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Lichtenvoorde
Stukken betreffende de schade, door de Munsterse legers in 1665 veroorzaakt, datering 1666
Monsieur Rode,

Copia8

Des Herren sein schreiben hab ich wol
erhalten, und wolte den gemeintleuten
wegen des abschlags1 gerne vergeltsen2,
weilen aber Ihre Hochfurtstl: selbst3
diesen uberschlag4 gemacht, und derselber
von den Commissaren muss berechnet
werden, kan weiters darin keine
enderung geschehen. Wegen dere Execution aber, welche mir schon anbefohlen
verschöne dieselbe so viel als müglich
aber die restirende gelder so wel alte
als neuen mussen innerhalb dreij taegen
alhier unfehlbar5 gebracht werden,
warnach sich die gemeinte hat zu
richten, und ich verbleide
des Herren
dienst und frendwilige diener
Diedrich Kleppink obwstr6
Dat: Borkelo
den 17 Januarij 1666

Monsieur Rode
Derselben schreiben hab ich wol empfangen und auch die copeij des jenigen welches der Herr Commissaren
Henrich Broeckhousen an die van
Lichtenforde aus Vreden geschrieben,
darumb bin verwundert dat Ihr noch
weitert seumet dat gelt anhere zu
senden, welches ich auf ihre uorbit und
respect die Execution aufgehalten
Wan es morgen vor sonnen unterganck
nicht hiehin wirt eingeliebert sein
werden die von Lichtenforde die Execution gewis zu erwarten haben. Welches ich zur nachrichtung nicht verhalten
wollen, bleibent
euer Edel
dienst und frendtwillg diener
Diedrich Kleppink obwagtr7
Dat: Borkelo
den 16 April 1666

Inscriptio9
Dem manhaften unseren Kriegs Commisaren
lieben getreuen Henriche Brouckhousen
Principium
Christoph Bernhard von Gottes gnaden Bisschof
zu Munster, Administrator zu Corweij, Burggrave
zum Stromberg, des Hl. Römischen Reichs Furste
und Herr zu Borkeloh.
Manhafter lieber getrewer, aus deinem uns ein
geschickten gehorsamsten bericht haben wir ersehen, was gestalt dir zu unterhalt und verpflegung unser guarnisoun zu Borkeloh nach nuhnmehr geenderten statu10 monatlich vierhundert
Reichsthlr abgehen wollen; nachdemahlen uns
nun daran gelegen, damit solcher orth wol
besetzet bleibe, und es unseren soldatenca daselbsten an nötigen unterhalt nit ermangele, und wir das kirspfel und dorpf Winterswich monatlichen up funfhundert Reichsthlr angeschlagen, und solchen das gericht
Diepenheimb mit hundert, das gericht Haxbergen mit zweijhundert, vogteij Nhede mit
hundert Jehen, vogteij Eijbergen mit hundert funf und dreijssig, vogteij Gesteren mit
fund und siebentzig, Beltrumb achtzig,
Ligtenforde hundertfunftzig, binnen (?)
Tahlers vor Grol mit funf und zwantzig Rijxdlr vom 1 April ahn und hinzu
gesetzet;
(..)ls haben diesen zu dem (..)dt gemessene befelch an onseren Commisarium
Scheven11 weghen Hoxbergen und Diepenheimb anlangen lassen, mit dem Gegften (?)
befelch das daran seijst, damit solches
ordentlich und zu rechter zeit beijgetrieben, und unser gnedichster verordenung
zu folgen unter dieselbe distribuitt werden
gestalt. uns du ab den erfolgh jederzeit
zu berichten hast. Verpleiben dir mit gnadem gewoegen. Geben in unser Stadt
Munster den 10 april 1666
Christoph Bernardt

8

1

voorschot
2
= vergeten; laten zitten
3
Bisschop Van Galen zelf
4
becijfering
5
foutloos, dus het volle bedrag
6
= obristwachtmeister
7
= obristwachtmeister
16 september 2013 /

In Lichtenvoorde had men uiteraard niet het origineel van
de brief van de bisschop. Vandaar: "copia".
9
Adres
10
geenderten statu = gewijzigde toestand: op 18 april
1666 moest bisschop Van Galen in Kleef vrede sluiten met
de Republiek, waarbij hij zich moest verplichten de bezette
gebieden te ontruimen
11
Jhr. Caspar von Scheven, commissaris in Delden
(Twente)
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Weledler hochgeehrer herr,
aus ~vlglten hochfurstl befehl haben Ewer Woled.12
und die gehele vogteij Lichtenforde hantgreiflich
zu ersehen, was ihr hochfurstl gnaden, unser
gnedigster Fürst und Herr anmoch jungst, vor
wenicg taegen in dato decimo aprilis13 zum behuef und unterhalt des Borckeloischen guarnisoens gnadigst decretiert, und mir dahigen orths Commissario unter derselben Ihre
hochfurstl handtzeichen und pitschaft14 zugestellet, und der gebuer15 zu executieren gnadichst anbefohlen, wie ich dan gestert sehen
von hieraus den Borckeloischen Commandanten zu executiren gnadigst anbfohlen[…] schriftlich zugestellet, zweiffele
auch nit, des dieselbe in diesem fall
nit saumen werden deswegen ihr euch
vorzusehen habet, und euren Contributionen
anschlag ad 150 ~Rijtlr16, alten gebrouch
nach, des herren obristen Vostes17 und dessen
Commissarij ungefundijrte eijnwurfe ohngeachtet, eilendt weiteren schaden vor zu
kommen, liefferen musset. Mussen dan
auch das Guarnisoen Borculohe darab
in ruhige possession, Lichtenforde auch kocen (?)
rerum statu18 nicht zu den Grafschaft Zutphen
sondern vor alten Zeiten hero eijne Vogteij
zu dem hause Borceloh gewesen, auch
mein gnedigster Furst und Herr dersselbe
als ein appendix ~gemltr ~herlkt19 setzet
und dabeij gehalten haben wil20, dabeij
were es auch wol eine schöne sache, das
das guarnisoen dottichumb21 oder dessen
Commissarien alle contributiones dere
Graffschaft Zutphen privative an sich
ziehen und allein geniessen solle. Warab
12

Woledler
de dato 10 april
14
petschaft = zegel, familiewapen
15
heffing/belasting
16
rijksdaalders
17
waarschijnlijk zetelden obrist Vostes en zijn
commissaris in Doetinchem met als ambtsgebied de
graafschap Zutphen; Doetinchem eiste dat
Lichtenvoorde, als deel van de graafschap Zutphen,
zou betalen in Doetinchem en niet in Borculo;
daarmee was Van Broeckhousen, commissaris van
Borculo, het uiteraard niet eens;.
18
rerum statu (<latijn): feitelijk
19
voornoemde heerlijkheid = Borculo
20
Bisschop van Galen claimde heer van Borculo te
zijn; hij had er dus alle belang bij om Lichtenvoorde
te zien als een onderdeel van die heerlijkheid
Borculo
21
Doetinchem
13
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solten dan die von Wildenburg und andere guarnisoennen leben? mehr rationes22
und erhebliche motiven konte wol
ex fundamento in contrarium23 movieren, dienet
aber alles der feder24 nit zu betruwen
als ehuer allein das die von Lichtenforde alten gebrouch enich zu den hause Borculo, wohin sie ex natura gehören
ihre contributionen verrichten, und irster
stunde uberbringen sollen, und pfals
ihnen etwae von denen von Dottichum
wieder rechtens oder mit gewalt angemühtet werde, haben sie solches eijlendt
hiehin oder uff Borculoe mir zu erwissigen, werde die sache baldt beij Ihr
Hochfurstl Gnaden wissen zu remedijren
und ~vorzukommen: warzu sich dan zu
verlaessen, undt verbleibe
Euer Wolledl
Dienstwilliger
Henrich Broeckhausen
Com.
Vreden, den 25
Aprilis 1666

Inscriptio
Dem woledlen Arendt
Otto de Rode von Heckeren
zum Lichtenforde, meijnen
sonders hochgeehrten herren
Lichtenfoorde
Das die von Lichtenvorde auf dem April
vor die contributionen gelden bezahlet
haben hundert und funftzig Rcdll
solches wirt hiermit bescheiniget
den 18 april 1666 Dat. Borculoe
W.A.Feist

Es wirt hiermit in nahmen Ihren Hochfurst: Gnaden: zu Munster, u. Corweij unseres gnedigsten Fursten u. Herren undt
aus anordnungh des Herren Kriegscommissarij Broeckhausen, dem ampt
Lichtenforde ernstlich an befohlen innerhalb dreijer tagen alhier zu sub22

redeneringen
tot een tegengesteld oordeel
24
feder = veer: mogelijk is bedoeld aan te geven dat
het niet zinvol is om hierover nog meer te schrijven
met de (ganzen)veer, zolang maar duidelijk is dat in
Borculo - en niet in Doetinchem - moet worden
betaald.
23
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sistenen dieses guarnisoens zu verschaffen:
dreijssig malder haver
funfzehen funder heus
und funfzig funder torff
oder aber in een mangelungs dessen,
die militairischen Execution zugewarten
Signa Borculoe den 17 febrij 1666
Wilhelm Adolph Feist,
Proviantmeister

Es wirt hiermit in nahmen Ihren Hochfurst. Gnaden zu Munster undt Corveij unseres gnedigsten Furstes undt
Herren undt aus schriftlicher Commission mir von den Herren Commissario Broeckhausen hinterlassen,
der stadt und ampt Lichtenforde
ernstlich anbefohlen, innerhalb dreijer
tagen die Contribution, in termino
den 1 Aprilis verschienen, namptlich
hundert funfzig Rcdlr alhier zu
bezahlen, oder aber die die militairische
execution zu erwarten. Dat. Borculoe den 8 Aprilis 1666.
Wilhelm Adolph Feist
Proviantmeister und Commiss.

gnädigsten herren wirt hiermit den Eingesessenen des Fleck und Kirspels
Lichtenforde ernstlich angedeutet das
sie ihre schuldige contribution monatlichen hundert funftzig Reichsthaler
daruff von hochstgedachten ihre hochfurstl: gnaden gyft (?) gesetzet undt angeschlagen, pro Februario et Martio
angesicht dieses alhie ufm Hause
Borkeloh beijbringen sollen; wiedrigen pfals sie scharfterer militairischer execution gewertig seijn
mussen; urkundt dieses, Borkeloh den 9 martij 1666
Henrick Broeckhausen
coms.

dat dese aenteickinge met
die bijgevoecgde stucken, prout
hic jacent25, met haere principailen
door jor 26Arent Otto de Rode
van Heckeren ingebracht en aen de Edelemo:27
Herren Gedeputeerden voergelegicht
verbotenus28 concorderen29. Testor
ad hoc in absentia
secretarij autorisatus30
Casp. Stump

Es wirt hiermit von wegen Ihrer Hochfurstl: Gnad: zu Munster undt Corweij
dem ampt Ligtenforde anbefohlen
sich alhier auf dem Furstlichen
hause beij Ihrer Excellentz dem
Herren Feldtmarschalck Lieutenant
Freijherren von Pleuren anzugeben,
zu Ihrer versicherheijt alle ungelegenheijt vorzukommen, zu subsistirungh dieses guarnisouns, umb dieselbe
am besten zu schutzen. Dat: Borculoe den 19 octobr: 1665
Aus befelch Ihrer Excellentz Hern Feldtmarschalck Lieutenandt
Wilhelm Adolph Feist
Proviandmeister
L.S.
Binnen die zeit von
24 Stunden hier zu
kommen, auf verluss
ihrer salveguarde

25

Aus gnedigsten befelig Ihre Hochfurstl
Gnaden zu Munster undt Corveij unsers
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zoals die hier liggen (<latijn)
jonker
27
edelmogenden
28
woordelijk (<latijn)
29
overeenstemmen
30
als getuige, daartoe gemachtigd bij afwezigheid
van de secretaris (<latijn)
26

Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-3Transcriptie: © Martin Huinink

Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Archieftoegangsnummer 0115 – Inventarisnummer 29

Lichtenvoorde
Stukken betreffende de schade, door de Munsterse legers in 1665 veroorzaakt, datering 1666
Aenteickeninge
Van contributien als ondersint, soo dez
Ampt van Lichtenvoorde heeft moeten
opbrengen, gelijck hier en uijt bijgaande
brieven te sien is, aen de bisschoppelijcke volckren
Het ampt van Lichtenvoorde heeft moeten
betalen beginnende van de maent octob:
1665 tot de maand april 1666 maentlicken 150 Rijxdlr en 3 Rijxdlr voor de Comijs , maeckt te samen in die seven
maenden 1071 Rijxdlr.
Noch het Ampt Lichtenvoorde aengeslagen door den
Generael Krijgs-Commissrium Broeckhuijsen, als hier
bij gaende te seen is, den
12 febrij 1666, erstlick
30 molder haver, 15 molder
hoeij, 50 roeden torff
maar doordien het onmogelick
was het hoeij, haver en torf
aldaar te komen leveren wegen onveiilicheijt der parthijen, soo ick geaccordeert den
haver voor 30 Rijxdlr, het
hoeij voor 45 Rijxdllr, den
torf voor 50 Rijxdllr, maeckt
te samen 125 Rijxdllr.
Noch den commandant, Capitain
Ströher met sijnen Lieutenant
gevordert van t' Ampt Lichtenvoorde, doen sij erst daer
in quamen 30 Rijxdllr, welcke
ock het Ampt heeft moeten
betalen om vrede te hebben
wegens die soldaten, soo daegelics die huijsluijden moeilijelick vielen.
Die stadt Lichtenvoorde heeft
moeten verplegen so aen cost en
dranck Capitain Ströher met
sijnen Lieutenant tot 7 weecken
en enige daegen, het welck
sich bedraegt 75 gld, noch
heeft Ströher met sijnen
~Lieutnt de stat tot laste
geleijt, voor den Capitein
4 knechten en de Lieutenant
2 knechten, voor iedere knecht
maendelijcksen 3 Rijxdll en
25 sts: tot 7 weecken
5 daegen toe, bedraegt sich
in alles 103 gld, is te samen
178 gld.
Die huijsluijden van 't Ampt
Lichtenvoorde hebben moeten
betalen aen Captein Ströher
en sijne Lieutenant voor costgelt en servijs tot 5 weecken
16 september 2013 /

toe, ijder weeck geaccordijrt
voor 5 Rijxdlr, doet te samen 60 Rijxdllr.
Het Garnisoen van Doetinchem
heeft verscheijden grote oncosten dit
Ampt aengedaen, so door invordering
van de maent mart en april 1666
die allertijts meestendele tot
Borculoe betaelt waeren, daer
voor moesten uijtgeven, so aen verteringen en grote gedaene oncosten, soo hen en weder aen
badeloon31 en anders, 20 Rijxdlr.
Het Ampt van Lichtenvoorde
heeft het in verscheijden reijsen
gecost, eerbevooren sij die
salveguarde32 heeft van die
Bisschoppelijcke volckeren33
cunnen krijgen, meer als 30 Rijxdlr.
Doen het Staten en Fransche
leger naar 't Stift Munster
trock, heeft het Ampt van
Lichtenvoorde gecost aen
salveguarde-gelt, so levendige als schriftelijcke, 3 levendige, waeronder eenen van
die Fransche was 9 daegen en 2
~van Staten, so aen gelt en oncosten
als verpleging voor haer en haere
peerden, met eenigen dolmetscher bij die
Frantschen, die ~sa~34 van 100 Rijxdlr.
Noch heeft het Ampt van Lichtenvoorde wel rijckelijck gekoft
aen verteringen, schenckagien35
en mede executions-gelden, soo
die bisschoppelijke volckeren hebben
genoten, die ~sa van 110 Rijxdlr.
Noch wegens verteeringen aen die
benabuijrde garnisoenen gedaen
so aen haver als anders, rijckelijcken 80 Rijxdllr. om van die
partthijen genen overlast te lijden
soo wel van die van Grol
als Bredevoort.

31

bodeloon
vrijgeleide
33
krijgsvolk
34
somma
35
geschenken
32
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Verbael van den C[os]t[en]
der schade soo de In[gese]
tenen der heerl[ijcheit]
Lichtenvoorde 1665
soo van Bisschopscheal
als anderen bij…sen[ … .]
oorloogh geleden he[bben]
Aengegeven Anno 1666
Eersten Staet van t'geene
soo die Borghers der Stadt
Lichtenvoorde van die Bisschoppelijcke volckeren voor
schade hebben geleden.
Jan Hummelinck heeft ten
eersten een soldaet van die
Bisschop soo op t' Casteel te
Lichtenvoorde in Quarnisoen
lag de cost en dranck seven weecken
moeten geven stelt s' weecks
gl -st - p
daer voor 1 rijxdllr
f 17 -10- 0
noch den selven soldaet s' weecks
12 ½ str. voor servis36 moeten geven f 4 -12- 4
Noch heeft voors. Hummelinck
gegeven aan den Commandant Stroer twei schepel haver cost
1 -16- 0
Noch hem schincken gansen hoender en ander huijsgerat ontnomen stelt daervoor
10 - 0 - 0
Noch een halve vijme37 boeckweijte stelt
3 -0 -0
36 -18- 8
Warner Doenick een soldaet
van Bisschop soo op 't Casteel
tot Lichtenvoorde lagh 7 weecken de cost en dranck moeten
geven ijder weeck stelt 1 Rijxdllr
nog deselven s' weecks voor
servijs gegeven12½ str
Deselven Doenick sijnde enen
cuijper sijn gereetschap en ander
huijsgeraet ontnomen sijnde
weert over 10 guld
sijn boeckweijte van een
halff molder en hoeij van t'
lant gehaelt weert
Noch aen Stroer twee schepel
haver moeten geven
Noch hem aen t' huijs schade
gedaen stelt

f 17 -10 -[0]
f

4 -12 ½-

10 - 0 - 0

10 - 0 - 0
1 -16- 0
10 - 0 - 0
53 -18- 8

Joes Schrader een soldaet ~van
Bisschopsche 14 weecken de cost
en dranck moeten geven, stelle
s' weecks een Rijxdller
f 35 - 0 - 0
Noch deselven daeghs moeten
geven twee kanne biers of het
gelt daervoor
f 14 -14- 0
Noch twee schepel haver aen Stroer
gege (…)
1 -16- 0
Noch een vierdel biers aen Stroer
moeten geven, cost
1 -5 -0
noch schade geleden van t' een
en t' ander soo hij hier ofte
daer heeft moeten geven
10 - 0 - 0
s' weecks voor servis 12 ½ str:
f 6 -17- 4
69 -12- 4
Beerent Huijninck een Corporael ~van Bisschoppelijcke volckeren
viertijn weecken de cost moeten
geven s' weecks 1 Rijxdllr
Noch deselven daeghs moeten
geven twee kanne biers of het
gelt daervoor
Noch twee schepel haver aen
Ströer gegeven
Aen cooren en stroo soo hem
ontnoomen
Noch van vluchten en t' een
en ander dat hem ontnoomen is, stelt
Noch Huijninck voor servijs moeten
geven 's weecks 12 ½ str.
f 38 in 11 weecken
Toene Huijckinck heeft mede
aen soldaet van Bisschoppelijcke
volckeren 14 weecken die cost
en dranck moeten geven stelt
s' weecks 1 Rijxdllr
Noch deselven daeghs moeten geven
twee kanne biers of het gelt daervoor
Noch een halff molder haver
moeten geven
Aen den soldaet voor servijs moeten geven 's weeks 12 ½ str., in
elf weecken
Hem ontnomen een beddeteecke,
en een spade en een forck
noch hem speck broot vleijs
en andere dingen ontnoomen

35 - 0 - 0

14 -141 -1610 - 0 10 - 0 - 0
71 -10- 0

6 -17- 4
78 - 7 - 4

35 - 0 - 0

14 -14- 0
1 -16- 0

6 -17- 8
3 -0 -0
0 2 -0
63 - 7 - 8

36

servies = bedrag aan de ingekwartierde soldaat moest
worden betaald.
37
aantal van 100 of 104 schoven
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38

f = facit (<latijn: maakt)?
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Als die van Bredevoordt het
casteel weederom hebbben ingecr egen, heeft hij die gequetsten
nae Bredevoort moeten vaeren
stelt daervoor

bedden pollewen en ander huijsgeraet wel over 34 guld:
Noch twei schepel haver
moeten geven
Noch aen bier moeten geven
2 -10- 0
65 -17- 4

Cöene Tongerlo 12 weecken
een Bisschops soldaet en twie
weecken een Staten soldaet de
cost en dranck moeten geven s' weecks
stelt een Rijxdllr, in viertijn
weecken
35
Noch deselven daerboven moeten geven
daeghs twee kanne biers of het
gelt daervoor
14
Noch aen servijs moeten geven's
weecks 12 ½ str, in twaelf weecken
7
Noch drie schepel havers en twee sacken
ontnomen, stelt
5
Als het casteel weder wierde
ingenomen drie tonne biers
moeten geven aen die soldaten
15
Noch schade gehad aen bier en
andere oncosten voor 16 gulden
16
Noch aen keersen en badeloon39 moeten
geven
1
94
Cornelis Gosselic 12 weecken
een Bisschops soldaet en 2 weecken
een Staten soldaet die cost moeten
geven, stelt s'weecks een Rijxdllr,
f 35
Noch deselven daeghs twee kanne
biers of het gelt daervoor moeten geven f 14
Noch aen servijs moeten geven
f 7
Noch de Bisschopsche volckeren
hem schade gedaen aen bier, molt40,
broot, vleijs en ander
wel bedraegende
f 138
195

-0 -0

-14- 0
-10- 0
-15- 0

-0 -0
-0 -0
-0 -0
-19- 0

-0 -0
-14- 0
-10- 0

-0 -0
-4 -0

Herman Crabbenborg een soldaeten
14 weecken die cost moeten geven
s' weecks stelt een Rijxdllr,
f 35 - 0 - 0
Noch den soldaet daerboven moeten
geven alle daege twei kanne
biers of het gelt
f 14 -14- 0
Noch voor servijs 's weeks 12 ½ str f 7 -10- 0
Noch bier moeten geven aan
Stroer ad
2 -10- 0
Noch schade gehad aen
39
40

Garrit Beerents een soldaet
14 weecken die cost moeten
geven s' weecks stelt een Rijxdllr
Noch deselven dagelijcs moeten
geven twee kanne biers
Noch s' weecks 12 ½ str servis
Die Staten volckeren het Casteel
wederom willende innemen
is den Commandant Ströier sig
retinerende in sijn huijs hebben
hem een kaste en sijn glasen
in stucken geschooten sijnde
wel weert
Derselver tijt hem een koe in den
stal doot geschooten daer hij
voor hadde gegeven 16 dllr
Noch aen bier schade gehadt
Noch hem ontnomen aen gelt

1 -16- 0
6 - 6 -0
101 -16- 0

-0 -0

-0 -0

-0 -0

-0 -0
-14- 0
-0 -0
-16- 0
-0 -0
-10- 0

f 35 - 0 - 0
f 14 -14- 0
f 7 -10- 0

f 25 - 0 - 0

f 24 - 0 - 0
f 25 - 0 - 0
4 -14- 8
135 –18- 8

Noch nae Dousburg willen reijsen
hebben diesefve van Dousborg hebben sijn
karre met drie peerden en twei vette
ossen gelaen noch drie kindekens42 seepe hem

