Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 56 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester

Periode 1734-1736
(PDF-scannummer 2)
r

Rekeninge van den kerckm
Damianus van Leeuwen over
den ontfanck en uijtgaave van
3 jaaren, soo sijn begin genoomen
r
heefft met januw 1734 en
eijndight met den laesten
r
decemb 1736 in cluijs

(PDF-scannummer 3 linkerzijde; los liggende stukken)

Bekenne ick ondergeschreven ontfangen
van de kerckmeester D. v. Leeuen van een
capitael soo de armen gevestigh hebben in
in de Kerck ad
600 gulden teegens 4 percon ’s jaarlijck te
verrenten is 24 gulden waer van quiteer
mits deesen Lightenvoorde, den 4 januari
1736.
Baerent ten Haeve

Dat ik ondergeschrevene ontfangen hebbe van
Damianus van Leeuwen drie gulden en drie
1
stuijvers, voor jaarlijx gehald van het orgel
te Ligtenvoorde, neffens nog twe gulden en tien
stuijvers voor etraordinair verdienst, als mede
2
nog negen stuijvers verschot an den smit,
draijer en voor het smeren van de riemen
verschoten, sig dus te samen bedragende ses
gulden en twe stuijvers, segge f 6 - 2 –:
sulx betuijge en quitere daarvoor mits desen
rij
Actum Ligtenvoorde, den 15 janu 1737

den kerkmeester

A. Stumph
Dat ik ondergeschrevene ontfangen hebbe drie gulden en 3
r
st van den kerkmeester Daminanus van Leeuwen voor ‘t
stellen van ’t orgel in Ligtenvoorde voor den jaare 1735 met
Nieuwjaar verschenen, sulx betuijge bij desen, Actum Ligtenvoorde, den 4 april 1736.
A. Stumph

1
2

honorarium
voorgeschoten
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Periode 1734-1736
(PDF-scannummer 3 rechterzijde)

Op versoeck in deesen
gedaan en de reedenen
en motiven daarbij vermelt,
soo is de overgegeevene reeckeninge, bij den WelEd. gerighte en Eerwaarde Kerckeraadt geaccepteert, soo als zij
is. Den 27 maart
1737. ter ordonn.

Aan zijn W.Ed. gestrenge Heer
Fredrick Henr. Stumph, Richter
der Heerlijckheijt Lightenvoorde
De heer Arnoldus Monhemius,
V.D. Minister alhier neffens de
Coornooten des gerights en
verdere leeden van de Kerckeraat

F.H. Stumph, R.

Geeft met alle eerbiedigheijt en respect te kennen
r
den ondergeschrevenen in qualiteijt als schoolm .en
kerckmeester deeser stadt en heerlijckheit Damianus
r
van Leeuwen hoe dat op het den 5 septemb des
verloopenen jaars 1735 is komen te gebeuren dat
dese plaets door den Hemel met een vehementen
3
brant is besogt geworden, waar door meede onder
veel aenderen, het alhier staende stadts schoolhuijs,
4
r
soo door hem remonstrant als schoolm wiert bewoont, jammerlijck is in de asche geraeckt, als
een w.ed. gerighte en eerw. kerckenraat meer als
bekent is. Dat bij dien droevigen brant neffens
zjjns remonstrant andere gereede goederen meede is
verbrandt den geheelen staat van kercken rekeninge,
soo hem in qualiteijt als kerckmeester, ‘t zedert
zijne laest gedane rekeninge was ontfangen en
5
uijtgegeeven, neffens alle annotitten en het gelt
selfs, soo hij remonstrant bij het slot van sijn
laeste rekeninge was ten aghteren gebleeven, jae
dat selfs de geheele kercken reekeninge soo door
hem voor drie jaaren gedaan, en door een w.ed
6
gerighte was geapprobeert, en neffens de eerw. kerckkenraadt onderteijckent is, in de assche geraeckt
ter oorsaecke hij reomonstrant deselve van de heer
righter hadde geleent, om het slot van deselve in
het kerckenboeck te boecken en aan te teijkenen.

