Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 50 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester

Periode 1712-1715
(PDF-scannummer 2)

[Reec]kening van den kerckmr.
D. v. Leeuwen, over den ontfanc
en uijtgaav van drie jaren
van de kercken inkomsten nemende sijn aenvanck met
Martinij 1712 en eijndight
met Martinij 1714 1715
(PDF-scannummer 3)

[Ont]fanck van den kercken
[In]komsten beginnnende met
Martinij 1712
1

Gert Mekes geeft jaerlijcks 1¼ lb
2
r
was ; wort betaelt met 15 st ; is .......... 2 -5 -0
Betaeldt
Frederijck te Winkel geeft
r
jaerlijcks 15 st ; maekt in de
drie jaren 2 gl. 5 st; betaeldt ............... 2 -5 -0
Cuene Vos geeft jaerlijcks ½ lb
r
was; in de 3 jaren 18 st ; betaeldt ....... 0-18 -0
Berndt Klumperinck geeft
jaerlijcks ½ lb was; is .......................... 0-18 -0
Betaeldt
______
Somma ...... 6 -6 -0

2

1

pond
bijenwas

2
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Jan Crabbenborgh uijt Zuwent
geeft jaerlijcks [.......] wasch
r
het lb 12 st ; in de drie jaren ................ 1-16 -0
Betaeldt

Gert B[itteman] geeft jaerlijcks
r
een lb was; het lb 12 st is
in de drie jaren .................................... 1-16 -0
Betaeldt

Jan Wamelinck geeft jaerlijcks
r
3 daalder en 22½ st ; is in de 3 jaren 16-17 -4
Betaeldt

Gosselijck Wolters geeft ’s jaerlijcs
½ lb was is .......................................... 0-18 -0
Willem Rouhorst geeft jaerlijcks
eenen gl. is .......................................... 3 -0 -0
Betaeldt

r

Burgem . Crabbenborgh en Cuene
Tongerloo geeven jaerlijcks uijt
den halven Alvers Camp ½ lb was;
maeckt in de 3 jaren ........................... 0-18 -0
Betaeldt

Corte Wolter, nu wed. Roocks,
geeft jaerlijcks een lb was, het
r
lb 12 st is ........................................... 1-18 -0
Betaeldt

Adolf van Nottelen de weduwe
Berntsen en Jacop Goevers geeven
uijt den ½ Alvers Camp jaerlijcks
½ lb was; is in de 3 jaren ..................... 0-18 -0
Betaeldt
_______
Somma .....20 -9 -4

Uijt Weggeler gaet ‘s jaerlijcks
½ lb was is .......................................... 0-18 -0
Betaeldt
_______
Somma ...... 8 -8 -0
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Uijt Lanckve[lt gaet] ‘s jaerlijks
1¼ lb was [....] in de 3 jaren ............... 2 -5 -0
Betaeldt

[Extra ordinari]ssen ontfanck uijt
de kiste als anders

Jan te Holckenborgh en sijn
broers kinderen geeven ’s jaerlijcks
½ lb wasch; is in de 3 jaren ................. 0-18 -0
Betaeldt

Voor eerst den 4 januw is vader
zaliger rekening gedaen en is bevonden dat vader zaliger 16 gl. en twee
duijten meer ontvangen als uijtgegeven
3
hadde , die mijn datelijck sijn overgetelt, doet hier in ontfanck ................ 16 -0 -2

ari

Den Kerckenkamp paghters
Reijnder Planten en Jan ter Veel
r
doet ’s jaerlijcks 17 gl. 10 st is
in de drie jaren ................................... 52-10 -0
Betaeldt
_______
Somma .....55-13 -0

ari

Nogh den 20 januw uijt de kiste
getrocken ad ...................................... 24 -0 -0
r

Nogh den 2 feb van burgemeester
Huijninck ontfangen van de groeve
op het coor van sijn vader zaliger ..... 10 -0 -0
Nogh den 18 meij uijt de kiste
getrocken ad ..................................... 48 -0 -0
Noch den 22 julius uijt de
kiste getrocken ad ............................. 32 -0 -0
Nogh den 27 dito uijt de kiste
getrocken ad ..................................... 36 -0 -0
Somma .. 166 -0 -2

4

3

De kerkmeester Damiaan was zijn vader Jan van Leeuwen opgevolgd als kerkmeester.
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r