42

16 september 2013 /

f
f

Sens41 Sijlvold sijnde een brouwer den
brouwketel en sijn andere goederen moeten vluchten nae Dousborgh hem wel schadende
50
Noch de Bisschopsche volckeren
hem twei beesten afgenoomen
weert
25
Noch aen huijr tot Dousborg soo
voor vrouw en kinder als gevluchte
goederen wel gegeven
25
Noch heeft S. Sijlvold 12 weecken
een Bisschops soldaet en twei
weecken een Staten soldaet
die cost en dranck moeten geven
35
Noch hem daeghlijcks twei
kanne biers als gelt moeten geven
14
Noch hem s' weecks moeten
geven voor servijs
6
Noch een halff molder haver
moeten geven
1
Noch aen glasen en ander schade
gehadt
4
161

41

bodeloon
mout

f 34 - 0 - 0

roepnaam van Vincent Sijlvold
bepaalde inhoudsmaat
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en elff schepel salts hem ontnoomen,
sijn die schade
200 - 0 - 0
335 18- 8
Herman Verwit een soldaet 14 weecken
de cost en dranck moeten geven
f 35
Noch hem daeghs moeten
geven twee kanne biers oft gelt
f 14
s' weecks voor servijs 12 ½ str
f 7
Aen Stroer moeten geven
een halff molder haver
1
Noch Stroer hem afgeperst
vijf Rijxdllr: nog een ducaet43
en nog een ducaton44
f 20
Noch hem moeten geven
twee pont taback met pijpen
f 12
Noch vier kannen brandewijn
de kanne 32 str.
f 6
Noch een kanne brandewijn
en enigh bier schade gehadt
f 3
Aen glasen schade gehadt
f 3
104
Nog een vet beest hem afgeslacht
f 36
140
Hendrick Bijvanck 14 weecken
een soldaet de cost moeten geven
s' weecks een Rijxdll
Noch daeghs hem moeten
geven twee kanne biers aen gelt
voor servijs hem moeten geven
Noch drie schepel haver moeten geven
Derselven Bijvanck, sijnde een smit,
heeft voor den Commandant Stroer
moeten maecken wel over
de vier duijsent nagelen
t' hondert reeckenene op een
Rijxdllr
Noch hem peerde moeten beslaen
en ander ijserwerck maecken
de fransen haer wel schade
gedaen met smeeden
Evert Bijvanck een soldaet 14
weecken de cost en dranck
geven
Noch hem daeghs moeten geven
twee kanne biers moeten geven
Noch voor servijs hem moeten
geven

43
44

gouden munt, waarde 5 gulden
zilveren munt, waarde 63 stuivers
16 september 2013 /

-0 -0
-14- 0
-10- 0
-16- 0

-13- 0
-12- 0
-8 -0
-2 -0
-3 -0
-18- 0
-0 -0
-8 -0

f 35 - 0 - 0
f 14 -14- 0
f 7 -10- 0
f

1 -16- 0

f 100 - 0 - 0
f

5 -0 -0

f 14 - 0 - 0
178 - 0 - 0

f 35- 0 - 0
f 14 -14- 0
f

7 -10- 0

Noch twei schepel haver

f

1 -16- 0
59 - 0 - 0

Derck Lanckfelt met Tonnis
te Hulsvoort een soldaet 14 daegen45 de cost en dranck moeten geven 35 - 0 - 0
Noch derselven daeghs 2 kannen
biers off gelt moeten geven
f 14 -14- 0
Noch aen servijs gegeven
f 7 -10- 0
Noch aen tabacks gelt en vleijs
schade gehadt
f 1 -11- 0
Noch een halff molder haver
moeten geven
f 1 -16- 0
60 -11- 0
Wilhelmen Rochlingius Pastor in
Lichtenvoorde heeft met sijn huijshoudinge gevlucht nae Emrick
twelck hem aldaer wel gecostet soo aen huijr brandt en
reijsen
Ten twoiden aen haver Rogge
als boeckweijte soo hij op t'
Casteel tot Lichtenvoorde en
in de kercke gevlucht46 hadde
schade gehadt wel over
Ten darden aen huijsgerack soo
linnen als wollen schuttelen
en andere dingen, wel schade
gehad voor vijftigh dllr
Aen branthout hoeij, stroo
schade gehadt wel over 50 gulden
Nog het huijs die meeste glasen
uijtgeslagen en uijtgenomen costen
over de vijentwijtigh dllr
Joachim Sterenborg 14 weecken
een soldaet die cost en dranck moeten geven, s' weecks stelt een Rijxdll
Noch hem des daeghs moeten geven
twee kanne biers
Noch aen servis moeten geven
Noch twei schepel haver moeten
geven

100 - 0 - 0

50 - 0 - 0

f 75 - 0 - 0
f 50 - 0 - 0

f 37 -10- 0
311 -10- 0

f 35 - 0 - 0
f 14 -14- 0
f 7 -10- 0
f 1 -16- 0
f 59 - 0 - 0

Goosen van Marhulsen 14 weecken een soldaet die cost en dranck
moeten geven, s' weecks stelt een
Rijxdll
f 35 - 0 - 0
Noch derselven daeghs moeten geven
twee kanne biers off gelt
f 14 -14- 0
Noch voor servis moeten geven
f 7 -10- 0
45
46

bedoeld is: weken
uit voorzorg ondergebracht
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Noch twei schepel haver moeten
geven
Noch een bedde schade gehadt soo
tot Breedevoordt (……..es …)
is vercofft worden weert wel
Noch Staten volck hem afgehaelt drie halve tonnen biers
costen
Noch dieselven gelanght
aen meel, broot speck en bier
Beerent Boumans 14 weecken anderhalff man moeten
~van soldaet de cost geven,
maeckt 21 weecken s' weecks
een Rijxdll
dieselven daeghs moeten geven
een kanne biers
Noch voor servijs moeten geven
Noch een halff molder haver
Noch aen stroo, gansen, broot
en haver van fransen schade gehadt

f

1 -16- 0

f 80 - 0 - 0
f

7 -10- 0

f 10 -10- 0
107 -10- 0

f 52 -10- 0
f 7 - 7 -0
f 10 -10- 0
f 1 -16- 0

f 9 -0 -0
f 81 - 3 - 0
Noch een deeckene hem ontnoomen f 5 - 0 - 0
56 -3 - 0

Derck Gijrkinck mede anderhalff man 14 weecken
moeten de cost geven
s' weecks de man op een Rijxdllr
geeft
diesleve daeghs noch moeten
Noch hem drie kalver en twei varckens [on]tnomen stelt
dieselven op
geven een kanne biers of gelt
Noch aen servijs
Noch twei schepel haver
Noch de fransen hebb hem ontnomen twei sacken met boeckwijte
Rotger Bijtemans 14 weecken
een soldaet moeten cost en
dranck geven s' weecks op
een Rijxdllr. gereeckendt
Noch derselven daegelijcs moeten geven een kanne biers
Noch aen servijs moeten geven
Noch een halff molder haver
moeten geven
Noch aen gansen hoender en
andere schade gehadt

16 september 2013 /

f 52 -10- 0

f 13 - 0- 0
f 7 - 7- 0
f 10 -10-10
f 1 -16 - 0
f

5 - 0 -0
90 - 3 - 0

Jan Gosselic 7 weecken
een soldaet moeten cost en
dranck geven s' weecks stelt
een Rijxdllr
Noch daeghs daerenboven denselven moeten geven een kanne
biers
Noch servijs moeten geven
Noch moeten een schepel haver
geven
Sijn schrien47 soo hij op t'
casteel hadde gevlucht hebben
[ ….] opgeslagen48 en wel
daer uijtgenoomen de weerdije
van vijf daelder
Noch hoender en ganse afgenoomen weert

7 - 7 -0
7 -10- 0

f

1 -16- 0

f 4 - 0 -0
f 55 -13- 0

f

3 - 9- 0
3 -10- 0

f

0 -10- 0

f

7 -10- 0

f

4 - 0- 0
36 -17- 0

Beerent Bartholts 7 weecken
een soldaet moeten die cost en
dranck geven
f 17 -10- 0
Noch daeghs daerenboven
moeten geven een kanne
biers of
gelt
f 3 - 9 -0
Noch servijs moeten geven
f 3 -10- 0
Noch moeten een twei schepel haver
f 1 -16- 0
Op t' Casteel tot Lichtenvoor~
een schrien49 gevlucht daer sij uijtgenoomen
hembden als andere dingen
wel weert
f 15 - 0 - 0
Noch aen t' een en t' ander
schade gehadt
f 3 - 0 -0
44- 5 - 0
Beerent Gosselic anderhalf
man 14 weecken de cost en
dranck moeten geven maecken
sev 21 weecken s' weecks enen
Rijxdllr. gereeckent
Noch daeghs dieselven twei
kanne biers moeten geven
Noch voer servijs moeten geven
Noch een halff molder haver
moeten geven

f 35 - 0 - 0
f
f

f 17 -10- 0

Jan te Passe een soldaet 14
weecken moeten die cost geven
s' weecks gereeckent een Rijxdllr.
Noch daeghs moeten aen den

f
f
f
f

52
13
22
10

-10- 0
- 0 -0
- 1- 0
-10-10

f

1 -16- 0
56 -17- 0

f 35 - 0 - 0

47

opbergkist
opengeslagen
49
opbergkist
48
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selven geven een kanne biers
Noch aen servijs moeten geven
Noch een halff molder haver
Noch aen hoenders, gansen wel
schade gehadt

f
f
f

7 - 7 -0
7– 10-10
1 -16- 0

f 16 -10- 0
68 - 3 - 0

Hendrick Hofman anderhalff
man de cost en dranck 14 weecken moeten geven maecken 21 weecken
f 52 -10- 0
Noch daeghs dieselven moeten geven
twee kanne bier off gelt
f 22 - 1 - 0
Noch aen servijs moeten geven
f 10 -10- 0
Noch drie schepel haver moeten
geven
f 2 -14- 0
Denselven affgenoomen ses en een
halff schepel ruvesaedt daer hijselffs
voor betaelt hadde 16 gl 5 str met noch enen

sack maeckt samen
Aen broot, vleijs, haver en anders wel schade gehadt
Hem ses ijmen50 ontnoomen weert
over de 30 gulden
Noch hem ontnoomen een sack
met ses schepel roggen en enen
sack met een molder boeckweijte cost
Noch een Staten parthij (… '
(…… ……… …den.........) op
den Vragender Esch hem vijff gulden
afgepackt

f 18 - 5 - 0
f

f 30 - 0 - 0

f 14 - 0 - 0

f

Dries ten Havercamp 14 weecken
anderhalff man moeten cost en dranck
geven s' weecks op de man geset
een Rijxdllr
f
daeghs dieselve moeten geven aen
gelt een kanne bier
f
Noch aen servijs moeten geven
f
Noch aen stroo, haver, beddelaeken,
broot en botter soo de fransen
haer ontnoomen schade gehadt
wel
f
Noch de fransen hem ontnoomen
een sack met een molder haver
en drie schepel boeckweijte
f
Noch aen weijdes schade gehadt en
gelt soo haer afgeperst is
Noch aan Gansen, hoender schade
gehadt
f

50

8 - 0 -0

5 - 0 -0
163 -10- 0

52 -10- 0
22 - 1- 0
10 -10- 0

10 - 0 - 0

7 - 6 -0
3 - 0 -0
4 - 0 -0
111 - 3 - 0

Jan van Metelen 12 weecken
een soldaet moeten die cost geven
s' weecks gestelt op een Rijxdllr
Noch denselven daeghs moeten
geven een kanne bier
Noch aen servijs moeten geven
Noch een schepel haver moeten
geven

f 30 - 0 - 0
f
f

6 - 6- 0
7 -10- 0

f

0 -18- 0
44 -14- 0

Hendrick Schroers 14 weecken
een soldaet moeten de cost en dranck
geven s' weecks gestelt op een Rijxdllr
f 35 - 0 - 0
Noch daerenboven denselven moeten
geven daegelijcks twei kanne biers
f 14 -14- 0
Noch aen servijs hem moeten geven f 7 -10- 0
Noch een halff molder haver
moeten geven
f 1 -16- 0
Noch van t' een en t' ander in t' huijs schade gehadt 5 - 0 - 0
Noch schade aen gelt en linnen
wel
f 3 - 0 -0
67 - 0 - 0

