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Periode 1706-1709
(PDF-scannummer 2)

Rekeningh van J. v. Leeuwen
r
kerckm . over den ontfanck en uijtgave der kercken inkomsten be1
ginnende met Martini 1706 en
eijndigt met Martini 1709
Gesloten,
Den 27 Novemb. 1709
(1)

(PDF-scannummer 3)

Ontfanck beginnnende met
Martini 1706 en eijndigt met
Martini 1709
Geert te Mekes geeft jaerlicks
2
3
1¼ lb wasch ; wort betaelt met
r;
15 st maeckt in drie jaren .................. 2 -5 -0
Frederick te Winckel geeft
jaerlicks van een stuckxken
lant in den Vragersen Esch;
r
15 st maeckt in 3 jaren ....................... 2 -5 -0
Koene Vosch geeft jaerlicks ½ lb
wasch uijt Tolkamps Mate;
r;
wort betaelt met 6 st maeckt
in drie jaren ......................................... 0 -18 -0
Berndt Klumperinck geeft uijt
Klumperinck jaerlicks ½ lb
r;
wasch; wordt betaelt met 6 st
maeckt in drie jaren............................. 0-18 -0
Jan Krabbenborgh in ’t Zieuwent
geeft uijt den Schutten Kamp
jaerllicks een lb was; wort
r;
betaelt met 12 st maeckt in
drie jaren ............................................. 1-16 -0
Jan Wamelinck geeft jaerlics uijt
uijt Pillen goet drie daalder en 22½
r
r
st wort betaelt met 5 gl. 12 st
4 deuijte; maeckt in drie jaer ............ 16-17 -4
24-19 -4
(2)

1

Sint Maarten = 11 november
pond
3
(bijen)was
2
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r

Borgem . Krabbenborch en
Cuen Tongerlo geven jaerlicks
uijt den halven Alvers Camp
een ½ lb wasch; wort betaelt
r;
met 6 st maeckt in drie jaer ................ 0-18 -0

Jan te Holckenborgh en zijn
broers kinderen geven jaerlicks
een ½ lb wasch; wort betaelt met
r;
6 st maeckt in drie jaren .................... 0-18 -0
Den Kercken Camp pachter
Reijnder Planten en Jan ter
Veel doet jaerlicks op Martini
r;
17 gl. 10 st maeckt in drie jaren ...... 52-10 -0
53 -8 -0

Adolph van Nottelen, Winoldt
Berntsen en Jacop Goevers geven jaerlicks uijt den halven
Alvers Kamp een ½ lb wasch;
r;
wort betaelt met 6 st maeckt
in drie jaren ......................................... 0-18 -0
Geert Bitteman geeft jaerlicks
een lb wasch; wort betaelt
r;
met 12 st maeckt in drie jaer ............. 1-16 -0
r;

Goslick Wolters geeft ‘s jaers 6 st
maeckt in drie jaren ............................. 0-18 -0
Willem Rouwhorst geeft ‘sjaers
1 gl; maeckt in drie jaren ..................... 3 -0 -0
Korte Wolter, nu de weduwe
Roocks, geeft jaerlicks een lb
r;
wasch; wort betaelt met 12 st
maeckt in drie jaren ............................ 1-16 -0
Uijt Weggeler gaet sjaers
een ½ lb wasch; wort betaelt met
r;
6 st maeckt in drie jaer ...................... 0-18 -0
Uijt Lanckvelt gaet jaerlicks
1¼ lb wasch; wort betaelt met
r;
15 st maeckt in drie jaere ................... 2 -5 -0
12 -9 -0
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FamilySearch.org scan 12

4

Ontfanck uijt de kercken kist
als anders beginnende met Martini
1706 en eijndight met Martini 1709

Ontfanck van het zaet beginnende
op Martini 1706
Den ontfanck van het zaet
bij Derck Kroesen is dit jaer
bij de weduw Steerenborghs
noch ontfangen

1707 Den 14 martius ontfangen uijt
de kercken kist ...................................24 -0 -0
Den 17 maij ontfangen uijt de
kercken kist.........................................40 -0 -0

Geert te Veluw geeft jaerlicks
een ½ molder manckzaet; heeft
gegolden het schepel 11 st. ................ 1 -2 -0

r

Den 5 octob Hendrick Westerman
zijn vrouw in de kerk begraven .............6 -0 -0

Uijt de Kleijne Veluw gaet jaerlicks een ½ manckzaet, het
r
schepel tot 11 st .................................. 1 -2 -0

1708 Den 12 marti de moeder van
5
de paep van Harvelde in de
kerck begraven .....................................6 -0 -0

Jan Goldus geeft jaerlicks een
spint roefsaet uijt den
Boonen Camp; betaelt met
r
8 ½ st ................................................... 0 -8 -4
2-12 -4

Den 8 maij ontfangen uijt de
kercken kiste.......................................76 -0 -0
1709 Den 22 januari ontfangen uijt
de kercken kiste .................................24 -0 -0
Den 4 marti ontfangen uijt de kercken
6
kiste 13 daalder Cleefs somma ..........13 -0 -0
Den 12 juni ontfangen uijt de
kercken kist 50 gl ................................50 -0 -0
239 -0 -0
Nogh het restoor soo de wedue
7
S(t)eerneborghs bij slot van reekeninge is schuldigh gebleven
ad 17 gld. 3 st. 2 duijten .....................17 -3 -2
Nogh sij aen saet is schuldig
gebleven ad 11 gld. 9 st. 4 duijt. .......11 -9 -4
267-12 -6

(4)