Hie[r v]olght den ontfanck
van het zaet van ’t jaer 1712

Nogh den 5 augus. van burgem
ontfangen van de groeve in de
kerck voor sijn dogterken ad ................3 -0 -0

Voor eerst den 21 julij uijtge4
steken bij Derck Croesen 2 fiemen
en 16 garst rogge, daer van
gedorst 9½ schepel, hier gaen
r5
af voor den geestelijken rentm
6 schepels, blijft nogh voor de
Kerck 3½ schepels, het schepel
r
vercoft voor 1 gl. 5 st doet
hier in ontfanck ad................................ 4 -7 -4

Nogh in anno 1714 is Wijnoldt
Berntsen in de kerck begraven.............6 -0 -0
Nogh den 25 augus. is begraven
Maria Huijninck in de kerck
ontfangen ad ........................................6 -0 -0
r

Nogh den 6 septemb uijt de
kiste getrocken ad .............................30 -0 -0

Nogh de boekweijt uijtgesteken bij Derck Croesen 1 fiem
en 8 garst, daer van gedorst
1½ schepel het schepel vercoft
r
voor 14 st is ......................................... 3 -3 -0

Dito nogh ontfangen van de groeve in de kerck voor Gosselijck
ten Bosch zaliger ad ............................6 -0 -0
r

r

Nogh den 22 novemb van burgem
Huijninck ontfangen van de groeve
in de kerkc voor sijn moeder
zaliger ad ..............................................6 -0 -0

Geert ter Veluwe geeft jaerlijcks
r
6
½ mold manksaet; het schepel
r
11 st maekt in de drie
jaren .................................................... 3 -6 -0
Betaeldt

r

Nog den 5 decemb uijt de kiste
getrocken ad .......................................30 -0 -0

Uijt de Kleijne Veluwe gaet
jaerlijcks ½ molder manksaet
r
het schepel 11 st in de 3 jaren ............ 3 -6 -0
Betaeldt

r

Nogh den 4 feb uijt de kiste
getrocken ad .........................................9 -7 -0
Nogh den 16 junius uijt de kiste
getrocken ad .......................................19 -0 -0

Jan Goldes geeft jaerlijcks uijt
den Bonen Camp een spint ruvesaet;
r
het spint 8 st in de 3 jaren ................... 1 -4 -0
Betaeldt
_______
Somma ..... 15 -6 -4

r

Nogh den 16 decemb uijt de
kiste getrocken ad .............................18-12 -0
Somma ...133-19 -0
*

5

4

een vim = 100 gasten = 400 garven (schoven)
het kerkelijk bezit was na de reformatie in beheer gekomen bij Gedeputeerde Staten van de Graafschap Zutphen;
Lichtenvoorde viel onder het rentambt Borculo; de geestelijk rentmeester van dit rentambt was in die jaren dr. Willem van
Hasselt;
6
een molder = 4 schepel
5

21 september 2014 / Genealogie

in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-4Transcriptie: © Martin Huinink - m.m.v. Ben Baneman

Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 50 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester

Periode 1712-1715
(PDF-scannummer 7)

Ontfanck van ’t zaet van
’t jaer 171[3]

Ontfanck van ’t zaet van
’t jaer 1715 1714

Den 12 augüs uijtgesteken
bij Berndt Croesen 3 fieme
en 13 garst rogge; daer van
r
gedorst 3 mold 2 schepel;
hier gaet af voor den geesr
telijken rentm 6 schepel;
Blijft nog voor de kerck
r
twe mold , het schepel verr
koft voor 1 gl. 1 st ; doet hier
in ontfanck ad ..................................... 9-12 -0

Den 2 augus. bij Berndt
Croesen uijtgesteken 1 fieme
en acht garst rogge; daer van
gedorst 6½ schepel, waer van
r
gaet 6 schepel voor de rentm
Van Hasselt, blijft nog ½ schepel
r
over; doet 14 st .................................. 0-14 -0
r

Nogh den 25 septemb bij Berndt
Croesen uijtgesteken 3 fieme
en twe garst boekweijt;
r
daer van gedorst 3 mold ;
het schepel vercoft tegen
r
17 st , is ............................................. 10 -4 -0
Somma .... 10-18 -0

r

Nogh den 20 septemb uijt
gesteken 1 fiem en 8 garst
boekweijt; daer van gedorst
r
6 schepel, het schepel 16 st ............... 4-16 -0
..14 -8 -0