Dat

3

de stadsbrand van september 1735
indiener van dit verzoek
5
aantekeningen?
6
goedgekeurd
4
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Periode 1734-1736
(PDF-scannummer 4 = PDF scannummer 5)

Dat den remonstrant door het verbranden van
alle voorgemelte zijne goederen, chartres en papieren
in onmaght is geraeckt zijnde om zijn rekeninge als
kerckmeeester naa behooren en als gewoonlijcken en
gebruijcklijck te kunnen verreeckenen en zijnen ontfanghs en itgaave te kunnen verantwoorden t’ zeedert
sijjne laeste reekeninge soo verbrandt is, neffens het
gelt soo daer van in handen hadde.
Dat hij remonstrant, wijl nu volgens gewoonte
zijn tijt van drijjarige reekeninge weederom hier
7
is, deselve sijne reekeninge na consjentie soo
8
veel enighsins moogelijck heeft moeten couchieren
9
en bij deesen ten fine van examinatie aan het
weled. gerighte en kerckenraat overgeeft met
versoeck van approbatie en sluijtinge als voor desen gewoonlijck, om sigh in ’t vervolgh daarnae
verder te kunnen reguleeren en dat hem remonstrant
zijnen geleedenen schade in deesen, niet magh toegereekent worden, maar gunstelijck magh worden
geremitteert.
’t Welck doende x
D. van Leeuwen Kerckm

r

7

naar (eer en) geweten
te boek stellen
9
ten onderzoek
8
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(PDF-scannummer 6)

Ontfanck van de kercken inkomsten soo sijn begin
r
genoomen heeft met januw
1734
Voor eerst geeft Berent Meekes
10
11
’s jaars 1¼ lb was ; wort betaelt
r
met 15 st ; is in de 3 jaaren ................. 2 -5 -:
Geert te Winckel geeft ’s jaarlickx
r
15 st van een stuckjen lant in
Vrageren, gelegen bij ’t Winckel;
is in de 3 jaaren ................................. 2 -5 -:
Cuene Vos geeft ‘s jaarlicks een ½ lb
r
was; wort betaelt met 6 str .................. :-18 -:
Berndt Clumperinck geeft ‘s
jaarlijcks een ½ lb was; wort betaelt
r
met 6 st , is.......................................... 0-18 -:
6 -6 -:

10
11

lb = afkorting van het Latijnse woord libra = pond
bijenwas
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(PDF-scannummer 7)

Jan te Crabbenborgh in ‘t Zuwent
r
geeft ‘s jaarlijks 12 st ; is .................... 1-16 -:

Gert Bijteman geeft ‘s jaarlijcks
een lb was; wort betaelt met
r
12 st , is in de drie jaren ...................... 1-16 -:

Hendrick Wamelinck geeft ‘s
jaarlijks uijt het goet Pillen
r
3 daalder 22½ st ;.............................. 16-17 -4

Gosselijck Wolters geeft ’s jaarlijks
leen ½ lb was, betaelt
r
met 6 st ............................................... :-18 -:

De weduwe Crabbenborghs en de
erfgenamen van Cuene Tongerloo
geeven uijt den halven Alverscamp
een ½ lb was; word betaelt met
r
6 st is .................................................. :-18 -:

Jan Rouwhorst geeft ‘s jaarlijks
uijt sijn goet eenen gulden, ................. 3 -: -:
Corte Wolter, nu weduwe Roockx,
geeft ‘s jaarlickx een lb was,
r
betaelt met 12 st is ............................ 1-16 -:

Berndt Keuninck en de weduwe
Berntsen en de erfgenamen van
Jacob Goevers geven uijt den
halven Alvers Camp een ½ lb was;
r
betaelt met 6 st is ................................ :-18 -:

Uijt Weggheler gaat ‘s jaarlijks
een ½ lb was........................................ :-18 -:
8 -8 -:

20 -9 -4
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(PDF-scannummer 8)

Uijt Lanckveldt gaat ‘s jaarlijks
5
/4 lb was, word betaelt met
r
15 st ................................................... 2 -5 -:

Hendrick Harberts geeft
’s jaarlijcks uijt den Boonen
12
Camp een spint ruevesaat ;
wort betaelt met 8 str. ........................ 1 -4 -:

Jan te Holckenborgh en sijn broers
kinderen geven ’s jaerlijcks
een ½ lb was; word betaelt met
r
6 st ..................................................... 0-18 -:

Den 13 mert 1733 is de hutte
13
op ’t Cijvidts veld verpaght
aan Derck Duinck, ’s jaarlijks
r
voor 1 guld. 10 st gelijck bij
prothocol te sien is;
Dese 3 jaren voldaen ......................... 4-10 -:

Harmen Manschot geeft ‘s jaarlijks
van den halven Kercken Camp
r
aght gulden 15 st ............................. 26 -5 -:

Nogh de hutte verpaght in ‘t
Zuwent aan Hendrick Esselinck ’s jaarlickx vor 2 gl
r
14
10 st verschijnt op Petrij 1734;
is meede verbrant soo dat niet
meer kan inbrengen als 2 jaaren
ad ....................................................... 5 -: -:

Harmen Ebberinck geeft ’s jaarlijks
van den halven Kercken Camp
r
aght gulden 15 st , is ........................ 26 -5 -:
55-13 -:

Een obligatie staende ten laste
van Anneken Tongerloo weduwe Brethouwers en dessen kinderen ad
100 daalder ‘s jaarlicx te verintressen
tegen 4 percent. Verschijnt het
15
eerste jaar met Martijni 1736
Luijt het protochol .............................. 6 -: -:
16-14 -:

12

knolzaad
kievitsveld
14
22 februari
15
11 november
13
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Periode 1734-1736
(PDF-scannummer 9)

Extraordinarissen ontfanck soo uijt
16
de kiste als anders, maar de aanteekeninge
van ‘t jaar 1734 is verbrant soo dat sulckx
bij den legger sal moeten blijcken
wat ick daar ontfangen hebbe.
Voor eerst bij mijn laeste te doene
rekeninge schuldigh gebleeven ad .... 39 -: -:
r
neegen en dertigh guld, 19 st deselve
verbrandt
17
Anno 1734 uijt de kist getrocken
volgens den ligger – 12 – 6 - :
nogh den 13 julij – 12 –13 - :
rij
1735 Den 3. janu
– 16 – 9 - :
– 41 – 8 - :
r
Deese 41 gulden 8 st zijn almeede
verbrandt en bij deesen onbereekent
gebleeven.

r

Nogh den 5 decemb is Goosen
Bronckhorst sijn vrouw begraven
in de kerck ad ...................................... 6 -: -:
r

Anno 1736 den 4 januaw uijt
de kist getrocken ad .......................... 22 -5 -:
Den 3 meij Derck Huijninck sijn
kint begraven in de kerck ad................ 3 -: -:
19

Den 7 december Otto ten Haave
begraven in de kerck ad ...................... 6 -: -:
37 -5 -:

Nogh ontfangen van de weduwe
Hoeffs voor de groeve in de kerck
van Peeter Hoeffs ad 6 guld.
maar die 6 guld. van de weduwe Hoeffs
zijn meede verbrant.
Nogh ontfangen van de weduwe
Bruinincks voor de groeve in de kerck
18
van Peeter Bruijninck vooght ad........ 6 -: -:
r

Nogh den 23 octob 1735 is de weduwe
Krabbenborghs begraven in de kerck
ad ......................................................... 6 -: -:
12 -: -:

16

de kerkkist = een kist waarin documenten en geld van de kerk werden bewaard;
als de kerkmeester geld uit de kist trok, was dat voor hem een ontvangst, evenals bijvoorbeeld ontvangsten uit pacht. Met
die ontvangsten kon hij vervolgens uitgaven doen. Naast de beoordeling van deze rekening, zal er daarnaast ook een controle
op de inhoud van de kist hebben plaatsgevonden aan de hand van de legger, het register waarin de onttrekkingen en
toevoegingen aan de kist aangetekend zullen zijn.
18
justitieel ambtenaar, enigszins vergelijkbaar met een gerechtsdeurwaarder
19
de nachtwaker
17
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(PDF-scannummer 10)

Ontfanck van ’t zaat van
’t jaar 1735. Alsoo van 1734 geen
rekeninge kan doen terwijl het
meede verbrant is.

Nogh ontfangen uijt de Groote en Kleijne
23
Veluw, elck een ½ molder manksaat
van ’t jaar 1735 - van 1734
is mede verbrant - het schepel
r
teegen 8 st is ..................................... 1-12 -:

Voor eerst den 10 augus. 1735 bij
20
Bernt Cruijsen uijtgesteeken 3 fiem
en 12 garst rogge; daar van gedorst
3 molder 3 schepel; hier gaet af voor de
21
geestelijcke rentmeester W. Wenthold
6 schepel; blijft voor de kerck 9 schepel,
r
het schepel teegen16 st ; doet
hier in ontfanck ad ............................... 7 -4 -:

Nogh ontfangen uijt de Groote
en Kleijne Veluw elck een ½
molder mankzaat van’t jaar
r
1736, het schepel 8 st ....................... 1-12 -:
3 -4 -:

r

Nogh den 15 septemb bij Bernt
Cruijsen uijtgesteeken 1 fiem en 15
garst boekweijt; daar van ge22
dorst 2 molder , het schepel
r
tegen 10 st ......................................... 4 -: -:

Dus bedraeght sigh den
ontfanck soo den gewesenen
brant is overgeschooten en bij mij
als kerckmeester ontfangen, nogh te
r
samen 181 gl. 18 st 4 penningen

Ontfanck van ’t zaat
van ’t jaar 1736

D. v. Leeuwen kerckmeester

Den 5 augus. bij Bernt Cruijsen
uijtgesteeken 2 fiem en 22 garst;
daar van gedorst 4 molder; hier gaat
af voor de geestelijke rentmeester
W. Wentholdt 6 schepel; blijft
voor de kerck 10 schepel, het
r
schepel tegen 16½ st , doet
hier in ontfanck .................................... 8 -5 -:
r

Nogh den 12 septemb bij Berndt
Cruijsen uijtgesteeken 1 fiem en 13 garst
boekweijt; daar van gedorst 5 schepel,
r
het schepel tegen 10 st ..................... 2-10 -:
21-19 -:

20

1 vim = 100 garsten = 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, waarvan Willem Wentholt de geestelijk rentmeester was van 1716 tot 1746.
22
1 molder = 4 schepel
23
mengsel van graansoorten, gemengd gezaaid en geoogst
21
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Periode 1734-1736
(PDF-scannummer 11)

Uijtgaave soo sijn begin genoor
men heeft met den 5 septemb
1735 alsoo de voorige uijtgaave
in ’t kercken boeck van ’t jaar
r
1734 tot den 5 septemb door den
droevigen brant soo ons overkomen
is alles verteert; maar alsoo ick
kort van te vooren het boek eens
nagesien hebbe maar niet net
maer soo een overslagh gesien hebbe
dat de uijtgaave sigh soo in de 80
gulden soude bedragen hebben.