4

Deze pagina is niet opgenomen in het PDF-scanbestand maar is te vinden met deze link naar de website van
FamilySearch.org
5
Vanuit het Huis Harreveld konden achtereenvolgende r.k. priesters hun ambt uitoefenen.
6
Een Kleefse daalder werd dus gelijk gesteld met een gulden.
7
De weduwe van de overleden kerkmeester Steerneborgh
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Ontfanck van het zaet
op Martini 1707

Ontfanck van het zaet op
Martini 1708

Den 27 juli bij Derck Kroesen
uijtgesteken 3 vim en 2 gast
8
rogge ; daervan gedorst den
er
17 novemb 3 molder en twee
schepel; hier gaet af 6 schepel
r 9
aen de geestelijke rentm . luijt
o
quitanti N 1, blijft hier noch
10
twee molder , het schepel tot 16½
r
st ......................................................... 6-12 -0

Den 7 augusti bij Derck Kroesen uijtgesteken 3 vim en 3 gast
rogge; daervan gedorst den
r
1 octob 1708 4 molder en een schepel; hier gaet 6 schepel af aen
r
de geestelijke rentm ; blijft noch
twee molder en 3 schepel; het
schepel tot 1 gl. ................................. 11 -0 -0
r

Den 1 octob . bij Derck Kroesen
uijtgesteken 42 gast boeckweijte; dito daer van gedorst
7½ schepel; het schepel gegolr
den 12½ st ......................................... 4-13 -6

r

Den 16 octob bij Derck Kroesen
uijtgesteken 1 vim en 18 gast
boeckweijte; dito daer van gedorst 9 schepel; het schepel tot
r
11½ st ................................................. 5 -4 -4

Jan Goldes geeft jaerlicks een
spint roefzaet uijt den
Bonen Camp; betaelt met ................... 0 -9 -0

Geert te Veluw geeft jaerlicks
11
een ½ molder manckzaet ; het
r
schepel gegolden 10 st ....................... 1 -0 -0

Geert te Veluw geeft ‘s jaers
een ½ molder manckzaet; het
r
schepel tot 11 st ................................. 1 -2 -0

Uijt de Kleijne Veluw gaet jaerlicks een ½ molder manckzaet
r
het schepel 10 st ............................... 1 -0 -0

Uijt de Kleijne Veluw gaet jaerlicks een ½ manckzaet; ...................... 1 -2 -0
18 -7 -2
Somma sommarum13 ..................... 365 -0 -6

Jan Goldes geeft jaerlicks een
12
spint roefzaet uijt den Boonen
r
Camp; betaelt met 8 st ...................... 0 -8 -0
14 -4 -4

Noch het restant, soo de weduwe Steernenborg,
bij slot van haar rekening, is schuldigh gebleven,
aan mij voldaen.......................................................

14

28-12-6
393-13 -4
(5)

8

een vim = 25 gasten; 1 gast = 4 garven (schoven)
de rentmeester der geestelijke goederen in het kwartier van Zutphen
10
een molder is (dus) vier schepel
11
mengsel van graansoorten, dat gemengd gezaaid en geoogst werd;
12
knolzaad
13
de som der sommen: alles opgeteld
14
Bij het slot van de rekening over de jaren 1703-1706 was dit bedrag vastgesteld op 17 guldens, 3 stuivers en vier penningen
(= 2 duiten). Daaarnaast was zij nog “aan saet schuldig” een bedrag van 11 gulden, 9 stuivers en 4 duiten. In totaal dus 28
gulden, 12 stuivers en 6 duiten.
9
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Uijtgave beginnende met
Martini 1706
er

1706 den 4 novemb gegeven 10 kan
bier voor de leuijeraers en beij15
ers op den Dankdagh ....................... 0-15 -0
er

Den 4 decemb aen Jan de smit
r
gegeven 10 st voor twee staecken
16
om de kerckleeren op te hangen
aen de school ...................................... 0-10 -0
Den 7 dito aen Jan de Knopemar
ker gegeven 12 st voor dat hij
17
den kerckhof liek maeckte ................ 0-12 -0
Den 8 dito aen voorschreven Knopemar
ker gegeven 6 st voor dat hij alle
die aen de Kerck betalen moeten
aenmaninge dede ................................ 0 -6 -0
Den 22 dito voor een bercken
besum ................................................. 0 -0 -4
18

Dito de snee van het verwulfsel op de kerck afgemaeckt met mijn soon ..................... 0-16 -0
.. 2-19 -4
(6)

15

Mensen die de klok luiden en mensen die beieren. Bij het luiden zwaait de klok heen en weer. Bij het beieren hangt de klok
stil en zwaait alleen de klepel heen en weer.
16
de ladders van de kerk?
17
effen maakte
18
sneeuw
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Den 23 dito aen vrouw Bosr
booms gegeven 8 st voor ’t broot
tot het Avontmael ................................ 0 -8 -0

Den 16 apri heb ick de twee spinnejagers stocken en een schagt
in den brant haeck geschaeft
en den haeck daer aen gemaeckt ....... 0 -8 -0

Den 24 dito aen Hermen Rentinck voor twee kanne wijn tot
het Avontmael ..................................... 1 -4 -0

r

Voor een ½ st nagels daer toegedaen 0 -0 -4
Den 20 dito heb ick de trap op den
toorn heel vermaeckt; daeraen
verdient .............................................. 0 -8 -0

