft Berendt ten Hoonderboom de ballekens en latten nae Doesborg
gebraght; daarvan betaalt ................ 16 -0 -0
luit quitantie

Nog hebben sij voor tol en weggelt betaalt .......................................... 1 -4 -0
......................................................... 568-12 -8

Nog hebbe ik den leijendecker sijn
touwen en gereetschap nae Selm

met de karre gebragt, is ......................0-18 -0
47 -1-12

Voort ‘t uijtcopieeren van de
rekeninge ............................................ 2 -0 -0
En voor het pampier ............................ 0 -2 -8
... 570-15 -0

Dese reeckeninge van den Kerckrmr. Herman
Steernenborgh soo van ontvangh en uijtgaeve

16
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1 stuiver per man per nacht
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mette bijgebragte quitantien vlijtigh geexamidaaruijt
#
neert hebbende heeft sich
bevonden den kerckmr
meer uijtgegeven als ontvangen soude hebben
drieendertigh gulden elf stuijvers 10 penn. die
hem in volgende reeckeninge voor uijtgave
sullen geleden worden. Aldus gedaen ende geslooten
den 9 junij 1701.
32

Christ. Stump R
P. Monhemius Ecclesia
Herman Krabbenborgh
Wijnolt Berntsen ouderlingh
Sev. Huijninck diacon
Jacob Krabbenborg diacon
Harmen Sterenborgh karckmr.

33

# den ontvangh sich
te bedraegen
899 gld 8 st en
de uitgave daer
tegens 932 gl.
19 st.10 penn.
also dat.

32
33

richter Stump
dominee Monhemius
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