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Scannummer 0115_21_001.jpg
Wij bekennen als strattemackers an
arbeijts lohn ontfangen te hebben van de
burgemester Jacob Krappenborg
de somma van 30 gl en 2 st den
13 october 1726
1

Wijllem Pierckes
2
en Simon Tutten
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Dese Rekeninge
3
betalt met 29 – 8 – “

Scannummer 0115_21_002.jpg
r
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Ontfangen van burgm Jacob Crabbenborgh, rentm
deeser stadt, voor twee boomen gebruijckt tot den
straate eene van 3 guld. en eene van vijff guld. ‘t samen
aght gulden, nog voor 13 palen teegen de strate of’t
vr
vr
grontholt, ijder 2 st , is 1 gld, 6 st , ’t samen
neegen gulden ses stuijver, en nog voor een hecken aan
r
vr
de camp van de schoolm twee gulden 10 st is dus
vr.
4
in’t geheel 11 gld. 16 st Orkondt mijn handt. Actum
Lightenvoorde den 2 julij 1728.
11 - 16 - :
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Scannummer 0115_21_003.jpg

Ick Koobes Bennink hebbe
gesaegt tot grontholt voor
de gemene strate vijf dagen
met mij tween, sien tien
samen
dagen
en dages 13 st, is te
samen ses guld tien stuiver
- - - - - - - - 6 – 10 - :
Koobes Bennink met
aenholdinge van de penne
mien mark
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2
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4
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F.H. Stumph R
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Scannummer 0115_21_004.jpg

Anno 1726 aan mijn huijs gehaelt aan foesel
en vertert over het strate maken ..... 2 - 3 - 4
Dito nogh een hacke gelanght om de straten
los te breecken ................................. : - 16 - :
r

6

Dit is mij van de rentm
fac . 2 - 19 - 4
r
burgem Crabbenborgh voldaen
Lightenvoorde den 30 Junij 1728
Hendrick Tubes

getrocken

In sommige gevallen is de kwitantie niet geheel eigenhandig geschreven maar alleen eigenhandig ondertekend, soms met
een korte toevoeging. Het afwijkende handschrift is dan cursief weergegeven.
De Aaltense stratenmakers. Willem Pierkes is in Aaltens boeken terug te vinden. De naam “Tutten” echter niet. Mogelijk
betreft het Simon, echtgenoot van Hendersken, die als vader van gedoopte kinderen in de Aaltense doopboeken onder meer
ook als “Duthem” werd aangeduid.
Uit de stadsrekening zelf blijkt dat stadsrentmeesterCrabbenborg een bedrag had ingehouden “om weer te komen”. Het
dagloon was 14 stuivers per man. Met 29 gulden en 8 stuivers waren 21 werkdagen betaald. Mogelijk was er daarna nog
werk te doen voor 1 mandag en vreesde Crabbenborg dat de stratenmakes voor 2 x ½ mandag niet terug zouden komen.Uit
de stadsrekening kan wellicht worden begrepen dat de stratenmakers alleen nog zijn teruggekomen om dit restantbedrag op
te halen. Maar dat zij niet meer gewerkt hebben. In de rekening is alleen het bedrag van 29 gulden en 8 stuivers opgenomen.
Gedaan te Lichtenvoorde
Als richter maakte Stumph aanspraak op de opbrengst van enkele stukken land; mogelijk waren de bomen afkomstig van dat
land.
facit = maakt
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Scannummer 0115_21_005.jpg

91
40 -14
11 - 7 -12
11 - 3 - 8
27 -17 - :
16 -11 -12
14 - 5 - 8
34 -19 - :
7 - 0- 4
12 - 3 - :
8
267 - 1- 12

1726 Den 25 agusti heft gerichte met de rotmeisters
over het straetemaeken te saemen vertert .. - -18 - :
Den 3 september heft gerichte met de straete
maeckers te saemen vertert ................... - 2 - 6 - :
Noch voer en na over het straetemaecken
gedroncken en gehalt voer de straetmaeckers an voesel en bier is ....................... - 2 - 3 - :
Den 4 octoeber heft de rentmeister Kramborgh an de straetemackers geven
3 kanne bier is ............................................ - - 4 - 8
is - 5 -12 - :
Dese rekene heft mij de rent7
meister Kramborgh betalt
de wedue Strenneborghs
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Scannummer 0115_21_007.jpg
Anno 1728 heb ick Jan Huninck
timmerman in drie dagen straten
r
helpen maken en ‘s daags 14 st
t’ samen ........................................... 2 - 2
Nog een dagh holt gehouwen aan de straten .................... 0 - 14
2 - 16
beken ick hijervoer voeldaen
te sijn Jan Huinick
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Scannummer 0115_21_008.jpg

9

Extract uijt heet voorboek van die
verp. van Klein Leeferink ...
gl -st - p
van sijn eigen ......................................... 1- 3 - :
van Berent Crusen lant ......................... “-12 - :
van’t Bocken stucke .............................. “-12 - :
van Sens Sijlvolts stucke ...................... “- 9 - :
¼ part vant hooijlant genaembt die
Vruchte bij Plaetenhuijs ....................... “- 6- 8van’t halve Dieperinksmaatjen .............. “-10 -:Somme ......... 3 -12- 8
Joh. Knoll