Den 30 dito heb ick de leijen
19
van den hancksolder laten
dragen en den selven schoon
laten maecken ..................................... 0 -3 -0

r

Voor twee st nagels daertoe gehaelt 0 -2 -0

1707 Den 12 feb. tot Zutphen bij
20
Jacop Crijns twee sperkes tot
21
spinnejagers stocken en een
22
tot een brant haeck gekocht
r
voor 17 st en aen Jan Geerckink
r
1 st voor het metbrengen.................... 0-18 -0

Den 23 dito aen vrouw Bosbooms
r
betaelt 8 st voor ’t broot tot
het Avontmael .................................... 0 -8 -0

Den 24 marti aan de diakon Bosboom betaelt de rente van het
capitael soo de diakenie in de
o
kerck hebben; luijt quitanti N 1 ......... 24 -0 -0

Den 1 maij aen Mons Huijninck voor
eijgenaers verpondinge luijt
o
quitantie N 2....................................... 0 -6 -4

Dito aen Hermen Rentinck voor
twee kan wijn ..................................... 1 -4 -0
r

23

Den 15 dito Jan de Knopemaker ger
geven 2 st voor dat hij na den tigh24
eleavent ginck of daer steen te
krijgen waren voor de kerck ............... 0 -2 -0

Den 30 dito aen Jan de smit betaelt
r
16 st voor dat hij den hamer op de
klock die gebroken was weder
gemaeckt heeft ................................... 0-16 -0

Den 19 dito mijn soon na Brevoort gesturt aen Hermen
Pieck metselaer om aen de kerk
te arbeijden; voor den ganck ............. 0 -3 -0

Dito voor een klinck aen de kerckdeur met de nagels .............................. 0 -7 -0
Voor het aenslaen van de klinck
als oock den hamer op den klock ........ 0 -6 -0
28 -2 -0

Den 27 maij aen de heer pastoor gegeven 6 gl. tot reijsgelt na het clasr
sis en 1 g 10 st voor het te boeck
brengen van de classicale acten
o
luijt quitanti N 3 ................................. 7-10 -0
10-12 -0
(7)

19

galerij in een kerk
verkleinwoord van spar: lange, rechte lat
21
ragebol
22
lange lat met daarop een ijzeren haak, om te gebruiken bij brand, bijvoorbeeld om een muur omver te halen
23
“Monsieur Huijninck” werd door de overleden kerkmeester Steernenborg aangeduid als “Severijn Huijninck”; de nieuwe
kerkmeester J. van Leeuwen was een “eenvoudige” schoolmeester en deze voelde zich klaarblijkelijk niet vrij om Severijn
Huijninck met de voornaam aan te duiden;
24
tighelavent = steenbakkerij
20
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Den 1 juni aen Jan Huijninck geger
ven 6 st en 2 kanne bier voor
5 tonnen kalck te lossen in de
kerck .................................................... 0 -9 -0

Den 14 dito aen Claes den draijer
r
gegeven 4 st voor 3 knopkes in de
ouderlincks banck om de hoeden
aen te hangen ..................................... 0 -4 -0

Den 18 dito aen Derck Hendrick
r
Huijninck gegeven 6 st voor een
nieuw tree op de trap aen den
r
hancksolder en 4 st voor dat hij
den raaem op den calck back
maeckte .............................................. 0-10 -0

Den 6 augusti gekogt een nieuwen
spinnejager en een stoffer om in de
r
kerck te gebruijken, voor 1 gl. st ....... 1 -2 -0
Den 2 septembr aen Asuerus voor
een kaer sant aen de kerck gegeven ................................................. 0 -2 -0

Dito aen Hermen Pieck metselaer
betaelt voor het maken van den
kalck back, de floer, de kerckmuier en het steenhouwen tot
de trap aen de kerckdeur, volo
ges quitantie N 4 ............................... 6 -7 -4

26

Den 3 dito aen meester Jan Huijninck betaelt voor het maken van de trap
aen de kerckdeur en een luijck op den
o
calck back volgens quitanti N 7 ......... 2-16 -0
Dito aen Jan de smit voor twee holt27
vasten in de trap en aen de hengsels wat vermaeckt aen de luijck
op den calck back ............................... 0 -6 -0

Den 21 dito aen den tichelers knegt
gegeven voor 600 steen voor de
r
kerck gehaelt 3 gl. 6 st luijt
o
quitanti N 5 ......................................... 3 -6 -0

Dito nog voor het vermaken van den
hamer op de klock aen den smit
betaelt ................................................ 0 -4 -0

Den 8 juli aen vrouw Bosbooms
voor ‘t broot tot het Avontmal ............. 0 -8 -0
Dito aen Huijninck voor 2 kanne
wijn tot het Avontmael ......................... 1 -0 -0

Den 6 octob aen Hen#derke te Coppel
r
gegeven 4 st voor dat se de kerck schoon
maeckte .............................................. 0 -4 -0

Den 13 dito aen Heijden Alver25
dings betaelt voor 9 tonnen
kalck voor de kerck luijt
o
quitanti N 6 ....................................... 11 -5 -0

Den 8 dito aen vrouw Bosbooms
voor het broot tot het Avontmael ................................................... 0 -8 -0

Dito aen Jan Huijninck voor
het lossen van 4 ton calck
in de kerck ........................................... 0 -8 -0
23-13 -4

Dito aen Huijninck voor twee
kanne wijn ........................................... 1 -0 -0
.. 6 -6 -0
(8)

25

Heinrich Alferdinck, richter te Stadtlohn
meester-timmerman
27
houvast (meervoud)
26
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Verschot aen de school gedaen

Den 6 dito de boeckwijt laten dorssen bij Derck Kroesen; daervan
gegeven ............................................... 0 -4 -0