7

Summa samarum bedraeght sigh den ontfanc
r
in de drie jaren 431 gl. 8 st 2 duijten

6

7

summa summarum = in totaal
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Uijtgaeve soo sijn begin neemt
met Martijni 1712
r

Voor eerst den 24 novemb
aen Jan de Knopemaker
gegeven van aenmaninge voor
de Kerck .............................................. 0 -6 -0
r

Nogh den 9 decemb aen Derck
Hendrick Huijninck timmerman
gegeven voor een raem aen den toorn 1-10 -0
Dito nogh heeft hij de clocke
weer boven vast gemaeckt ................. 0 -6 -0
Nogh aen de smit voor nagels ............ 0 -4 -0
Nog den 24 dito aen vrouw
Bosbooms voor het broot tot
het H. Avontmael betaeldt .................. 0-10 -0
Dito nogh 3 kanne Rhij(n)se wijn
van Aelten laten halen; de kanne
r
16 st is ............................................... 2 -8 -0
Voor het halen van de selve ............... 0 -4 -0
r

Nogh den 29 decemb aen den
touslager van Aelten betaeldt
voor touwen tot de klocke;
o
luit quitantie N 1 ................................. 5-15 -0
Somma .... 11 -3 -0

7
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ari

Den 4 Januw is mijn vader
zaliger rekening gedaen voor
het geright en de kerckenraedt, daer over vertert ........................ 3 -3 -0

Nogh denselven dito de
glasen van de kerck laten
9
stoppen ; daer van gegeven ............... 0-14 -0
Nogh den 19 mert aen Pol Bernt
10
gegeven, dat hij de heijsters heeft
gesnoeijt aen den Kercken Camp....... 0-10 -0

ari

Nog den 20 januw aen Wijnoldt
Berntsen, diaken, betaelt de
rente van een capitael van
600 gl. soo de armen gevestight
hebben in de kercken goederen,
ari
verschenen met den eersten januw
o
1713; luit quitan N 2 ad .................... 24 -0 -0

Nogh den 6 april aen Geurt
11
Bijvanck betaeldt voor 4 isere
12
roeien die den hamer trecken
aen de clocke ..................................... 0 -8 -0

Nogh den 30 dito aen de smit
betaelt voor twee clammers aen
8
de arme kist ........................................ 0 -4 -0

Nogh den 16 mert aen vrouw
Bosbooms voor het broot tot
het H. Avontmael betaeldt ................. 0-10 -0

Dito nogh betaeldt aen de heer
righter van het afhooren van
mijn vader zaliger rekeninge;
o
luit quitantie N 3 ad ............................. 6 -0 -0

Dito nogh 3 kanne Rhijnse wijn
van Aelten laten halen, de kanne
r
16 st is ................................................ 2 -8 -0
Nogh voor het halen van de wijn ........ 0 -4 -0

r

Nogh den 5 feb hebbe ick
uijtgemeten de 6 schepel rogge
soo jaerlijcks uijt Sint Antonijs Camp
r
gaet aen de rentm ; voldaen
o
luit quitantie N 4

Nogh den 25 april 4½ tonne
r
kalck gekoft, de ton 1 gl. 5 st ;
o
luit quitantie N 5 ................................. 5-12 -0
Nogh voor het lossen van de
calck .................................................... 0 -6 -0

Dito nogh den silveren beeker
tot Zutphen laten solderen die
gebruickt wort tot het H. Avontmael .... 0 -5 -0

Nogh den 2 meij aen Derck
Hendrick Huijninck gegeven voor
het maken voor een hoek van
de kerck muer, soo om gevallen,
is.......................................................... 0-16 -0
Somma .... 11 -8 -0

r

Nogh den 10 feb een glas laten
maken aen de tooren, daer voor
betaelt aen Mosis de Jeude ................ 1-10 -0
Somma .....35 -2 -0

8

8

de armenkist, waarin documenten en geld voor de armenzorg werden bewaard
repareren
10
heesters, struiken, kleine bomen
11
de smid
12
staaf of stang
9
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Dito nogh voor een karre
sant gegeven ....................................... 0 -2 -0

Nogh den [..] junius aen Jan
Schrader betaeldt met kennis
van de heer richter voor een
14
half vat bier voor de luiers
15
op den victorij dagh soo sij gedroncken hebben ................................ 2-10 -0