Derck Rolophes 14 weecken een soldaet de cost en dranck moeten
geven s' weecks gestelt op een Rijxdllr
f 35 - 0 - 0
Noch daeghs twei kanne bier aen
gelt moeten geven
f 14 -14- 0
Noch aen servijs moeten geven
f 7 -10- 0
Noch een molder haver moeten
geven
f 3 -12- 0
Noch aen vleijs en gelt soo hem
afgeperst is
f 6 - 0 -0
Noch voor vluchtinge en andere
schade geleden
f 6- 0 - 0
72 -16- 0
Jan te Dorsthorst een soldaet 14
weecken moeten cost en dranck geven
s' weecks reeckent een Rijxdllr
f 35
Nog denselven daerenboven daegelijcks
moeten geven aen bier twei kannen f 14
Noch aen servijs
f 7
Noch een halff molder haver moeten
geven
f 1
Noch aen broot, botter en ander huijsgerack schade gehadt voer
f 3
derselve willende nae Dousborgh
met een karre om eenighe waeren
te haelen is hem sijn peert ontnomen, heeft moeten geven mette partij
dat hij tselve weder kreegh
f 25
87
Bartholt Huijninck 13 weecken
een soldaet die cost en dranck
moeten geven

- 0 -0
-14- 0
-10- 0
-16- 0
- 0 -0

- 0 -0
- 0 -0

f 32 -10- 0

bijen(korven)
16 september 2013 /
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Nog hem aen biergelt moeten
geven daeghs twei kannen
Noch aen servijs moeten geven
Noch een halff molder haver moeten
geven
Noch voor haer moeten arbeijden
Noch hem aen eetwaar en linnen afgenoomen weert wel
Jan Cruesen 10 weecken een
soldaet cost en dranck moeten
geven s' weecks telt een Rijxdlr
Nog daeghs daerboven moeten
geven twei kanne bier
Noch aen servijs moeten geven
Noch moeten geven anderhalff
schepel haver
Noch hem een Roer51 ontnomen
daervoor hij hadde betaelt drie
Rijxdllr
Noch aen vleijs en brooot schade
gehadt
Hendrick van Metelen 12 weecken
een soldaet moeten de cost en
dranck geven s' weecks
Nog daeghs daerboven derselven moeten geven een kanne
bier aen gelt
Noch aen servijs moeten geven
Noch aen t' een en t' ander
quijt geraeckt weert
Noch een schepel haver
moeten geven

Noch een halff molder haver moeten geven

f 13 -13- 0
f 6 - 0 -0
f
f

1 -16- 0
3 - 0 -0
4 -10- 0
61 - 9 - 0

f 25 -10- 0
f
f

5 -10- 0
6 - 5- 0

f

1 - 7- 0

f

7 -10- 0

f 1 - 0 -0
f 17 - 2 - 0

f 30 - 0 - 0
f
f

6 - 6 -0
7 -10- 0

f

2 -10- 0

f 0 -18- 0
f 47 - 4 - 0

Henrick Leelant 12 weecken een soldaet
moeten de cost en dranck geven
s' weecks gestelt een Rijxdllr
f 30
Nog daerboven denselven moeten
geven een kanne bier
f 7
Noch aen servijs moeten geven
f 2
Noch een halff molder haver moeten
geven
f 1
Noch aen vleijs en vlas hem ontnoomen f 5
f 46

-10- 0

Jan Westerman 14 weecken een
soldaet moeten de cost geven
s' weecks gestelt op een Rijxdllr
f 35 - 0 - 0
Nog daeerenboven derselven daeghs moeten geven twei kanne biers
f 14 -14- 0
Noch voor servijs s' weecks 12 1/2 str f 7 -10- 0
51

soort vuurwapen
16 september 2013 /

Beerent ter Stege 14 weeckken een soldaet moeten die cost geven
s' weecks gereeckent op ennen Rijxdllr
f 35 - 0 - 0
Nog daeghs daeerenboven derselven moeten geven twei kanne biers
f 14 -14- 0
Noch aen servijs moeten geven
f 7 -10- 0
Nooch denselven het huijs geplondert
en daer ter tijt aen vleijs als
anders schade gehadt
f 5 - 0 -0
Noch twei schepel haver mmoeten geven f 1 -16- 0
64 - 0 - 0
Jan van Brunckhorst 14 weecken een soldaet moeten de cost en
drank geven s' weecks gestelt
een Rijxdllr
Noch daerenboven moeten geven
daeghs twei kanne biers
Nog aen servijs moeten geven
Noch een halff molder haver
moeten geven
Noch schade aen vleijs
en salt als anders ad
Noch drie molder rogge
hem ontnoomen

f 35 - 0 - 0
f 14 -14- 0
f 7 -10- 0
f

1 -16- 0

f

2 -10- 0

f 18 - 0 - 0
79 -10- 0

Lubbert Oltwater vijff weecken een soldaet moeten
de cost en dranck moeten
geven

geven s' weecks gestelt
een Rijxdllr
Noch daerenboven denselven
daeghs moeten geven een kanne
bier aen gelt
Noch voor servijs moeten geven

- 7 -0
-16- 0
-16- 0
- 0 -0
-19- 0

f 1 -16- 0
f 59 - 0 - 0

Jan Waeninck 14 weecken
een soldaet moeten de cost geven s' weecks stelt een Rijxdllr
Nog denselven moeten geven
s' w denselven s' weecks
½ Rijxdllr f 52 in twaelf weecken
Noch schade gehadt van malen

f 12 - 0 - 0
f
f

5 - 5 -0
2 -10- 0
20 -15- 0

f 35 - 0 - 0

f 15 - 0 - 0
f 5 -0 -0
55 - 0 - 0

Claes Raben 14 weecken een soldaet moeten die cost geven s' weecks
52

facit? (< latijn) = maakt
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gestelt op een Rijxdllr
f 35
Nog daeghs derselven moeten geven
aen gelt twei kanne bier
f 14
Noch s' weecks voors servijs 12 ½ str f 7
Noch een halff molder haver moeten geven
f 1
Noch aen rogge en boeckweijte
schade gehadt
f 15
Noch aen vleijs en broot soo hem ont[…]
mede en en noch een Roer soo hem
ontnoomen weert

f

- 0- 0

costende hem

-14- 0
-10- 0

Noch van den fransen aen hoijlandt schade gehadt meer dan
20 gulden

-16- 0
- 2 -0

2 -15- 0
76 -17- 0

Beerent Tolner 8 weecken
een soldaet moeten cost en dranck
s' weecks een Rijxdllr
f 20- 0 - 0
Noch 4 weecken
twei soldaeten moeten cost en
dranck geven
f 20 - 0 - 0
Nog daerboven daeghs moeten
geven twei kanne biers
f 14 -14- 0
Noch aen servijs s' weecks 12 ½ str f 7 -10- 0
Noch twei schepel haver moeten
geven
f 1 -16- 0
Noch een soldaet ~van Staten volck 14
daegen de cost en dranck moeten geven f 5 - 0 - 0
69 - 0 - 0
Beerent Goesenck 12 weecken
een soldaet der Bisschopschen en
twei weecken een soldaet der
Staten volckeren de cost en
dranck moeten geven s' weecks
gestelt op een Rijxdllr
f 35 - 0 - 0
Noch daerenboven denselveren
moeten geven tot biergelt
drie str. daeghs
f 14 -14- 0
Nooch voor servijs s' weecks 12 ½ str f 7 -10- 0
Noch een schepel haver moeten geven 0 -18- 0
Noch aen vellen als ander schoemaeckers gereetschap schade
gehadt
f 4 -10- 0
f 62 -12- 0
Derck Bijtemans 18 weecken
een soldaet der Bisschopsche en 2
weecken een soldaet der Staten
moeten de cost en dranck geven
f 50 - 0 - 0
Noch denselven daerenboven daeghs
moeten geven twei kanne biers
f 14 -14- 0
Noch voor servijs moeten geven
f 10 -10- 0
Nog drie schepel haver moeten
geven
f 2 - 4 -0
Nog een peert quijt hem ontnoomen t' welck hij weer
van haer heeft moeten coopen
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f 25 - 0 - 0
106 -16- 0

f 20 - 0 - 0
126 -16- 0

Cornelis Timmerman 12 weecken
een soldaet der Bisschopsche en twei
weecken een der Staten volckeren
die const moeten geven s' weecks gestelt op een Rijxdllr
f 35
Noch daeghas daerenboven denselven aen biergelt moeten geven
twei kanne biers
f 14
Noch aen servijs moeten geven
f 7
Noch sijn huijsgerach ge 't eenemael quijt geworden glase
deuren en vensters t' eenemael
uijtgeslaegen stroo, coorn, hoeij
en nog een peerdt quijt geworden
~sijn die schade meer dan 100 Rijxdlr
f 250
een halff molder boeckweijte gev
moeten geven
3
310
Jan Vos seijt dat hij een
soldaet der Bisschopsche vier
weecken de cost en dranck
heeft moeten geven s' weecks
gestelt op een Rijxdllr

- 0 -0

-14- 0
-10- 0

- 0- 0
-12- 0
-16- 0

Noch [voor] gevlucht goederen gegeven

f 10 - 0 - 0
f 3 - 0-0

Noch voor biergelt en servijs
moeten geven

f

3 - 10 - 0
16 - 10 - 0

Jan Huijninck seijt schade
gehadt te hebben ende gel [..]
ende 21 we 14 weecken anderhalff man
de der Bisschopsche soldaeten
de cost en dranck moeten geven
maecken soo veel als 21 weecken s'weecks op een Rijxdllr
f 52
Noch dieselver daeghs moeten
geven daerenboven twei kanne
biers aen gelt
f 22
Noch aen servijs moeten geven
f 10
Noch van vluchten en bouwerije
meer schade gehadt dan
f 15
110
Herman Plante verclaert drie
weecken een soldaet moeten cost
en drank geven s'weekcks 1 Rijxdlr
derselven s'weecks voor servijs
moeten geven 12 ½ str
Noch 9 weecken een veltweiffe-

-10- 0

- 1 -0
-10- 0
-10- 0
- 1 -0

f

7 -10- 0

f

1 -17- 8
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ler53 cost en dranck moeten geven
ieder weeck ad 3 gl. 5 st
Voor servis ijder weecke 18 str
twei weecken een soldaet
van Bredevoort de cost gegeven
Noch aen haver, broot, vleijs,
brandewijn en van t' vluchten
schade gehad meer dan

f 28 -15- 0
f 8 - 2 -0
f

3 - 0 -0

f 15 - 0 - 0
69 - 4 - 8

en voor t' dienen hij heeft moeten doen stelt daervoor
Jan Pillen aen pallesaden en
diensten schade gehadt wel
meer dan
Noch van vluchten en bouwerij
schade gehadt
Noch aen hoender schade gehadt

De Bourschap Vragender
Joncker Arent Otto de Rode
van Heckeren woonende op
het huijs Tongerloo geeft aen,
schade gehadt te hebben soo
van Bisschops, fransen als
Staten volck soo aen fluchten, salve garde54 en kooren
dat hij is quijt geworden
en meer andere schade
veel meer weert dan hondert Rijxdllr:

Hendrick Wamelink seijt
dat hij heeft moeten vluchten
en dat sij in sijn huijs hadden
cooren, stroo en alles verdonven
reeckent also denselven
als aenderen schade op aender plaetsen geleden meer
dan 20 dllr
Aen diensten schade gehadt
gl. str. p.
f 250 - 0 - 0

Coene Coenties seijt dat
omtrent een Comp peerden
als de Bisschops Armee. tot Wenterswick lagh waeren aen
sijn huijs gecoomen die hem
meer dan 7 a.8 vijmen
rogge mettet cooren verdorven
en vernielt hadden weert meer
dan 40 guld:
Noch dieselve hem aen peerdetouwen en ander huijsgerack
meer schade gedaen dan
Noch heeft hij thien pallesaden moeten leveren tot Lichtenvoorde reeckent die schade
mettet diensten soo hij heeft doen
moeten

Beerent te Winckel seijt
dat sij hem een ketel genoomen noch haver en
ander saet quijt geworden.
Noch gelt, linnen en wullen
- als het dienen en loopen hij
moeste doen nacht en daghweert meer schade gehadt dan
f 40 - 0 - 0

10 - 0 - 0

f 10 - 0 - 0
f 60 - 0 - 0

Voor sijn vluchen en bouwerije
soo hij daer van schade [geha]dt stelt f 25 - 0 - 0
85 - 0 - 0
vluchten bouwerij
Jan Hoijckinck aen kist en
kasten Hoender en ganse
en aender huijsgerack schade
gehadt
f 30 - 0 - 0
Noch 10 pallesaden aen t' huijs
Lichtenvoorde moeten leveren
53
54

militair van lagere rang (sergeant)
vrijgeleide
16 september 2013 /

Geert Meeckenc
Geert Meeckes seijt schade
gehad van vluchten en aen
sijn bouwerije
Noch aen pallesaden en het
dienen hij heeft moeten
doen reeckent hetselve

f 10 - 0 - 0
40 - 0 - 0

f 10 - 0 - 0
f 20 - 0 - 0
1 - 0 -0
31 - 0 - 0

f 30 - 0 - 0
f 3 - 0 -0
33 - 0 - 0

f 22 -10- 0

f 20 - 0 - 0

f 10 - 0 - 0
30 - 0 - 0

Hermen Sesinck seijt sijne
55
wagen ende goet dat hij wilde vluchten
quijt geworden weert meer dan
25 dllr
f 37
Noch aen pallesaden soo hij op t'
huijs Lichtenvoorde heeft moeten
leveren en sijn diensten stelt op
f 10
Noch aen vluchen en anders
schade gehadt meer dan
f 10
57

-10- 0

- 0 -0
- 0 -0
-10- 0

Derck to Nijenhuijs seijt dat
sij hem een stucke landt
55

in veiligheid brengen
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met rogge besaeijt sijnde heel
onder de voet gereden en
verdorven weert meer dan 25 dllr
Noch aen hoender, pallesaden
soo hij heeft moeten leveeren en
de diensten stelt daervoor

Noch voor sijn pallesaden en
diensten stelt
37 -10- 0
11 - 0 - 0
47 -10- 0

Hendrick te Weijenborgh
seijt schade gehadt soo van
vluchten, cooren stroo
f 20 - 0 - 0
Noch aen pallesaden en 10
daegen dienen soo hij tot
Lichtenvoorde heeft moeten
doen stelt op
f 12 - 0 - 0
Noch aen hoender en anders schade
gehadt
f 2 - 0 -0
34 - 0 - 0
Hendrick Schilderinck seijt
schade gehadt te hebben soo aen
stroo, coorn kiste en ander
huijsgerack meer dan
Noch aen pallesaden en t ' dienen soo hij heeft moeten doen
Beerent Cruese seijt soo
van vluchten hij heeft moeten
doen met peerden en coenen56
en cooren stroo en andere
dingen soo sij hem ontnomen
wel schade gehadt te hebben
meer dan 47 gulden
Noch pallesaden op t' huijs Lichtenvoorde moeten leveren en
het dienen soo hij moeste
doen stelt daervoor

56

f 10 - 0 - 0
35 - 0 - 0

f 47 - 0 - 0

f 10 - 0 - 0
57 - 0 - 0

Lubbert Cruese seijt schade
gehadt te hebben soo van vluchten bouwerije als coorn op het
landt hoenders en gansen
en ander huijsgerack meer
dan 35 gulden
Noch pallesaden moeten leveren
en sijn diensten stelt daervoor
Evert Rentinck seijt schade
gehadt te hebben soo van vluchten bouwerije hoender gansen
en varckens meer dan
35 gulden

f 25 - 0 - 0

f 35 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
45 - 0 - 0

f 35 - 0 - 0

Warner Hermelinck seijt
schade gehadt te hebben aen
vluchten bouwerije soo pallesaden als diensten meer dan
35 gulden
Warner Naberinck seijt schade
gehadt te hebben aen vluchten
en bouwerije cooren op het
landt
Noch pallasaden moeten leveren en diensten stelt daervoor
Marten ten Haeve seijt schade
gehadt te hebben aen vluchten bouwerije pallasaden
diensten en noch ander huijsgerack
Jutte te Bussche verclaert soo van
vluchten bouwerije schade gehadt
te hebben meer dan
Noch pallasaden moeten leveren
en dienen stelt
Noch een henghstpeert quijt
geworden weert meer dan
Evert Wassinck soo aen
vluchten bouwerije hoender
en ganse cooren op t' landt
schade gehadt meer dan
Noch aen pallasaden en het
dienen soo hij moeste doen
Jan Hulsevoort seijt schade
gehadt te hebben soo aen
vluchten en bouwerije cooren
en stroo schade gehadt meer
dan
Noch pallesaden moeten leveren
en het dienen soo hij gedaen stelt
daervoor
Jan Leferinck seijt schade gehadt te hebben soo aen vluchten
bouwerije meer dan
Noch hoender en ganse schade
gehadt
Noch pallesaden die hij moeste

f 10 - 0 - 0
45 - 0 - 0

f 35 - 0 - 0

f 35 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
45 - 0 - 0

f 40 - 0 - 0

f 25 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
f 30 - 0 - 0
65 - 0 - 0

f 25 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
35 - 0 - 0

f 28 - 0 - 0

f 10 - 0 - 0
38 - 0 - 0

f 20 - 0 - 0
f

1 -10- 0

koeien
16 september 2013 /
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leveren en het dienen soo hij
gedaen stelt

f 10 - 0 - 0
31 -10- 0

Lubbert Meijnen seijt schade gehadt te hebben soo van vluchten bouwerije stroo hoeij linnen en hoender meer dan
Voor de pallesaden soo hij tot Lichtenvoorde moeste leveren en het

f 25 - 0 - 0

meer dan

f 26 - 4 - 0

Beerent Benninck verclaert
schade gehadt te hebben soo van
vluchten en bouwerije, coorn, huisgerack als leveringe van pallesaden op t' huijs Lichtenvoorde
en sijn dienen meer dan

f 50 - 0 - 0

De Bourschap Zuijwendt

dienen soo hij daer aen daer gedaen stelt f 10 - 0 - 0

35 - 0 - 0
Beerent Meijnen seijt schade
gehadt te hebben soo van vluchten bouwerije linnen en wullen
als hoender meer dan
Voor de pallesaden en het dienen
stelt als voorigen
Hermen Schaers seijt schade
gehadt te hebben soo van vluchten
bouwerije coorn op het landt
linnen en kisten en ander huijsgerack meer dan
Voor de pallesaden en t' dienen als voorigen
Reijner Pillen seijt schade gehadt
te hebben soo van vluchten als
bouwerije haver stroo en coor

f 70 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
90 - 0 - 0

f 25 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
35 - 0 - 0

f 32 -10- 0

Jan Heminck seijt schade gehadt te hebben ven vluchten bouwerije stroo en coorn hoender
meer dan 20 guld:
f 20 - 0 - 0
Noch pallesaden soo hij heeft moeten
leveren als diensten soo hij heeft doen
moeten wel schade gehadt
f 15 - 0 - 0
Noch aen torff schade gehadt wel
f 4 - 0 -0
34 - 0 - 0
Hermen Dieperinck seijt
schade gehadt te hebben soo
van vluchten bouwerije coorn
stroo hoender gansen
Noch pallesaden aen t' Casteeel tot
Lichtenvoorde moeten leveren
en voor sijn diensten stelt
Hermen Dieperinck den tweeden
seijt schade gehadt te hebben
van vluchten en bouwerije
gansen, en gedaene diensten

16 september 2013 /

Hendrick te Nijenroller seijt schade gehadt te hebben soo van vluchten bouwerije als aen t' hoijlant
meer dan 25 gulden
Voor pallesanden die hij tot Lichtenvoorde heeft moeten leveren
en het dienen

f 32 - 0 - 0

f 10 - 0 - 0
42 - 0 - 0

Jan te Dorsthorst seijt schade gehadt te hebben soo van vluchten
bouwerije als aen t' hoijlanst
coorn en hoender meer dan
Noch pallesaden moeten leveren
en diensten doen stelt daervoor
Willem te Eeckelder seijt schade
gehadt te hebben van vluchten
coorn en anders
Tonnis te Oldenroller seijt
schade gehadt te hebben
soo van vluchten bouwerije
als aen t' hoijlant meer
dan
Voor pallesaden die hij heeft moeten leveren en sijn diensten stelt
Jan ten Eeckelder seijt schade
gehadt te hebben van vluchten,
en bouwerije aen t' hoijlandt
en […] gelt soo sij hem affgepackt hebben meer dan
Voor pallesaden die hij heeft
moeten leveeren en de diensten
stelt hij
Jan Roocks seijt schade gehadt
te hebben soo van vluchten, bouwerije als aen t' hoijlandt
mede linnen Gansen
en hoender meer dan
Noch voor pallesaden die hij heeft

f 25 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
35 - 0 - 0

f 30 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
40 - 0 - 0

f 18 - 0 - 0

f 25 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
35 - 0 - 0

f 27 - 0 - 0

f 10 - 0 - 0
37 - 0 - 0

f 28 - 0 - 0
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gelevert en sijn gedaene diensten stelt

f 10 - 0 - 0
38 - 0 - 0

Beerent te Keveler seijt
schade gehadt te hebben aen
vluchten, bouwerije hoeij
coorn

coorn linnen meer dan
Voor pallesaden die hij heeft
moeten leveeren en die diensten
stelt

f 56 - 0 - 0

f 10 - 0 - 0
66 - 0 - 0

Beerent Lanckfelt seijt schade
gehadt te hebben soo van vluchten
bouwerije, als die pallesaden
en t' dienen soo hij heeft gedaen
meer dan
Noch aen hoijlandt schade
gehadt wel
Willem Slot seijt schade gehadt te hebben soo van vluchten
bouwerije als aen t' hoijlant
meer dan
Noch voor die pallesaden die
hij heeft moeten leveren en het
dienen hij gedaen, stelt

f 25 - 0 - 0
f

5 - 0 -0
30 - 0 - 0

f 25 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
35 - 0 - 0

Jan Hummelinck seijt schade
gehadt te hebben soo van
vluchten bouwerije als aen t' hoijlant
veel meer dan
Noch voor pallesaden die hij heeft
moeten leveren en diensten soo hij
gedaen stelt

f 30 - 0 - 0

f 10 - 0 - 0
40 - 0 - 0

tot Deutecom57 is afgenomen meer dan
Noch voor die pallesaden die
hij gelevert en sijn dienen
stelt
Geert Storckhorst seijt schade
gehadt te hebben soo van vlluchten
en bouwerije
Noch hem een wagen met
negen molder saet geladen
en vijff peerden hem aff genoomen in alles meer weerdt
dan
Noch schade van franschen gehadt
meer dan
Noch palesaden gelevert en dienen
moeten stelt daervoor
Jan te Plate schade gehadt soo aen
vluchten, bouwerije als coorn meer
dan
Noch vier peerden hem ontnoomen weert meer dan 120 dllr
Noch aen kiste en linnen quijt
geworden meer dan 25 gulden
Noch voor pallesaden soo hij heeft
moeten leveren en gedaene
diensten stelt
Lubbert Roeckes schade gehadt
aen vluchten bouwerije coorn
als linnen meer dan
Noch aen boonen, vlas gaern,
hoender, gansen huijsgerack
meer schade gehadt dan