1706 Den 18 juli heb ick na Wenterswick geweest met meester Evert den
timmerman en hebben het holt ge30
kocht tot de school van den Dülmer
31
verteert twee vane bier ..................... 0 -8 -0

r

Den 22 octob een slotje aen de
deur op den hancksolder in de
kerck aengeslagen; voor nagels en
den klammer ...................................... 0 -3 -0

r

Den 25 sept aen Jan te Keveler geger
32
ven 2 st die hij verschoten had aen
weggelt als hij een voer holt haelde
van Wenterswick voor de school ....... 0 -2 -0

Den 26 dito aen Bernt Slot gegeven
1 gl. voor dat hij 4 horden op den
toorn maeckte om de duijven daer
af te houden ....................................... 1 -0 -0

r

Den 29 octob aen Evert Peurs gegeven
r
1 st voor dat hij 3 stucken holt haelde
33
van Richters Kemken voor de school 0 -1 -0

28

Dito ick heb hem 2 schoften geholpen
om voor de gaten te passen met
r
1 st nagels ......................................... 0 -7 -0

Den 10 januar aen Evert Silvolt betaelt
r
6 st voor een steen die hij onder een stijl
aen de school gelevert hadde ............ 0 -6 -0

Den 31 dito aen Sijmon de Jode geger
ven 1 gl. 2 st voor dat hij de glasen
aen de kerck gemaeckt heeft .............. 1 -2 -0

Den 2 marti aen meester Evert den timr
merman gegeven 24 st voor twee
paer werfhengsels, soo hij tot Lochum
voor mij had laten maken aen de
school deuren ..................................... 1 -4 -0

er

Den 10 novemb aen Reijnder Planr
ten betaelt 7 gl. 18 st 4 deuijt voor
steen halen van de tichelaven
en leem en sant varen aen de
kerck tot den calck back als
oock aen de school luijt quitanti
o
N 8 ...................................................... 7-18 -0

Den 2 maij aen meester Willem Drupper
r
tot Aelten gegeven 16 ½ st voor een
ribbe tot een middeler aen de schooldeuren ................................................ 0-16 -4

Den 12 dito een leere gemaeckt
om op het verwulfsel op de
kerck te gebruijcken om
29
de snee af te maken; kost 2 gl. ........ 2 -0 -0
12-14 -4

34

Den 6 dito van de ijsers kremers
gekocht 400 solder nagels en 400
latnagels aen de groote deuren
aen de school als anders te gebruijcken .............................................. 1-18 -0
.. 4-15 -4
(9)

28

schoft = ¼ werkdag
sneeuw
30
iemand uijt het Dülmen in het Münsterland?
31
vaan = 4 consumpties
32
voorgeschoten
33
het kampje van de richter
34
handelaar in ijzerwaren
29
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Uijtgave beginnende
met Martini 1707

Den 18 juni aen meester Hermen Pieck
metselaer gegeven 8 gl. voor dat hij
den schoorsteen in de school vero
legt heeft; luijt quitantie N 9 ................ 8 -0 -0

er

1707 Den 17 novemb de rogge laten dorssen bij Derck Kroesen; een dach ....... 0 -6 -0

r

Den 5 juli nogh voor 5½ st nagels
gekogt soo aen de school gebruijckt
zijn ....................................................... 0 -5 -4

Dito gegeven 1 faen bier als hij de
rogge bragt ........................................ 0 -6 -0

Den 30 dito tot Aelten gekocht beslag tot 2 glas ramen aen de school
r
voor 12 st ........................................... 0-12 -0

Den 24 dito aen Jan de Knopemaker
r
gegeven 6 st voor dat hij aenmaninge
dede, die aen de kerck betalen moeten 0 -6 -0

Den 18 augusti tot Zutphen betaelt
35
voor 325 estericken in de school
r
6 gl. 10 st en voor vragt betaelt aen
r
Holckenborg en Rouwhorst 2 gl. 10 st
t’ samen .............................................. 9 -0 -0

Den 29 dito aen Bent Keusinck
r
36
betaelt 3 gl. 3 st van het avont luijden
verschenen met Martini 1707
o
luijt quitantie N 11 ............................. 3 -3 -0
Den 22 decembr aen Hendersken
r
te Coppel gegeven 8 st voor dat se
de kerck schoon maeckte .................. 0 -8 -0

Nog heb ick 24 voet eijcken planken gedaen tot 2 vensters aen de school,
r
de voet 1 st ........................................ 1 -4 -0

37

Item voor een hiet besum daer
toe gebruijckt 6 deuijten ...................... 0 -0 -6

Nog het hout gedaen tot 2 glas ramen
r
het stuck 6 st ....................................... 0-12 -0

Den 24 dito aen vrouw Bosboom
r
gegeven 8 st voor het broot
tot het Avontmael ............................... 0 -8 -0
.. 4-17 -6

Nogh 15 voet eijcken plancken gedaen
tot 2 vensters aen de school,
r
de voet 1 st ....................................... 0-15 -0
r

Noch den 8 octob voor 850 steen aen
de school den ticheler betaelt volo
gens quitanti N 10 .............................. 4-12 -0
er

Den 7 septemb 1707 aen Jan Huijninck gegeven voor een schael
tot een banck in de school................... 0-15 -0
25-15 -4
(10)

35

tegels
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”.
37
heidebezem?
36
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Dito aen Sijmon de Jode gegeven
1 gl. voor dat hij de glasen in de kerck
weder maeckte die door de stercke
windt gebroecken waren ..................... 1 -0 -0