Nogh den 19 meij aen Jan
en Derck Hendrick Huijninck betaelt
voor een nuw trappe te maken
aen de kerck, daer men van het
Hoff in gaet .......................................... 3 -0 -0

Nogh den 6 julius aen Hendersken te Coppel gegeven van de
kerck schoon te maken ....................... 0-14 -0

Dito nogh een karre sant daer toe
laten halen ........................................... 0 -2 -0

16

Dito voorschreven een bessum
gegeven .............................................. 0 -0 -4

Nogh aen Geurt Bijvanck betaelt
voor twe ankers aen de trappe ............ 0-10 -0

Nogh den 8 dito 3 kanne Rhijnse
wijn van Aelten laten halen; de
r
kanne 16 st is ..................................... 2 -8 -0

Nogh den 22 meij Jan ter Veel
van de extraordinarisse verpondinge
laten korten van den halven Kerco
ken Camp luit quitan. N 6 ................... 0 -6 -4

Dito aen vrouw Bosbooms voor
het broot tot het H. Avontmael ............ 0-10 -0

13

Nogh den 25 meij Jan Mensinck
voor 300 tichel stenen betaelt ............. 1-13 -0

Nogh voor het halen van de wijn ........ 0 -4 -0

Nogh den 2 junius aen Sijmon
de Jeude betaeldt voor glasen
te stoppen aen de kerck ...................... 0 -8 -0

Nogh den 25 augus. aen Mosis
de Jeude betaelt voor glasen
te stoppen aen de kerck ..................... 0 -6 -0

Nogh aen de heer pastoor betaelt
de reijs costen om na het classis
te gaen, 6 gl, en voor het copieren
r
van de classicale acte, 1 gl. 10 st
o
is t’ samen, luit quitantie N 7 .............. 7-10 -0

Nogh den 30 septemb aen vrouw
Bosbooms betaelt voor het broot
tot het H. Avontmael ........................... 0-10 -0

Dito nogh een karre sant op den
kerckhoff laten halen ........................... 0 -2 -0
Somma .....13-13 -4

Voor het halen van de wijn ................. 0 -4 -0

r

Dito nogh voor 3 kanne wijn ............... 1-16 -0

r

Nogh den 23 novemb aen de
ceuster betaelt voor het avont
o
luiden; luit quitantie N 8...................... 3 -3 -0
Somma .... 12 -5 -4

9

13

Jan Mensinck had een steenbakkerij in Winterswijk
klokkenluiders
15
1713 Vrede van Utrecht
16
bezem
14
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Nogh den [.....] dito aen de
Cnopemaker van aenmaninge voor
de Kerck .............................................. 0 -6 -0

Nogh den 24 dito aen de
r
heer rentm Van Hasselt betaeldt
de 6 schepel rogge soo uijt
den Kercken Camp gaet;
o
luit quitantie N 10

r

Nogh den 25 novemb de rogge
en boekweijte laten dorssen aen
Berndt Croesen huijs gegeven ............ 0-10 -0

Nog den 10 dito een graf toe
laten maken in de kerck; met
het sant halen ..................................... 0 -5 -0

Dito doe Bernt Croesen het zaet
17
broghte een vane bier laten halen .... 0 -6 -0

Nogh den 25 mert aen Sijmon
de Jeude betaeldt voor twe
glasen aen de kerck, soo met de
harde wint waren uijtgewaeit
en weer in nu loot geset ...................... 1-10 -0

r

Nogh den 22 decemb 3 kanne
wijn laten halen van Aelten .................. 1-16 -0
Voor het halen van de wijn .................. 0 -4 -0
Den selven dito aen Johannis Bosboom betaelt voor het broot tot
het H. Avontmael ................................. 0-10 -0

Nogh den 27 mert van Adolf van
Nottelen een touw gekoft aen de
grote klocke; luit quitantie
o
N 11.................................................... 4 -0 -0

Nogh den 26 dito een graf toe
laten maken in de kerck, met
het sant halen ...................................... 0 -5 -0

Nogh den 2 april aen Johan
Bosboom betaeldt voor het broot
tot het H. Avontmael ........................... 0-10 -0

18

Anno 1714 Den 13 dito is den uerwerker
hier gekomen met sijn kneght
en hebben het uerwerck schoon
gemaeckt en is gebleven tot
’s anderen daeges en heeft verteert
in eeten en drinken en slapen ............. 1 -8 -0