Hendrick Sprenckelder seijt
schade gehadt te hebben soo van
vluchten bouwerije als t' gene hij van de franschen geleden heeft stelt meer dan
Noch schade gehat aen coorn
en een wagen met die hem

f 15 - 0 - 0

f 400 - 0 - 0
f

f 11 - 0 - 0
434 - 0 - 0

f 18 - 0 - 0
f 180 - 0 - 0
f 25 - 0 - 0
f

5 - 0 -0
225 - 0 - 0

f 35 - 4 - 0

f

8
6
f 5
54

-10- 0
- 0 -0
- 0 -0
-14- 0

f

Wolter Willems schade gehadt aen coorn, sacken, broot,
hoender, hoeij en stroo meer
dan

f 34 -15- 0

f 30 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
40 - 0 - 0

8 - 0 -0

Noch aen botter schade
gehadt wel

2 -10- 0
57 - 4 - 0

Noch voor die pallesaden soo hij heeft

moeten leveren en gedaene dienssten stelt
f 30 - 0 - 0

57
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f 10 - 0 - 0
78 - 0 - 0

Noch aen vleijs soo haer ontnomen schade f

Noch voor gedaene diensten stelt
Maria Hummelinck seijt
schade gehadt te hebben soo van
vluchten bouwerije als aen t'
hoijlant meer dan 30 gl.
Noch voor geleverde pallesaden
en gedaene diensten stelt

f 28 - 0 - 0

f

5 - 0 -0
39 -15- 0

Doetinchem
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Jan te Knippenborgh schade
gehadt aen stroo, corn, hoeij
meer dan
Noch voor pallesaden soo hij heeft
moeten leveren als gedaene
diensten stelt
Hendrick Speckgoor seijt
schade gehadt te hebben soo van
vluchten bouwerije meer dan
Noch twei peerden een bedde
met sijn toebehoor en coorn
schade gehadt
Noch pallesaden soo hij heeft moeten leveren en diensten stelt
Noch van fransen schade gehadt
meer dan
Raebe ten Reetberge seijt schade
gehadt te hebben soo van vluchten
bouwerije als huijsgerack schade
gehadt meer dan
Noch van fransen schade gehadt
Voor pallesaden die hij heeft moeten leveren en sijn diensten stelt
Engbert te Reetbergh seijt schade
gehadt te hebben soo aen vluchten
bouwerij en een afgenoomen peert
meer dan
Noch geleveerde pallesaden die hij
heeft moeten leveren en sijn diensten stelt
Noch van fransen meer schade
gehadt als
Hermen te Wopereis seijt
schade gehadt te hebben soo aen
vluchten bouwerije als 2 bedden
met haer toebehoren, coorn,
sacken en linnen meer dan 54 gl
Noch geleverde pallesaden en
sijn diensten stelt

Lichtenvoorde heeft moeten
leveren en sijn diensten stelt
f 12 - 0 - 0
f

5 - 0 -0
17 - 0 - 0

f 15 - 0 - 0

Jan ten Eeckeler den Jongen seijt
schade gehadt te hebben aen vluchten en bouwerije meer dan
f 15
Noch voor pallesaden en gedaene
diensten stelt
f 5
Van franschen schade gehadt
aen hoeij en rogge en coorn
en vleijs meer dan
f 14
39

- 0 -0
- 0 -0

-15- 0
-15- 0

f 150 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
175 - 0 - 0
f

2
177 - 0 - 0

f 30 - 0 - 0
f 4 - 0 -0
f 10 - 0 - 0
44 - 0 - 0

Willem ten Iserreve schade
gehadt aen vluchten bouwerije
meer dan
Noch voor pallesaden die hij
heeft moeten leveeren en gedaene diensten stelt
~Van franschen wel schade
gehadt meer dan
Tonnis ten Hoenderboom seijt
schade gehdt te hebben soo van
vluchten bouwerije meer dan
Voor pallesaden die hij heeft
gelevert en sijn dienen stelt
~Van franschen schade gehadt
aen coorn en vleijs meer dan
Noch schade gehadt ~van fransen

f 15 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
f

4 - 0 -0
29 - 0 - 0

f 20 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
f
f

4 -10- 0
3 - 0 -0
37 -10- 0

f 60 - 0 - 0

f

5 - 0 -0
65 - 0 - 0

f

2
67 - 0 - 0

f 58 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
68 - 0 - 0

Dereck te Moller seijt schade
gehadt te hebben soo van vluchten
bouwerij meer dan
f 15 - 0 - 0
Noch van den fransen schade gehadt meer dan 20 dll
f 30 - 0 - 0
Noch voor pallesaden soo hij op t' huijs
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f 10 - 0 - 0
55 - 0 - 0

Jan Winterinck seijt schade
van vluchten en bouwerij schade
gehadt te hebben meer dan
Noch ses peerden hem affgenomen meer weert als 125 dllr
Noch aen bedden linnen en wullen
schade gehadt mee dan 60 dllr
Voor pallesaden die hij heeft moetten leveren en gedaene diensten
Jan te Veluwe seijt schade
gehadt te hebben aen vluchten
en bouwerij meer dan 10 dllr
Noch geleverde pallesaden op
t' huijs Lichtenvoorde en diensten stelt
Van fransen schade gehadt
meer dan 10 Rijxdllr

f 15 - 0 - 0
f187- 0 -0
f 90 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
302 -10- 0

f 15 - 0 - 0

f 10 - 0 - 0
f 25 - 0 - 0
60 - 0 - 0

Jan te kleijne Veluwe schade
gehadt aen vluchten en bouw-
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rije en noch ander huijsgerack
soo is hij is quijt geworden
meer dan
Voor pallesaden en diensten
stelt
Noch den fransen hem afgenomen een voer hoeij een halff
molder haver, noch leer
weert meer

f 20 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0

f

Carst Ruwhorst schade gehadt
van vluchten en bouwerije
meer dan
Voor pallesaden die hij heeft moeten leveren en t' dienen
van fransen wel schade gehadt
aen coorn, broot en huij[gerack]

7 -11- 0
37 -11- 0

f 15 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
8 -0-0

Noch torff en hoender schade gehadt f

4 - 0 -0
37 - 2 - 0

Noch aen coorn schade gehadt [meer]
dan 5 guld.

Jenneke op die Stege schade
gehdt soo aen vluchten als bouweije meer dan
Noch vijff Rijxdllr aen geldt haer
afgedwongen
Noch schade gehadt van t' een
en t' ander huijsgerack meer
soo linnen gansen en hoender
weert meer
Beerent Groote Holckenborgh
schade gehadt aen vluchten en
bouwerije meer dan
Voor geleverde pallesaden en
sijn diensten stelt
Noch aen torff en hoijlant
schade gehadt meer dan

[…] Krabbenborg seijt
schade gehadt [te] hebben

Hendrick te Wopereis
schade gehadt van vluchten
bouwerije meer dan
Noch drie peerden, twei kisten
vol linnen en wullen drie
molder coorn, meer schade
gehadt als 400 guld:
Noch de fransen hem afgenoomen 20 elle doecks s' elle
10 str.

5 - 0 -0
42 - 0 - 0

hadt meer dan

f

5 - 0 -0
25 - 0 - 0

f 15 - 0 - 0

f 400 - 0 - 0

f 10 - 0 - 0
f

Jan Schutte schade gehadt van
vluchten en bouwerije wel
Noch schade aen haver en hoeij
cost en dranck meer dan
Noch pallesaden moeten leveren
en dienen stelt daervoor

9 - 0 -0
434 - 0 - 0

f 15 - 0 - 0
f

8 -15- 0

f 10 - 0 - 0
2 - 0 -0

Noch aen torff en hoender schade gehadt f

f 15 - 0 - 0
f 29 - 0 - 0
f 15 - 0 - 0
59 - 0 - 0

f 15 - 0 - 0
f 12 -10- 0
f
f

3 - 0 -0
30 -10- 0

f 36 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
f 10 - 0 - 0
56 - 0 - 0

Noch de fransen hem schade gedaen
gen.(?) t' opslaen58 van kisten en kasten
en alles daeruijt genoomen
meer dan 50 guld.
f 50 - 0 - 0
Noch aen hoeijlandt verdorven wel meer f 2 - 0 - 0
87 -15- 0
Jan te Crabbenborgh seijt schade
gehadt te bebben soo van vluchten
als bouwerije meer dan
Voor pallesaden soo hij heeft moeten leveren en gedaene diensten stelt
Noch schade gehadt aen coorn,
hoeij, linnen, kisten en kasten
soo sij in stucken geslagen en
alles uijtgenoomen meer dan
Nog een wagen hem gespolieert59
daervan schade gehad soo aen
linnen als wullen, als gelt dat
hij moest ~van peerde geven
in allles meer dan
Noch aen haver schade wel
Noch de fransen hem aen hoijelandt schade als aen andere
dingen gedaen meer dan
Noch torff en hoender moeten

58
59
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f 20 - 0 - 0

Noch aen hoijlandt en saeijlandt schade ge-

f

Geert te Moller schade gehadt
van vluchten en bouwerije meer
als
Noch 16 dllr aen gelt quijt geworden
Van fransen schade gehadt aen
hoender en hoijlant meer dan

Lubbert op Teppersstede schade
gehadt van vluchten en bouwerije meer dan
Noch voor sijn gedaene diesten stelt daervoor

f 15 - 0 - 0
f 11 - 5 - 0

f 39 -16- 0

f 40 - 0 - 0
f 6 - 0 -0
f

4 - 0 -0

open slaan
geplunderd
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op t' huijs Lichtenvoorde leveren

f

Hendrick Willems schade gehadt soo hij verclaert soo van
vluchten bouwerij coorn, stroo
linnen wullen, botter, vleijs
torff en pallesaden meer dan
41 dllr