Nogh voor eenen nieuwen arm
aen de kleijne klock aen Huijr
ninck voorschreven gegeven 4 st ...... 0 -4 -0
Dito aen Geert Bijvanck voor een
nien stel in den uijr hamer als ander ijserwerck en nagels daer toe
r
nodig betaelt 1 gl. 10 st ..................... 1-10 -0

r

den 28 dito aen Mons Huijninck
betaelt voor twee kan wijn en nogh
een oort tot het Avontmael .................. 1 -2 -4
ri

Den 25 janua de snee van het verwulfsel op de kerck laten afmaken; daer
r
van gegeven 4 st ............................... 0 -4 -0

Ich heb selver daer 1½ dag met aen
gearbeijt aen beijde armen aen de
klocken als oock de grote klock die
los hinc weder vast gemaeckt; verdient 0-15-0

ri

Den 8 febr aen Jan Huijninck gegeven
r
5 st voor dat hij de muijr aen het
bothuijs weder wat opmaeckte ............ 0 -5 -0

Den 8 dito heb ick de deur aen de
kerck weder wat vast genagelt als
38
oock het slot dase op Nieujaers
nacht los en te stucken gestoten hadr
r
den voor 2 st nagels en 2 st
verdient .............................................. 0 -4 -0

Dito aen Jacop Crabbenborch betaelt
r
een vierendeel bier en een st
toback dat de karluijden daer den
er
5 decemb 1706 hadden gedroncken
als sij sant op den kerckhof vaerr
o
den ad 26 st luijt quitantie N 12 ......... 1 -6 -0

r

39

Den 26 marti aen Mons Huijninck
betaelt de halve extraordinare verpondinge van den Kercken Camp
o
luijt quitantie N 13 ............................. 0 -6 -4

Den 5 marti is de klepel uijt de
grote klock gevallen en heeft den
boom of tuijmeler die den uijr
hamer treckt te stucken gevallen;
die heb ick den 6 dito weder laten
maken; daer van gegeven aen
Derck Hendrick Huijninck .................... 0-10 -0
4 -7 -4

Den 7 april aen vrouw Bosbooms betalet voor het broot
r
tot het Avontmael 8 st ........................ 0 -8 -0
r

Dito aan Mons Huijninck voor
twee kannen wijn .............................. 1 -0 -0
4 -7 -4
(11)

38

se = de (jeugdige) daders die op Nieuwjaarsdag de klokken wilden laten beieren en zich daartoe toegang hadden verschaft
tot de kerk; zo blijkt uit de rechterlijke protocollen van februari 1708.
39
Severijn Huijninck was tevens ontvanger van de verpondingen
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Den 17 dito aen Ferdinandus den
40
uijrwercker betaelt 5 gl, zijnde zijn
ordinaris jaergelt van het schoonmaken van het uijrwerkc, verschenen
o
op Martini 1707, luijt quitanti N 14...... 5 -0 -0

Den 9 maij aen Reijnder Planten
gegeven voor 2 karren sant aen de
kerck om een graf toe te maken ......... 0 -4 -0
den 24 dito voor Hendrick Wanders
een schup laten maken bij Geert
r
Bijvanck; daer voor betaelt 18 st ....... 0-18 -0

Dito noch betaelt aen de weduwe
r
Sterenborghs 16 st soo sij over het
41
schoonmaken als boom olij en
linnen daertoe nodig verteert hadde .. 0-16 -0

Den 12 juni aen Sijmon de Jode ber
taelt 2 gl. 10 st voor dat hij de glasen
aen de kerck weder gemaeckt heeft
o
luijt quitanti N 17 ............................... 2-10 -0

Den 25 dito aen Jurrien Oest, touwslager, betaelt 5 gld voor twee nieuw
touwen aen beide klocken luijt
o
quitanti N 15 ....................................... 5 -0 -0

Den 2 juli aen vrouw Bosbooms voor
’t broot tot het Avontmael ................... 0 -8 -0
r

Den 2 maij een horde voor den tooren
r
laten maken, kost 5 st ........................ 0 -5 -0

Dito aen Mons Huijninck voor 2 kan en
r
een oort wijn 24 st en 6 deuijt ............ 1 -4 -6

Den 8 maij aen de heer pastoor Monhemius gegeven 6 gld tot reijsgelt
r
na het classis; item nog 1 gl. 10 st voor
het te boeck brengen van de clasr
sicale acten; te samen 7 gl. 10 st
o
luijt quitantie N 16............................... 7-10 -0

Den 18 augusti aen Jan Huijninck gegeven voor het maken van de kerckmuer .................................................... 0-10 -0
Den 1 sept aen Geert Bitteman betaelt 24
st. voor dat hij 400 steenen voor de kerck
van den tichelaven gehaelt hadde ..... 1 -4 -0

Dito aen den diaken Bosboom betaelt de intresse van een capitael
van 600 gl. soo de armen in de
kercken goederen staen hebben,
ari
verschenen met den eersten janu
o
1708 ad 24 gl, luijt quitanti N 16 ...... 24 -0 -0
42-11 -0

r

Den 1 ocotb de rogge en boeckweijt
laten dorsen bij Derck Kroesen; daer
van betaelt .......................................... 0 -6 -0
Den 2 dito als Derck voorschreven het zaet
bragte gegeven 1 faen bier ................. 0 -6 -0
42

Den 5 octob aen Jan Mensinck gegeven
2 gld voor 400 stenen soo hij aen de
kerck gelevert heeft; luijt quitanti
o
N 18 ................................................... 2 -0 -0
9-10 -6
(12)