►

Scannummer 0115_21_009.jpg

10

Extract uijt heet voorboek van die
verp. van Bartholt Tepppers in het
Suijwent
Geeft van’t stedeken ......................
van’t lant op den Zegendijckerkamp
van ¼ part van Vellers maete ........
Somma ...
Joh. Knoll

7
8

9
10

gl- st -p
2- 5
“- 17
“- 10
3- 12

-

= “Krabbenborg”, snel uitgesproken met een Nedersaksische tongval
De bedragen zijn terug te vinden in de rekening, met uitzondering van het bedrag van ronde 91 guldens (volgens de rekening
moet dit zijn: 91-16 -12).
Dit ongedateerd stuk heeft klaarblijkelijk betrekking op de verpondingen.
Dit ongedateerd stuk heeft klaarblijkelijk betrekking op de verpondingen.
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11

►

12

¼ part van 3 schoft maeijens
in die Vrughte aghter Plaetenhuijs waer op dat graes nogh staed
uijt ¾ part
¼ part
van en light op heet
Sloet

Scannummer 0115_21_011.jpg

Aen Henderksen van 100 daelder
hantgeldt soo voorschreven is
op maij
gewest
1734 tegens 4 procent

Beken ick onderget. ontvangen
t
te hebben van de rentmes
Jacob Krabbenborg een som
van vijftien gulden siende
het geaccorderde voor stenen
en sant soo tot de gemeene
straeten hebbe gelevert
Lightenvoorde Den 7 septemb
1727

En jaer pacht aen Hendersken
voor huijs, hoffland en drie hooijmaete 6 gl 6 st

dijt boven staende
voldaen ende betaelt
Henderijck Westerman

13

Derrick kombt toe voor
pacht als boven staande
3 gl 15 st
1733 ord. Ei

►

14

1734 ½ jaer Extra

15

5 gl 4 st 4p

►

Scannummer 0115_21_012.jpg

Scannummer 0115_21_013.jpg
16

An de rentmester Jacop Krabbenborg
van de stad Lichtenvoorde gelievert, in’t
jaer 1726 als die straeten sijn gemackt, paelen
tot het grontholt bekenne ick onderschreven
dae van betalt te sijn enen gl. en 16 st.
1728
Joh. Knoll

Doroder vaen de borghemeijstes
17
Krabbenborch vane bijers ghehaelt
aen de strate ijs .................................... - 6 - 0
18
Noch ghehaelt 4 or voesel ................. - 9 Schrader
Noch ort op Sefrijns
name,
19
de rijchter ghoet ghesprok ................. - 2 - 4
Dit bovenstaande is voldaen
Harmen Tongerloo Den 7 julij 1726

11

deze bijlage heeft klaarblijkelijk geen betrekking op het herstel van de bestrating en betreft in elk geval een latere jaar dan de
jaren waarop de rekening betrekkng heeft.
12
schoft = ¼ werkdag
13
(munt ter waarde van) 30 stuivers (1,5 gulden)
14
Ei = eigenaarsverponding?
15
Extra = extraordinaire (buitengewone) verponding
16
doroder = door order, in opdracht van
17
vane bijers = een vaan bier (= 4 kannen bier)
18
ort = bepaalde hoeveelheid
19
Severijn Schrader had de foezel gehaald met toestemming van righter Stumph
15 maart 2016 / Genealogie

in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-3Transcriptie: © Martin Huinink - m.m.v. Ben Baneman

Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 21 - Lichtenvoorde - Bijlagen van de rekening van de stadsrentmeester

Betreffende het herstellen van de straten - Jaar 1726
Toelichting


Archieftitel: Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde



Toegangsnummer: 0115



Inventarisnummer: 21 - Bijlagen van de rekening van de stadsrentmeester - Jaar 1726



Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - www.ecal.nu



Informatie: Genealogie in de Achterhoek - Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek
www.genealogiedomein.nl



Afbeeldingen: Gedigitaliseerd door Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem



Transcriptie: Martin Huinink - m.m.v. Ben Baneman

15 maart 2016 / Genealogie

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

Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 21 - Lichtenvoorde - Bijlagen van de rekening van de stadsrentmeester

Index - Betreffende het herstellen van de straten - Jaar 1726

Bennink, 1
Bocken stucke, 't, 2
Crabbenborgh, 1
Crusen, 2
Duthem, 1
Hendersken, 3
Huinick, 2
Huninck, 2

Klein Leeferink, 2
Knoll, 2, 3
Krabbenborg, 2, 3
Kramborgh, 2
Krappenborg, 1
Lichtenvoorde, 1, 3
Pierckes, 1
Plaetenhuijs, 2, 3

15 maart 2016 / Genealogie

Schrader, 3
Sijlvolt, 2
Sijwent, 2
Sloet, 3
Strenneborgh, 2
Stumph, 1, 3
Tepppers, 2
Tongerloo, 3

Tubes, 1
Tutten, 1
Vellers maete, 2
Vrughte, die, 3
Westerman, 3
Zegendijckerkamp,
2

in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-5Transcriptie: © Martin Huinink - m.m.v. Ben Baneman