Dito nogh voor 3 kanne wijn ............... 1-10 -0
Nogh den 7 meij de brant emmers
weer alle laten maken en versien
door bevel van sijn Excellentie
21
zaliger daer van gegeven ................. 2-10 -0

19

Dito nogh voor boom olij en
oudt linnen ........................................... 0 -5 -0

Dito nogh tot de brandt emmers een kanne traen laten halen
om te smeren ...................................... 0-11 -4
Somma .... 10-16 -4

Den selven dito aen den uerwerker
20
betaelt sijn jaergelt verschenen
met Martinij 1713 luit quitantie............. 5 -0 -0
Somma .....10-10 -0

10

17

vaan - (een hoeveelheid ter grootte) van vier consumpties
meester-uurwerkmaker Ferdinand Rensman uit Vreden
19
olijfolie
20
vanwege een onderhoudscontract met betrekking tot het uurwerk in de kerktoren
21
Bedoeld is Friedrich Wennemar, rijksvrijheer von Heiden, heer van Bruch, gouverneur-generaal van Wesel. Deze had de
heerlijkheid Lichtenvoorde in 1701 gekocht. Hij is is kinderloos overleden in 1715, in het jaar vóór het opmaken van deze
rekening..Zijn broer, Johan Sigismund Wilhem, erfde de heerlijkheid van zijn broer en werd de nieuwe heer van Lichtenvoorde.
18
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Nogh voor [drie kannen wijn] tot het
H. [Avontmael .....] .............................. 1-16 -0

Nogh den 7 [............een] graf in
de kerck [toe laten maken;]
met het [sant halen] ............................ 0 -5 -0

Dito voor [het halen] van de wijn ......... 0 -4 -0

Nogh den 2 [......] aen Jan en
Derck Hendrick Huijninck betaelt
voor het holt en arbeijtsloon
van het been huijsken op den
o
kerckhoff luit quitan. N 12 ................. 16-14 -4

Nogh den 5 [.............] aen Sijmon
de Jeude betaelt voor glasen te
stoppen aen de kerck.......................... 0-12 -0
Nogh den 19 dito een graf toe laten
maken en een karre sant .................... 0 -5 -0

22

Dito nogh aen meester Geurt de smit
betaelt voor 6 ankers in de muer
tot het been huijsken ........................... 2 -2 -0

Nogh den 25 dito heeft Harmen
Ebberinck gekortet van den halv.
Kercken Camp de eijgenaers verpond. 0 -4 -6

Nogh voor het selve gekoft voor
nagels .................................................. 0 -5 -0

Nogh den selven dito aan Sijmon de
Jeude twe nuwe glasen aen de
kerck laten maken, het stuck
r
bedongen voor 1 gl. 16 st is .............. 3-12 -0

Nogh den 10 dito aen Jan Mensinck
23
den tichgeler betaelt voor 275 pannen tot het been huijsken .................... 3 -6 -0

Dito nogh aen Geurt de smit
betaeldt voor aght glas roeien ............ 0-16 -0

Nogh den 27 dito aen de heer pastoor
betaeldt vor de reijs costen van
het classis en van het copieren van
de classiscale acte luit quitantie
o
N 13 .................................................... 7-10 -0

r

Nogh den 29 septemb een groeve
toe laten maken met een karre
sant ..................................................... 0 -5 -0

Dito nogh aan Jan Coets betaelt
voor 4 tonnen calck luit quitantie
o
N 14 .................................................... 5 -0 -0

Den selven dito voor broot tot
het H. Avontmael ................................ 0-11 -0
Nogh voor drie kanne wijn, de
r
kanne 12 st is .................................... 1-16 -0

Nogh voor het lossen van de kalck ..... 0 -7 -0
Den 28 dito betaeldt voor het broot
tot het H. Avontmael ........................... 0-12 -0

Voor het halen van de wijn ................. 0 -4 -0
Nogh den 29 dito aen Derck Hendrick
Huijninck betaelt dat hij het been
huijsken voor toe kleden met planken 1 -5 -0
Somma .... 11-10 -6

Somma .....36 -1 -4

11

22
23

Geurt Bijvanck
de steenbakker in Winterswijk
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Nogh [den............................de] rogge
en boekwei[t laten dorsen] bij
Bernt Cr[oesen] .................................. 0 -6 -0