40

Ferdinand Rensman, meester-uurwerkmaker uit Vreden
olijfolie
42
steenbakker in Winterswijk
41
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Uijtgave beginnende
met Martini 1708
en eijndigt met
Martini 1709

Den 20 octobr. aen vrouw Bosbooms
betaelt voor ‘t broot tot het Avontmael ..................................................... 0 -8 -0
Dito voor twee kan en een oort
r
wijn aen Mons Huijninck gegeven ..... 1 -4 -6
r

er

Den 17 novemb van de boeckebinder Rompius een schrijfboeck
gekogt voor de kerck, daer voor
o
betaelt luijt quitantie N 21 .................. 1-10 -0

43

Den 30 octob den uijrwerkwercker hier
44
geweest; verteert aen wachelderw. . 0 -2 -0
er

r

Den 4 novemb den uijrwercker
weder hier gekomen en is hem het
45
uijrwerck aen bestaet te maken;
doen bij mij verteert daer over ............ 0-13 -0

Voor 3½ st pampier gebruijckt
eer ick het boeck hadde ..................... 0 -3 -4
Den 21 dito aen de Knopemaker
r
gegeven 6 st voor dat hij aenmaninge dede die aen de kerck
betalen moeten .................................. 0 -6 -0

Den 5 dito aen den uijrwercker
betaelt het jaergelt soo hij jaerlicks heeft van het schoon maken
van het uijrwerk verschenen op
o
Martini 1708, luijt quitanti N 19 .......... 5 -0 -0

er

Den 29 novemb aen Berndt
r
Keusinck betaelt 3 g 3 st voor
het avont luijden verschenen op
o
Martini 1708, luijt quitanti N 22 .......... 3 -3 -0

Dito aen Bosboom betaelt 1 gl. 10 st
voor dat hij het uijrwerck na
Vreden bragt volgens quitanti
o
N 20 ................................................... 1-10 -0
8-17 -6

er

Den 17 decemb aen Geert Bijvanck gegeven 7 st voor een
klinck met een licht aen de
deur op den hancksolder in
de kerck ............................................. 0 -7 -0
5 -9 -4
(13)

43

Ferdinand Rensman
wachelder = jeneverbes
45
opdracht gegeven
44
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ri

Voor het aenslaen van de selve
met de nagels daer toe ........................ 0 -2 -0

Den 26 janua heb ick de voet banck
in den predick stoel vermaeckt;
daer aen verdient met de nagels ........ 0 -6 -0

Den 19 dito heb ick de 6 schepel
rogge soo jaerlicks uijt S. Anthoni
Camp gaen aen de heer rentmeester
46
Van Hasselt betaelt luijt
o
quitanti N 23

ri

Den 8 februa heb ick de snee van
het verwulfsel op de kerck laten
afmaken met haer tween een helen
dagh daer over gearbeijt; daer voor
r
betaelt 1 gl. 6 st ................................. 1 -6 -0

er

Den 27 decemb aen vrouw Bosr
booms gegeven 8 st voor het
broot tot het Avontmael ....................... 0 -8 -0

r

en voor 4 st bier ................................ 0 -4 -0
47

Dito voor een hiet wesscher daer toe
gebruijckt............................................. 0 -0 -2

r

Dito aen Mons Huijninck voor
2 kan en een oort wijn ........................ 1 -4 -6

Den 20 dito een slot aen de kerck
deur aengeslagen; kost met het vermaken sleutel klammer en nagels ..... 0 -8 -0

ri

1709 Den 16 janua aen de luijers op
den Danckdag gegeven 3 faen
bier ....................................................... 0-18 -0

Den 27 dito de snee weder van de
kerck laten afmaken; met haer
tween eenen dagh daer over gearbeijt; ijder gegeven 13 st ................. 1 -6 -0

Den 22 dito de snee van het ver
wulfsel laten afmaken op de
kerck daer van gegeven ...................... 0 -6 -0
Den 23 dito betaelt aen mijn
soon Damianus van Leeuwen
diaken, de rente van het capitael
soo de armen in de kerck staen
hebben, verschenen met den
ri
1 janua 1709 24 gl
o
luijt quitantie N 24 ............................ 24 -0 -0
26-18 -6

en twee kan bier ................................. 0 -3 -0
Noch voor 2 bercken besums en een
hiet wesser daer toe gebruijckt ........... 0 -1 -2
Den 3 martius heb ick mijn soon
Andries na Vreden gesonden om
te vernemen hoe het met het
uijrwerck was, om dat het soo
lang over de tijt uijt bleef; voor
den ganck .......................................... 0-12 -0
.. 4 -6 -4
(14)

46
47

dr. Willem van Hasselt, rentmeester van de geestelijke goederen onder het Borculose rentambt van de Graafschap Zutphen
een wisser/veger gemaakt van heide?
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Den 15 martius de snee alweder
van het verwulfsel op de kerck
laten afmaken; daervan gegeven ........ 0 -6 -0

setten en stellen van het selve
tot donderdagh; in die tijt met haer
beijden bij mij verteert in kost en
dranck en slapen, boom olij, out
linnen etc ............................................. 5-18 -0

Den 16 dito aen Jan de Knopemaker
r
gegeven 2 st dat hij Jan Wamelinck
aenmaende om te betalen .................. 0 -2 -0

Den 24 april aen Ferdinandus den
uijrwercker betaelt het vierden
r
deel van 125 gl. ad 31 gl. 5 st en nogh een
48
r
halve ducaton ad 1 gl. 11½ st volgens
het bedongen accoort daervan gemaekt;
nog 2 gl. voor de clossen daer de touwen
op loopen; te samen luijt quitanti
o
N 26 ................................................ 34-16 -4