Voor eerst aan Ansel de Jeude
24
25
betaelt voor een glas nuus verloot
en eenige rutten ingeset .................... 1-17 -:
r

Den 1 octob voor het broot tot
het H. Avontmael ................................ :-12 -:
Dito voor 2½ kanne wijn .................... 1 -5 -:
Dito voor het schoon maken van
de kerck .............................................. :-12 -:
r

Den 13 novemb voor het avont
26
luijen een ducaton ad ...................... 3 -3 -:
Dito voor het schoon maken
van het uurwerck ............................... 5 -: -:
27

Dito voor boom olij en oudt
linnen .................................................. : -6 -:
12-15 -:

24

opnieuw
in het lood gezet
26
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”.
27
olijfolie
25
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(PDF-scannummer 12)

Dito nogh de bij Bernt Cruijsen
de rogge laten dorssen en
de boekweijt 1½ dagh ......................... : -9 -:
28

Dito doe hij het zaat heeft
29
gebraght een fane bier laten
halen ................................................... : -6 -:

r

33

Den 15 januw de heijster laten
34
snoeijen aan de capelle ................... : -6 -:
Den 1 april voor het broot
tot het H. Avontmael ........................... :-12 -:
Dito voor 3 kanne wijn ....................... 1-10 -:

Dito nog aan Jannes van
30
Tilborgh gegeeven voor aanmaninge : -4 -:

Dito de wijn van Aalten
laten halen .......................................... : -3 -:

Nogh aan Harmen Manschot betaelt
voor het maken van een gaspel
31
in de wurgel van de clocke ................ : -4 -:

Dito voor het schoonmaken van
de kerck .............................................. :-12 -:

Dito voor 2½ kanne wijn ..................... 1 -5 -:

Den 4 april aan den orgenist
Abraham Stumph betaelt het
jaergelt voor het stellen van het
o
orgel; Luijt quitantie N 2
ad ........................................................ 3 -3 -:

Voor het schoon maken van de
kerck .................................................... :-12 -:

Den 8 junij 4 ton kalck ger
koft, de ton 1 gl. 4 st ......................... 4-16 -:

r

Den 24 decemb voor het broot
tot het H. Avontmaal............................. :-12 -:

r

Den 2 januw een spinne
32
jager en een hand stoffer gekofft voor de kerck ............................... :-14 -:

Dito voor het lossen van de calck ....... : -3 -:
Den 24 junij voor het broot
tot het H. Avontmaal ............................ :-12 -:

Dito het kerck laken laten wassen ...... : -2 -:
Dito voor 3 kanne wijn ........................ 1-10 -:

r

Den 4 januw aan den dijacon
Berndt ten Haave betaelt de intresse
van een capitaal ad 600 gl. soo de armen
gevestight hebben in de kerck; Luijt
o
quitan. N 1 ad 24 guld. ......................... -24 -:

De wijn van Aalten laten halen ............ : -3 -:
Dito de kerck schoon laten maken ..... :-12 -:
14-2 -:

28-8 -:

28

toen
vaan = een hoeveelheid ter grootte van 4 consumpties ( naar de vier streepjes die een waard plaatste in de vorm van een
vaantje)
30
langsgaan bij schuldenaren van de kerk
31
de beugel waaraan de klepel hangt
32
ragebol
33
jonge boompjes
34
de Japik- of Jacobuskapel in Vragender, die na de bouw van de nieuwe kerk omstreeks 1650 niet meer gebruikt werd en die
nu een ruïne is
29
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(PDF-scannummer 13)

r

Dito nogh een groeve op het
choor toe laten maken ......................... : -4 -:

Nogh de 12 novemb voor
het avont luijen ................................... 3 -3 -:

Dito een karre sant laten halen ........... : -2 -:

Dito voor het schoon maken
van het uurwerck ............................... 5 -: -:

r

Nogh den 3septemb aan Derck
Hendrick Huijninck betaelt
voor het maken aan de kerckmuer .... : -8 -:
r

Den 28 septemb voor het broot
tot het H. Avontmaal ............................ :-12 -:
Dito voor 3 kanne wijn ........................ 1-10 -:
Dito de wijn van Aalten laten
halen ................................................... : -3 -:

Dito voor boom olij en oudt linnen ...... : -6 -:
Den 13 dito aan Jannes van
Tilbargh voor aanmaninge .................. : -4 -:
Dito nogh aan Harmen Manschot
betaelt voor het maken van het
uurwerck ............................................. :-15 -:
Dito nogh 3 tonnen kalck ger
koft, de ton 1 gulden 4 st .................. 3-12 -:

Dito de kerck schoon gemaeckt .......... :-12 -:
Voor ’t lossen van de calck ................. : -3 -:

r

Den 5 octob bij Berndt Cruijsen
de rogge en boekweijt laten dorssen ... : -9 -:
Dito doe hij het zaat heeft gebrogt
een fane bier laten halen ..................... : -6 -:
r

Den 8 octob heeft Harmen Ebberink
gekortet de eijgenaars verpondinge van den
halven Kercken Camp .......................... : -3 -2
Dito Harmen Manschot oock soo
veel gekortet van den halven
Kercken Camp .................................... : -3 -2
4-12 -4

r

Den 24 decemb voor het broot
tot het H. Avontmaal .......................... :-12 -:
Dito voor 2½ kanne wijn .................... 1 -5 -:
Dito voor het schoon maken
van de kerck ....................................... :-12 -:
Nogh betaelt aan den orgenist
Abraham Stumph ’t jaargelt
r
ad 3 guld 3 st en nogh voor
’t weer maken van het gebrookene van het orgel t’ samen
o
6 gulden; Luijt quitantie N
3 ad .................................................... 6 -: -:
Daar over vertert ................................. :-10 -:
22-2 -:
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Nogh aan de heer pastoor
Monhemius betaelt de reijscosten
na het classis en het copieeren
van de classicale acten in
dese drie jaaren; Luijt quitan.
o
N 4 ad ............................................. 22-10 -:
Dito van dese 3 jaaren mijn
tractement ......................................... 18 -: -:
Dito voor pampier ................................ : -3 -:
Voor het afschijven van dese
rekeninge ........................................... 1 -: -:
41-13 -:

Dese mijn uijtgaave soo
naa den brant hebbe gedaen
bedraeght sigh teegens voorstaenden ontfanck eene somma
r
ad 123 gl. 12 st 4 penningen
so dat blijkt dat ick aan de
kerk schuldigh blijve een somma
r
ad 58 gl. 6 st
D. v. Leeuwen Kerckm

bij ons te samen bekent, soo hebben wij
deselve reeckeninge van ontfancks en
uitgaeve, aenvanck neemende met den
rij
1 janu 1734 en eijndigende met den
ij
eersten janur 1737 geaccepteert soo als
deselve hier voorens is gespecificeert, waar
bij is bevonden dat sigh den ontfancks
soo den kerckmeester voorschr. naar den alhier
in Lightenvoorde geweesenen brandt, heeft
gehadt bedraeght eene summa ad hondert
r
eenentaghentigh gulden 18 st en 4 penn.
en de uitgaeve daer en teegens eene summa
r
ad hondert drientwintigh gulden 12 st 4 penn.
dus dat blijckt dat den kerckmeester Damianus van Leeuwen na den geweesenen brant
meer ontfangen als uijtgegeeven heeft
r
eene summa ad aghtenvijfftigh gl. 6 st
r
seggen 58 gl. 6 st welcke den selven
mits deesen wort gelast bij sijne nadere
te doene reeckeninge als ontfancks behoorlijck in te brengen. Aldus bij ons
ondergeschrevenen geexamineert en geslooten
in Lightenvoorde den 27 maart 1737
F.H. Stumph R.
A. Monhemius V.D.M.

r

Joh. Knolle cuernoete
Nadat deese voorstaende reeckeninge door
ons ondergeschreeven vlijtigh was geexamineert
35
als meede het request bevoorens door den
kerckmeester Damianus van Leeuwen daar
bij aen ons overgegeven; en gemerckt op de
reedenen en motiven in den requeste door
den kerckmeester daar bij voorgebraght en
bij

35

r

Fred . Jan Bruijninck coornote
Jan Tongerloo ouderlijnck
Berndt Keuninck ouderlingh

verzoek
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