Dito nogh [......................................]
voor de[.....................................] ........ 0 -6 -0
Nogh den [......] aen Johannis
Bosboom betael[dt voor] het broot
tot het Avontmael ............................... 0-12 -0

Dito nog een faene bier laten
halen doe Bernt het zaet brogte .......... 0 -6 -0
r

Nogh den 15 novemb aen Ferdinandus Rensman betaelt sijn
jaer gelt van het uerwerck;
o
luit quitantie N 15 ................................ 5 -0 -0

Dito nog 3 kanne wijn laten
halen van Aelten, de kanne
r
10 st , is ............................................... 1-10 -0
Nogh voor het halen van de wijn ........ 0 -4 -0

Dito nogh heeft den uerwerker
het uerwerck schoon gemaekt
en verbleven tot den anderen
dagh en heeft vertert met sijn
kneght .................................................. 1 -5 -0

Anno 1715
r

Nogh den 4 feb aen den
diakon Stumph uijtgetelt
twe jaren rente van een
capitael van seshondert gl.
soo de armen gevestight hebben
in de Kercke; luit quitantie
o
N 17.................................................. 48 -0 -0

Nogh voor boom olij en oudt linnen ..... 0 -5 -0
r

Nogh den 19 novemb aen Jan de
Cnopemaker gegeven voor aenmaninge
voor de kerck ....................................... 0 -7 -0

Nogh den 27 dito Harmen Ebberink
gekortet ½ jaer extraordinarisse
verpondinge van den Kerck Camp ..... 0 -4 -6

Nogh den 26 dito aen de ceuster
24
betaelt van het avont luijden ;
o
luit quitantie N 16 ................................ 3 -3 -0

Nogh den 11 april aen Mosis
de Jeude betaeldt van de glasen
aen de kerck soo met den
storm wint waren uijtgewaeit
weer gemaekt ..................................... 2 -4 -0

r

Nogh den 14 decemb aen Geurt
de smit betaeldt voor 4 clammers aen de armen kist doe
de kercke bestolen wiert ...................... 0 -6 -0
Dito nogh aen Sijmon de Jeude gegeven
voor de glasen te maken die de
dieven uijtgenomen hadden ............... 0-14 -0
Somma .....11-12 -0

Nogh den 15 dito Hendrick Wanders den dooden graver een
25
schuppe laten maken ....................... 0-18 -0
Somma .... 53-18 -6

12

24

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”.
25
schop
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Nogh den 15 [...........] Jan en Derck
Hendrick Huijninck betaeldt
voor 234 voet eijken plancken,
het 100 voet [......] om het been
huijsken daer mede te decken,
bedraegth sigh luit quitantie
o
N 18 ................................................. 14 -0 -0

Nogh den [..] septemb betaelt
voor het broot tot het H.
Avontmael ........................................... 0-12 -0
Dito voor 3 kanne wijn......................... 1-10 -0
Nogh den 30 dito de boekweijt
laten dorssen van den Kercken
Camp................................................... 0 -4 -0

Dito nogh voor nagels tot het
selve gebruijckt .................................... 0-16 -0

Dito nogh 3 touwen gecoft aen de
clocken seelen .................................... 0 -3 -0

Dito nogh voor arbeijts loon gegeven
om het been huijsken te decken ......... 1-10 -0

Nogh den 31 octobr. aen de
leijendeckers betaeldt soo sij
met haer beijden gearbeit hebben
op de kercke; 3 dagen des daegs
eenen gl.; beloopt luit quitantie
o
N 20.................................................... 6 -0 -0

Nogh den 20 april voor het
broot tot het H. Avontmael................... 0-12 -0
Dito nogh voor 3 kanne wijn ............... 1-10 -0
Voor het halen van deselve ................. 0 -4 -0

Dito de leijendeckers vertert met
haer beijden in de drie dagen
in eeten en drinken en slapen ............. 3-10 -0

Nogh den 15 junius twe groeven
in de kerck toe laten maken ................ 0 -8 -0
Dito voor twee karren sant .................. 0 -4 -0

Dito nogh voor leijnagels uijt
gegeven en voor touwen om
26
booven de leeren mede te binden.... 1 -6 -0