Den 1 april aen vrouw Bosbooms
betaelt voor ‘t broot tot het Avontmael 0 -8 -0
r

Dito aan Mons Huijninck voor 2
kannen wijn ......................................... 1 -2 -0
Den 9 april betaelt aen Derck Hendrick Huijninck voor een nieuw
hecken aen den Kercken Camp
r;
in Vragender 3 gl. 5 st luijt
o
quitantie N 25 ..................................... 3 -5 -0

r

Dito noch aen hem gegeven 11 st voor
het maken van den arm aen de kroon
in de kerck .......................................... 0-11 -0
Den 25 dito aen Geert Bijvanck betaelt
r
10 st voor nagels, haken en schakels
bij hem uijt last van den uijrwercker
gemaekt ............................................. 0-10 -0

Dito noch voor een nieuwe scheijde in
het hecken aen den K. Camp
alhier ................................................... 0 -5 -0
Den 10 dito gegeven aen Sijmon de
Jode van het glase stoppen aen de
kerck .................................................... 1 -2 -0

Den 28 april aen Reijnder Planten
betaelt voor dat hij het uijrwerck
r
van Vreden gehaelt heeft, 1 gl. 10 st
r
en 2 st 4 d. van tol;
o
luijt quitanti N 27 ............................... 1-12 -4

Den 12 dito weer aen Sijmon de Joode
gegeven van het stoppen van de glasen
dat de duijven weer te broken hadden 0 -6 -0

Den 2 maij aen Derck Hendrick
Huijninck betaelt 2 gl. voor dat hij den
uijrwercks kast boven dicht
maekte, als oock de solder boven
het uijrwerck hebbende daer toe gedaen; 27 voet plancken en een dagh
o
gearbeijt, luijt quitantie N 28 .............. 2 -0 -0

Den 22 april zijnde maendagh des
avonts den uijrwercker met zijn
knecht hier gekomen met het uijrwerck en hier geweest over het
6-16 -0

r

Dito voor 10 st nagels daer toe
gekocht ............................................... 0-10 -0
45-18 -0
(15)

48

een ducaton = 63 stuivers
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Den 4 dito een kar sant laten halen
en de steen op de hoecken van de
kerckmuer weder laten vast legr
gen; daer van betaelt 6 st aen Derck
Hend. Huijninck; is met het sant .......... 0 -8 -0

Den 22 juni aen vrouw Bosbooms
r
gegeven 16 st voor het broot tot het
Avontmael ........................................... 0-16 -0
Dito 3 kanne wijn laten halen; de
r
kan 12 st ............................................. 1-16 -0

Den 10 dito aen Jacop Crins betaelt
voor 6 hele delen om op het verwulfsel op de kerck te spreijden en 8 gespolden om het op de plaet dight te
maecken, dat de duijven daer niet
op komen en 7 gl. 19 st.,
o
luijt quitanti N 29 ................................ 7-19 -0

Voor het halen van de wijn ................. 0 -3 -0
Den 25 dito heb ick den sonnewijser
aen de kerck weder terecht gestelt
en vast gemaeckt; daer aen verdient.. 0-10 -0
1709 Den 29 augusti aen meester Jan en Derck
Hend. Huijninck betaelt voor 50 voet
grontholt aen beijde zijden voor
het straetje op den kerckhof de
r
r
voet 1½ st komt 3 gl. 15 st . Met haer
beijden 2 dagen min een schoft aen
het straetjen als oock de kerck
muer te versien gearbeijt ‘s daegs
r
r;
14 st t’samen 6 gl. 4 st luijt quitantie
o
N 32 ................................................... 6 -4 -0

r

Noch 7 st voor vracht voor dito planken
aen Lubbert Holckenborch betaelt ...... 0 -7 -0
Den 13 dito heb ick een dagh met mijn
soon gearbeijt en het ront om op de
plaet om de kerck dicht gemaeckt
dat de duijven daer niet op konnen
komen ................................................ 1 -8 -0
Den 24 dito aen Huijninck goet gedaen
de halve extrordinare verpondinge
van den Kercken Camp van ’t jaer 1708
o
luijt quitantie N 30............................... 0 -6 -4

Dito aen Planten voor 6 karren sant
tot dito straetje .................................... 0-12 -0
Nogh aen Jan Wamelinck voor
10 tonnen steen .................................. 2-10 -0

Den 31 dito heb ick de croon in de
kerck laten schoon maken .................. 0 -4 -0

er

Den 26 septemb heeft Derck Hend.
Huijninck met zijn neef Roelof en
Geert Bijvanck de kleijne klock
moeten opschroeven om dat de
50
asch of scheen daer se in hangt los
was; aen Geert Bijvanck voor het
ijserwerck daer toe gemaeckt betaelt
r
6 st en aen Derck Hend. Huijninck
r
6 st ...................................................... 0-12 -0

Den 1 juni aen de heer pastoor gegeven
6 gl. tot reijsgelt na het classis; nog 1 gl.
r
10 st voor het te boeck brengen van
de classicale acten; te samen 7 gl.
r
o
10 st , luijt quitantie N 31 ................... 7-10 -0
Den 10 dito aen Geert Bijvanck gegeven
49
voor dat hij den arm in den tuimeler
wat langer maeckte, als oock eenen
haeck om den haemer op te haecken
r
aen de klock 6 st ................................ 0 -6 -0
18 -8 -4

13 -3 -0

(16)

49
50

op pagina 11 omschreven als “de boom die de uurhamer trekt”
schenen zijn metalen strippen die in de lengte richting op een houten as zitten ter voorkoming van overmatige slijtage
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Den 28 dito heb ick de kerck deur
wat gelapt; daer toe gedaen 3½ voet
eijcken plancken met de nagels en
arbeijt te samen ................................... 0 -8 -0

Den 5 dito heeft Derck Hendrick
Huijninck weder een hoeck van de
kerckmuijr die de beesten omgestoten hadden gemaeckt; daervan
gegeven .............................................. 0 -4 -0

r

den 2 octob aen Sijmon de Jode gegeven
r
19 st voor dat hij het glas aen de
kerck dat er uijt gewaeijt was weder maeckte ......................................... 0-19 -0

Den 12 dito Reijnder Planten laten
korten de extra ordinarisse verpondinge van den halven Kercken Kamp
r
van den jare 1706 en 1707 ad 13 st . 0-13 -0
o
luijt quitantie N 33

Den 3 dito de boeckweijt laten dorssen bij Derck Kroesen; een dagh ........ 0 -6 -0

Den 13 dito aen de luijers op den
Danck dach gegeven 1 faen bier ....... 0 -6 -0

Item een faen bier gegeven als
Derck voorschreven de boeckweijt
bracht ................................................. 0 -6 -0

Dito aen Berndt Keusinck betaelt
r
3 gl. 3 st voor het avont luijden verschenen op Martini 1709 luijt
o
quitanti N 34....................................... 3 -3 -0

r

Den 12 octob aen Teube Reessinck
r
gegeven 16 st voor het broot tot
het H. Avontmael ................................. 0-16 -0

Voor mijn jaergelt in 3 jaer 18 gl. ..... 18 -0 -0
Dito 2 kanne wijn laten halen van
r
Aelten, de kan 12 st .............................1 -4 -0

Voor het uijtschrijven van dese
reeckeningh ........................................ 1 -4 -0

Voor het halen van de wijn gegeven
r
3 st ...................................................... 0 -3 -0

Voor het pampier 2½ st...................... 0 -2 -4
.......................................................... 23-12 -4
Som. in’t geheel .............................. 339 -0 -4

Den 28 dito den uijrwercker hier
gekomen en na het uijrwerck gesien; heeft verteert 2 kan bier .............. 0 -3 -0

Nogh aen de weduwe Steerneborghs
goetgedaen luijt gequiteerde rekeninge
o
N 35 ................................................. 14-11 -0
353-11 -4

Den 31 dito heeft Derck Hend. Huijninck den hoeck van de kerck
muer, die omgevallen was, weder
gemaeckt; daervan gegeven ............... 0 -7 -0
Dito voor een kar sant ......................... 0 -2 -0
er

Den 1 Novemb den uijrwercker
weder hier gekomen en om zijn
jaergelt gesproken bij de heer richter;
gedroncken 2 kan bier ......................... 0 -3 -0
. 4-17 -0

(17)
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r

Bovenstaende rekeninge van den kerckm .
Johan van Leeuwen over sijnen ontfank
en uijtgave beginnende met Martini 1706
en eijndigende met Martini 1709 vlijtig
geexamineert en de quitantien daerbij
geleesen, heeft sigh bevonden den
ontfanck daer van te bedragen eene
summa 393 guld. 13 st. 4 duijt. ende de
uijtgave daertegens 353 gld. 11st. 4 duijt.
Dese 353 gld 11 st 4 duijt van bovenstaenden ontfanck afgetrocken blijft
r
den kerckm . daervan nog suijver
r
schuldigh 40 gld. 2 st . 0 duijt. die hij
in volgende rekeninge in ontfanck
sal moeten brengen. Aldus gedaen en
gesloten den 27 novemb.1709
Christ. Stump R(ichter)

P. Monhemius, pastor

J. van Leeuwen Berent Huijninck
r
kerckm .
Herman Krabbenborgh
Severijn Huijninck
Jacob Krabbenborgh
Hendrick Keusinck
Johannes Bosboom
Damianus van Leeuwen
(18)

(PDF-scannummer 19-21)
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Planten, 2, 8, 11, 14,
15, 16

K
Kercken Camp, 2, 10,
14, 15
Keusinck, 9, 12, 16, 17
Keveler, te, 8
Kleijne Veluw, 3
Klumperinck, 1
Knopemaker, de, 5, 6,
9, 12, 14
Krabbenborch, 2
Krabbenborgh, 1, 17
Kroesen, 3, 4, 8, 9, 11,
16

R
Reessinck, 16
Rentinck, 6
Rompius, 12
Roocks, 2
Rouwhorst, 2, 9

S

L

S. Anthoni Camp, 13
Schutten Kamp, 1
Silvolt, 8
Slot, 8
smit, Jan de, 5, 6, 7

Lanckvelt, 2
Leeuwen, van, 1, 6, 13,
17, 18
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Stadtlohn, 7
Steerenborghs, 3
Steerneborgh, 3
Steerneborghs, 16
Sterenborgh, 11

T
timmerman, Evert den,
8
Tolkamps Mate, 1
Tongerlo, 2

V
Veel, ter, 2
Veluw, te, 3, 4
Vosch, 1
Vragender, 14
Vragersen Esch, 1
Vreden, 11, 12, 13, 14

W
Wamelinck, 1, 14, 15
Wanders, 11
Weggeler, 2
Wenterswick, 8
Westerman, 3
Winckel, te, 1
Wolters, 2

Z
Zieuwent, 1
Zutphen, 4, 6, 9, 13
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