Nogh den 16 dito aen de heer
pastoor betaeldt de reijs costen
na het classis en voor het
copieren van de classicale
o
acte, luit quitan. N 19 .......................... 7-10 -0

r

Nogh den eersten novemb den
uerwerker hier gecomen met
sijn kneght en verbleven tot
den anderen dagh om het uerwerck
schoon te maken en vertert in
de tijt en voor slapen ........................... 1 -8 -0

Nogh den 7 julius betaeldt
voor het broot tot het H.
Avontmael............................................ 0-12 -0
Dito voor 3 kanne wijn ........................ 1-10 -0

Nog voor oudt linnen en boom
olij ........................................................ 0 -5 -0

Somma .....28-16 -0

Somma .... 14-18 -0

13

26

ladders
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27

Dito nogh [betaeldt] aen den
uerwerker sijn jaergeldt
o
luit quitantie N 21 ................................ 5 -0 -0

Nogh met [....] van de heer
righter twe [....]ote branthaken laten maken; kosten
r
het stuck 2 gl. 13 st is ......................... 5 -6 -0
luit quitantie

Nogh den [..] dito aen de Cnopemaker gegeven voor aanmaninge voor de kerck ............................. 0 -6 -0

ari

28

Nogh den 4 januw de snee
van het verwulfsel laten
maken; met haer beiden gegeven ...... 1 -0 -0

r

Nogh den 19 novemb betaeldt
de ceuster sijn jaergelt luit
o
quitantie N 22 ..................................... 3 -3 -0

Dito nogh een graf toe laten
maken in de kerck met het
sant ..................................................... 0 -5 -0

r

Nogh den 4 decemb een groeve
in de kerck toe laten maken ................ 0 -4 -0

Nogh den 15 dito bij Bernt Croesen
de rogge laten dorssen ....................... 0 -6 -0

Nogh den 21 dito heeft Plante
gekortet van 3 jaren extraordinarisse verpondinge van den
halven Kerckenkamp gelijck
in de quitantien te sien is ..................... 0-17 -2

Dito voor den selven gegeven een
faene bier doe hij het zaet brogte ....... 0 -6 -0
Nogh den 29 dito weer de snee
van het verwulfsel laten maken;
met ons twee daer een dagh over
geweest; daer aen verdient ................ 1 -4 -0

Dito nogh aen Plante goet gedaen voor stenen en pannen en
sant soo hij voor de kerck
gevaren heeft luit quitantie
o
N 23 .................................................... 2-16 -0

29

Nogh voor een besum ...................... 0 -0 -4

Nogh den 25 dito voor het
broot tot het H. Avontmael................... 0-12 -0

Dito nog van 3 jaren voor mijn
tractement ......................................... 18 -0 -0

Dito nogh voor 3 kanne wijn
tot het H. Avontmael ............................ 1-10 -0

Nogh voor het schrijven van
de rekeninge ....................................... 1-10 -0

Somma .....14 -8 -2

Nogh voor pampier ............................. 0 -2 -4
Somma .... 28 -0 -0
30

Summa sumarum beloopt sigh de uijtgave in
r
de drie jaren 304 gl. 3 st
Op huijden dato onderschreven deese reec-

14

27

toestemming, kennis
sneeuw
29
bezem
30
in totaal
28
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kening[ van ontfanck en] uijtgave
door de [.... F.H.] Stump en pastor A.
Monhe[mius ten o]verstaan van den
gerichte [en den] kerckenraadt vlijtig
geexaminee[rt en] bevonden dat den
ontfanck sigh bedraagt vierhondert
guld een en dertig gulden agt stuijver
twee duijten en de uijtgave daarteegens de [summa] van drie hondert
drie stuijvers
vier gulden
ses duijten, en is alsoo
bevonden den ontfanck sig hondert
seven en twintig gulden en vier stuijver en vier duijten, meerder te bedraagen als de uijtgave, dewelke hij in
sijne volgende reeckeninge in de ontfank sal moeten inbrengen. Aldus geslooten en onderteeckent
Actum den 13 maij 1716
F.H. Stump [....]
= 1716 - 5 -13 =

31

Arnoldus Monhemius V.D.M.
Herman Crabbenborgh
Severien Huijninck
Kuene Tongerlo als ouderlijnck

15

31

moeilijk leesbaar; kennelijk een aanduiding van de hoedanigheid waarin Frederick Hendrick Stump tekende. Hij was nog
geen richter in 1716. Hij trad hier op als vervanger/stadhouder voor zijn vader richter Chistiaan Stump.
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