2 - 0 -0
118 - 0 - 0

f 61 - 0 - 0

Hermen te M Hermen Clumperinck
verclaert schade gehadt te hebben
soo van vluchten bouwerij, als
stroo, coorn, linnen en wullen
en meisterloon60 van geslagene61 quetsuren62 en leveringe
van pallesaden en torff meer
dan 182 dllr.
f 273 - 0-0
Beerent Clumperinck verclaert
schade gehadt te hebben soo van
vluchten bouwerij als stroo, coorn
linnen en wullen, meisterloon
van geslagene quetsuren, leveringe van pallesaden en torff
meer dan 50 dlr

f 75 - 0 - 0

Jan te Manschot verclaert schade
gehadt te hebben soo van vluchten bouwerije, als linnen en
wullen stroo, coorn, hoeij, leveringe van pallasaden als
anders meer dan 100 dllr

f 150 - 0 - 0

Jan Donderwinckel verclaert schade
gehadt te hebben soo van vluchten, bouwerije, als linnen en wullen, stroo,
coorn, hoeij, huijsgerack, leveringe van pallesaden en gedaene
diensten meer dan 50 guld
f 50 - 0 - 0
Jan Crabben verclaert schade
gehadt te hebben soo van vluchten
als bouwerije, linnen, hoeij
stroo, coorn en ander huijsgerack
leveringe van pallesaden
en gedaene diensten meer
dan 20 dllr
Hendrick te Nijenhuis verclaert
schade gehadt te hebben soo van
vluchten, bouwerije, als coorn
stroo, harken, leveringe van
60

heelmeestersloon
opgelopen
62
verwondingen
61
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f 30 - 0 - 0

pallesaden en torff en gedaene
diensten meer dan
Noch een beest en ijmen schade
gehadt meer weert dan
Noch aen huijsgerack schade
wel over 10 guld:
Wolter Roocks verclaert schade
gehadt te hebben van vluchten
en bouweriije, stroo en [……] hoender gansen, stroo en coorn, aen
hoijlandt, leveringe van
pallesaden en gedaene diensten meer dan
Derselve sijnde Bouman van
hebbende in pacht een stuck landts
van een Geestelijck goet heeft
s' wegens pacht aen Stroer moeten
geven
Noch aen torff en hoender soo hij
heeft moeten leveren

f 97 - 2 - 0
f 17 - 0 - 0
f 20 - 0 - 0
124 - 2 - 0

f 38-0 - 0

f

9 - 0 -0

f

2 - 0 -0
49 - 0 - 0

Hendrick Wechelers verclaert
schade gehadt te hebben van
vluchten en bouwereij als 9
dller en 3 str. aen gelt noch aen
hoeij, stroo haver, rogge hoender
leveren van pallesaden en torff
als gedaene diensten meer
dan
f 113 -18- 0
Noch schade gehadt aen huisgerack f 3 - 0 - 0
116 -18- 0
Herman Manschot verclaert
schade gehadt te hebben soo van
vluchten bouwerije, stroo, coorn,
linnen, hoeij, hoender, veel huisgerack, leve-

ring van pallesaden, torff , en
gedaene diensten meer dan

f 100 -10- 0

Engbert Colckman seijt schade
gehadt te hebben soo van vluchten
en bouwerije, als stroo en coorn
hoender gansen leveringe
van pallesaden en gedaene
diensten meer dan

f 80 -0 -0

Tonnis Herberts verclaert
schade gehadt te hebben soo van
vluchten bouwerij, als stroo, coorn,
hoeij, en anders meer
dan 100 dllr.

f 153 - 0 - 0

Gosen Gosselic verclaert
schade gehadt te hebben soo van
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vluchten, bouwerij, als stroo,
coorn, hoeij, torff en andere
dingen meer dan

f 52 - 0 - 0

Beerent Olijslagers verclaert
schade gehadt te hebben soo van
vluchten, bouwerij, als stroo, coorn,
hoeij, linnen en andere huisgerack meer dan

f 55 - 0 - 0

Beerent Herberts verclaert
schade gehadt te hebben soo
van vluchten, bouwerij, als
stroo, coorn, hoeij, torff ,
meer dan

f 69 -18- 0

Hendrick Olijslagers verclaert
schade gehadt te hebben soo van
vluchten, bouwerij, als stroo, coorn,
hoeij, ijmen, hoender en gansen
linnen en wullen en veel
ander huisgerack meer dan
115 gulden

f 115 - 0 - 0

Tonnis Olijslager verclaert
schade te hebben soo van
vluchten, bouwerij, als stroo, coorn,

meer dan 125 guld:

f 125 - 0 - 0

Engbert Slijckermans verclaert
schade gehad te hebben soo van
vluchten bouwerij, stroo, coorn,
hoeij, hoender - en ander
groote schade - leveringe van
pallesaden en gedaene diensten
meer dan 125 guld:

f 58 - 0 - 0

Garrit Tubes verclaert schade
gehad te hebben soo van vluchten
bouwerij als stroo, coorn, hoeij
ijmen, hoender, Gansen pallesaden en torff soo hij heeft moeten
leveren en diensten soo hij gedaen heeft meer dan

f 165 - 0 - 0

Beerent te Hoppinckreis
verclaert schade gehadt te hebben
soo van vluchten, bouwerij, coorn,
speck en ander huisgerack
Noch vijf peerden hem genoomen
weert meer dan 125 dllr
Noch voor pallesaden en gedaene
diensten stelt

f 21 - 0 - 0
f 187 - 8 - 0
f

6 - 0 -0
214 - 8 - 0

hoeij

hoeij verckens hoender en ijmen
gansen, veel huisgerack meer dan
110 dllr
Herman de Poortener tot
Hervelde63 verclaert schade gehadt te hebben soo van vluchten,
hoeij, hoender en andere
huisgerack meer dan

f 165 - 0 - 0

f 20 - 0 - 0

Tonnis Tubes verclaert schade
gehadt te hebben van vluchten, en bouerije, stroo, coorn, hoeij, ijmen, hoender, leveringe
van pallesaden en gedaene diensten meer dan
f 97 - 0 - 0
Beerent Tubes verclaert schade
gehad te hebben van vluchten en
bouwerij, als stroo, coorn, hoeij
meer dan

f 65 - 0 - 0

Arent Sijberinck verclaert schade
gehad te hebben van vluchten
en bouwerij, als stroo, hoeij, coorn, ijmen

Garrit Segendijck verclaert
schade gehadt te hebben soo van
vluchten, bouwerij, coorn, vleijs,
levering van pallesaden en gedaene diensten meer dan
f 38
Noch drie peereden hem ontnoomen
veel meer weert dan 60 Rijxdllr
f 150
188
Noch aen hoijlant schade gehadt
meer dan
f 2
191

-14- 0
- 0 -0
-14- 0
-10- 0
- 4 -0

Tonnis op t' Veller verclaert
schade gehadt te hebben soo
van vluchten, bouwerij,
hoijlandt, hoender, gansen,
levering van pallesaden
meer dan

f 30 -10- 0

Herman Slijckerman verclaert
schade gehadt te hebben van
vluchten en bouwerij, coorn, stroo
64
hoeij, bommesijde , levering van
pallesaden als dienen meer dan

f 26 -12- 0

Wolter Wopereis verclaert
schade gehadt te hebben soo van
63

64

Harreveld
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vluchten en bouwerij, coorn,
aen t' hoijlandt, een kiste
met linnen, vlas ander
huijsgerack, leveringe van
pallesaden gedaene diesten meer dan

f 33 -15- 0

Jan te Goldewijck seijt
schade gehadt te hebben soo van
vluchten, bouwerij, als aen t'
hoijlandt, linnen, vleijs, coorn,
botter, leveringe van
pallesaden en gedaene diensten
meer dan
Noch 4 peerden hem ontnoomen weert meer dan
200 dllr.
Garrit te Manschot verclaert
schade gehadt te hebben soo van
vluchten; bouwerije, als
linnen en wullen meer
weert dan
Hendrick te Goldewijck verclaert schade gehadt te hebbben
soo van vluchten, bouwerije, stroo
coorn, hoeij, als leveringe
van pallesaden en gedane
diensten tot Lichtevoorde, meer dan
Jan Huijskes verclaert schade
gehadt te hebbben soo van vluchten als bouwerije, coorn, gansen, afgepack gelt, aen t'
hoilant, als leveringe
van pallesaden en gedane
diensten

f 37 - 2 - 0

300 - 0 - 0
337 - 2 - 0

f 56 -12- 0

f 100 - 0 - 0

f 42 -10- 0

De Bourschap Levelde
Wessel Conings aen Coorn,
stroo speck en vleijs schade
gehadt meer dan

f 37 - 1 - 0

Noch van vluchten en bouwerije schade

gehad meer dan
Nog aen pallesaden soo hij tot
Lichtenvoorde heeft moeten
brengen en aen hoender,
gansen en torff wel schade gehadt

14 -10- 0
f

Engbert Hummelink verclaert schade te
hebben soo van vluchten, bou16 september 2013 /

f 42 -14- 0

Reint Ikinck verclaert schade
gehadt te hebben soo van
vluchten, bouwerije, stroo,
coorn, torff , hoender, leveringe van pallesaden en gedaene
diensten meer dan

f 49 -18- 0

Derck Storteler verclaert
soo van vluchten, bouwerije,
stroo, hoender, gansen, leveringe van pallesaden, torff en gedaene
diensten schade gehadt
te hebben meer dan
f 35 - 0 - 0
Geert te Bloemendael
verclaert schade gehadt te hebben
soo van vluchten, bouwerije, als
stroo, coorn, hoender, leveringe van pallesaden, torff en gedaene diensten meer dan
f 72 - 8 - 0
Jan Spijckers verclaert schade
gehadt te hebben van vluchten,
en bouwerije, torff, hoender,
leveringe van pallesaden en
gedaene diensten meer dan
Beerent te Passe seijt schade
gehadt te hebben soo van vluchten bouwerije, stroo, coorn, hoender, gansen, leveringe van pallesaden en torff en t' dienen
op t' huijs Lichtenvoorde meer
dan
Noch van reijsen metten wagen
met een Comp.e in drie daegen
stelt
Noch aen haver schade gehadt
meer dan

f 30 - 0 - 0

Noch aen t' een en t' ander huisgeraeck

schade gehadt

werije, stroo, coorn, hoeij,
en ander huijsgerack, leveringe
van pallesaden en gedaene
diensten meer dan

3 - 0 -0
84 -11- 0

Hendrick Efftinck verclaert
schade gehadt te hebben soo van
vluchten, bouwerije, stroo,
coorn, hoeij, hoender en gansen
vlas, leveringe van pallesaden torff en gedaene
diensten meer dan
Noch 13 daegen met wagen
en peerde moeten het leger

f 28 - 8 - 0

f 53 -10- 0
f

6 - 0 -0
59 -10- 0

f

4 - 0 -0
63 10- 0

f 59 - 8 - 0
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volgen stelt daervoor daeghs
3 gll

op 3 gl.

Tonnis Tanckinck verclaert
schade gehadt te hebben soo
van vluchten, bouwerije, stroo,
coorn, hoender en gansen, leveringe van pallesaden torff en gedaene
diensten meer dan
f 60 - 8 - 0
Noch met tw wagen en peerde
gesprest te worden om nae
Zutphen te vaeren in twei daegen stelt
f 6 - 0 -0
f 66 - 8 - 0
Albert Ikinck verclaert schade
gehadt te hebben soo van
vluchten, bouwerije, stroo, coorn,
hoeij, hoender en gansen, leveringe van pallesaden en torff
diensten meer dan
Roloph Hilberinck verclaert
schade gehadt te hebben soo
van vluchten en bouwerije, als
stroo, coorn, gansen, hoender,
leveringe van pallesaden en torff
en gedaene diensten meer dan
Noch aen den wagen schade
gehadt meer dan 5 dllr

f 59 -12- 0

f 62 - 4 - 0
f

Noch seveen daegen met waegen en peerd t' leger moeten
volegn daeghs 3 gld:

7 -10- 0
69 -14- 0

f 21 - 0 - 0
-14- 0

Beerent Halinck seijt schade
gehadt te hebben soo van vluchten
bouwerije, stroo, coorn, huisgerack, leveringe van pallesaden en torff en gedaene
diensten meer dan
f 61 -12- 0
Met wagen en peerde moeten nae Nimmegen vaeren uijtgeweest
vijff daegen stelt daervoor
15 - 0 - 0
76 -12- 0
Jan te Lemeler seijt schade
gehadt te hebben soo van
vluchten bouwerije, stroo, coorn,
hoeij, ijmen, hoender, leveringe van pallesaden en gedaene
diensten meer dan
Met wagen en peerde t' leger
7 daegen moeten volgen daeghs

f 76 -18- 0

Derck Ebberdinck verclaert
schade gehadt te hebben soo
van vluchtenm bouwerije als
stroo, coorn, hoeij, hoender
gansen en ander huijsgerack
leveringe van pallesaden en
torff en gedaene diensten
meer dan

f 60 - 0 - 0

Jan Pondes verclaert schade
gehadt te hebben soo van
vluchten bouwerije stroo
coorn, botter, gansen, gedaene
leveringe van pallesaden en
gedaene diensten

f 33 - 0 - 0

Tonnis Hennekes seijt schade
gehadt te hebben soo van
vluchten bouwerije als coorn,
Ruvesaet65, hoender, torff en gedaene diensten meer dan

f 30 -10- 0

Hermen Avinck verclaert schade
gehadt te hebben soo van vluchten
bouwerije als stroo, coorn,
leveringe van pallesaden
en gedaene diensten meer dan

f 47 - 0 - 0

Jan te Nijenhuijs verclaert
schade gehadt te hebben soo
van vluchten bouwerije als
voor hoender verckens
huijsgerack, leveringe van
pallesaden en gedaene diensten meer dan

f 61 -10- 0

Johan Coolmans verclaert schade
gehadt te hebben soo van vluchten, bouwerije, stroo, coorn,
hoeij, hoender, gansen, aen
hoeij, leveringe van pallesaden en gedaene diensten
meer weert dan

f 59 -13- 0

Bartholt Eeftinck verclaert
schade gehadt te hebben soo van
vluchten, bouwerije stroo, coorn,
hoeij, vleijs, hoender, gansen,
leveringe van pallesaden torff
en gedaene diensten meer
dan

f 65 -12- 0

65
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f 21 - 0 - 0
97 - 1 - 0

f 39 - 0 - 0
98 - 8 - 0

knolzaad
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Engbert Avinck verclaert
schade gehadt te hebben soo van
vluchten, bouwerije, als stroo
coorn, torff , leveringe van
pallesaden en gedaene diensten meer dan
Noch met wagen en peerde
t' leger drie daege moeten
volgen en twei daegen nae
Zutphen daeghs op 3 guld:
Pelgrim Avinck seijt schade
gehadt te hebben soo van
vluchten, bouwerije, als stroo,
coorn, pallesaden gelevert
op t' huijs Lichtenvoorde en
gedient in alles meer dan
Noch met wagen en peerde
twei daegen nae Zutphen
geparst daeghs op 3 gl

f 48 -10- 0

f 15 - 0 - 0
63 -10- 0

tot Lichtenvoorde en gedaene
diensten meer dan

f 35 - 0 - 0

Geert te Moller verclaert
schade gehadt te hebben soo van
vluchten, bouwerije, stroo, cooorn
hoeij, ijmen, huijsgerack, torff
als geleverde pallesaden tot
Lichtenvoorde en gedaene diensten meer dan

f 45 - 0 - 0

Garrit Reijners verclaert schade
gehadt te hebben soo van vluchten, bouwerije, stroo, cooorn huijsgerack, leveringe van pallesaden en diensten tot Lichtenvoorde meer dan

f 39 -16- 0

f 19 -16- 0

f

Beerent Weeninck verclaert
schade gehadt te hebben soo
van vluchten, bouwerije, stroo
coorn, vleijs, leveringe van
pallesaden en gedaene diensten meer dan
Met haer twien met wagen
en peerde nae Zutphen twie
daegen moeten vaeren:

6 - 0 -0
55 -16- 0

f 42 -16- 0

f

6 - 0 -0
48 -16- 0

Jenneken Kotters verclaert
schade gehadt te hebben soo
van vluchten, bouwerije, coorn
stroo, torff, hoender, gansen, leveringe van
pallesaden en gedaene diensten
tot Lichtenvoorde meer
dan
f 54 -10- 0
Noch mette fransen met waegen
en peerde drie daegen moeten
vaeren daeghs op 3 guld:
f 9 - 0 -0
63 -10- 0
Wessel Kleijn passe verclaert
schade gehadt te hebben soo van
vluchten, bouwerije, stroo, coorn
en ander huijsgerack, leveren
van pallesaden tot Lichtenvoorde en diensten meer dan

Jan te Braecke verclaert schade
gehadt te hebben soo van vluchten
bouwerije, stroo, coorn huijsgerack,
hoeij, als leveringe van pallesaden torff en diensten tot Lichtenvoorde meer dan
f 67 -10- 0
Tonnis Rentinck verclaert
schade gehadt te hebben soo van
vluchten, bouwerije, stroo, coorn
ijmen, gansen, als leveringe
van pallessaden tot Lichtenvoorde en gedaene diensten
meer dan

f 40 -16- 0

Garrit Roemaete verclaert
schade gehadt te hebben soo van
vluchten, bouwerije, cooorn, gansen
schade aen t' hoijlandt, als
leveringe van pallessaden
en gedaene diensten meer dan
f 55 -16- 0
Hendrick aen den Bulten
verclaert schade gehadt te
hebben soo van vluchten, bouwerije + coorn, hoender,
ijmen, vleijs als leveringe
van pallessaden tot Lichtenvoorde en en gedaene diensten
meer dan

f 48 - 2 - 0

f 64 - 0 - 0

Engbert Efftinck verclaert
schade gehadt te hebben soo
van vluchten, bouwerije, torff
leveringe van pallesaden
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N.B. dese sijn
uijt die stadt
Lichtenvoorde en
hebben haeren schade
eerst ingebracht
op den 26 julij deses
jaren, en daarom
hier achter aen
gestelt

eer meer als min 200 Rijxdlr

Berent Tongerloe
verclaeert schade gehadt te hebben van die Bisschopsen,
soo van een Corporaal in die
kost gehadt te hebben ad 12
weecken, dit weecks 2 gld
10 str, facit66
Aen bier moeten leveeren des
weecks 12 kannen, is
Aen servijs s'weecks 12 str
8 pen: is
Noch uijtgedaen 2 schepel
haver
Noch die soldaten van t'
Ampthuijs gehaelt aen broot
en vleijsch
Noch aen eeck en leeder
schade gehadt
Jacob en Willem te Bockel hebben met haer beijden
12 weecken een Bisschops
soldaet in huis gehadt, die
weecks voor 2 gln 10 st is
Aen bier s' weecks 12 kannen
[….] is 18 str, facit
aen servijs s' weeks 12 str
8 ~penn:
Rtm 2 schepel haver uijtgedaen

30 - 0 10 -167 -101 -16-

2 -1025 - 0 77 -12- 0

De vaegt69 Jan Plante
verclaert dese volgende
schade gehadt te hebben
Ten tijde als de Bisschopse
t' huijs Ligtenvoorde in naemen, hebben de officiers
met haere knechten en peerden
aen kost, bier en haver en
hoeij verteert
de hopman Stroher al
sijn hoeij en stroo laten halen
Een nijen snaphaen70 afgenomen
Noch vor 25 gln silveren
knopen van een kleet
Noch 8 tonnen bier is 40 gln
Aen linnen en wullen quijt
geworden
Noch 11 weecken 3 daegen
een of twie oock wel 5 die
cost moeten geven en 2 kanne biers daegs, s' weecks
3 gln is
Als die Bredevoortsen
soldaten t' huijs Lichtenvoorde weder kregen gedroncken 3 ½ tonne bier, die tonne
5 gld, is
Noch twei schepel haver
voor den hopman sijn
peert
f acit in alles

30 - 0 - 0
10 -16- 0
f

~Borgemr Henrich ten
Haeve verclaert schade geleden te hebben, soo van cost
en dranck, servijsgelt, brandewijn, haver voor Stroher
sijne peerden en [..ge….] hem
afgehackt een block plancken so hem afgenomen is tot den
schilderhuijsen67 te maecken, item68
voor t' uijtplonderen van sijn huijs

7 -10- 0
1 -16- 0
50 - 2 - 0

f 500 - 0 - 0
f 500 - 0 - 0

10 - 0 - 0
12 - 0 - 0
8 - 0 -0
25 - 0 - 0
40 - 0 - 0
10 - 0 - 0

34 - 4 - 0

17 -10- 0

1 -10- 0
158 - 4 - 0

71

De vrou van Middachten heeft
op Hervelt dese volgende
schade door haeren dienaer
Bruijn van Bronckhorst laeten
inbrengen
1. een kamer opengeslagen en daeruit genomen een spiegel, een
schilderije, alderhande ijserwerck, t' samen
2. Dito soo aen haver als ander
saet mede genomen
3. Dito noch aen hecken en plancken en ijserwerck daeraen sijnde
4.Dito noch die molcherkist
open geslagen ~van meule en
al het saet daeruijt genomen
5. Dito noch aen Eijckenholt soo

15 - 0 - 0
30 - 0 - 0
18 - 0 - 0

30 - 0 - 0

69
66

facit (<latijn) = maakt
67
schilderhuis = schildwachthuisje
68
item = en ook
16 september 2013 /

juridische ambtsdrager;
soort vuurwapen
71
Ursula Philippota van Raesfelt, Vrouwe van
Middachten en Harreveld (1643-1721)
70
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heisters so tot Hervelt alsmede aen obelinck in Hall die
Franschen afgehouwen
6. Dito noch die Fransen op Hervelt gelogiert en in mevrouw van Middagten geweijdet
een maent met vier peerden
mede geweijdet twei andere
weijden met 5 menschen logijs
geven
7. Dito nog enige veldtstoolen mede genomen
fa tot.72
Bruijn van Bronckhorst
seijt en verclaert dese schade
geleden te hebben, ten eersten
het leger twemael bij sijnet gelegen en generael
~quartiermr Jo.r Roode bij
hem gelogiert met 10
peerden, aen haver, stroo en hoeij
gehadt, item voor cost en dranck
r:[.] Jo. r Rode gelogiert met
noch wel een peert acht of
thijn, voer voor die peerden
Dito nog 4 tonnen bier uijt
getapt daertoe gedwongen
die kanne voo vier ~stver
te geven, daer een schade gehat
Al sijn goet moeten vluchten
fa tot

72

f 74 - 0 - 0

22 -10 5 -0194 -10 -

8 -0-

7 -0-

11 - 0 8 -034 - 0 -

maakt in totaal
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Overzicht van personen die hun
schade gemeld hebben:

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Lichtenvoorde
1.
Jan Hummelinck
2.
Warner Doenick
3.
Joes Schrader
4.
Beerent Huijninck
5.
Toene Huijckinck
6.
Cöene Tongerlo
7.
Cornelis Gosselic
8.
Herman Crabbenborg
9.
Sens Sijlvold
10. Garrit Beerents
11. Herman Verwit
12. Hendrick Bijvanck
13. Evert Bijvanck
14. Derck Lanckfelt
15. Tonnis te Hulsvoort
16. Wilhelmen Rochlingius
17. Joachim Sterenborg
18. Goosen van Marhulsen
19. Beerent Boumans
20. Derck Gijrkinck
21. Rotger Bijtemans
22. Jan Gosselic
23. Beerent Bartholts
24. Beerent Gosselic
25. Jan te Passe
26. Hendrikc Hofman
27. Dries ten Havercamp
28. Jan van Metelen
29. Hendrick Schroers
30. Derck Rolophes
31. Jan te Dorsthorst
32. Bartholt Huijninck
33. Jan Cruesen
34. Hendrick van Metelen
35. Henrick Leelant
36. Jan Westerman
37. Beerent ter Stege
38. Jan van Brunckhorst
39. Lubbert Oltwater
40. Jan Waeninck
41. Claes Raben
42. Beerent Tolner
43. Beerent Goesenck
44. Derck Bijtemans
45. Cornelis Timmerman
46. Jan Vos
47. Jan Huijninck
48. Herman Plante

Zieuwent
78. Hendrick te Nijenroller
79. Jan te Dorsthorst
80. Willem te Eeckelder
81. Tonnis te Oldenroller
82. Jan ten Eeckelder
83. Jan Roocks
84. Beerent te Keveler
85. Beerent Lanckfelt
86. Willem Slot
87. Jan Hummelinck
88. Maria Hummelinck
89. Hendrick Sprenckelder
90. Geert Storckhorst
91. Jan te Plate
92. Lubbert Roeckes
93. Wolter Willems
94. Jan te Knippenborgh
95. Hendrick Speckgoor
96. Raebe ten Reetberge
97. Engbert te Reetbergh
98. Hermen te Wopereis
99. Dereck te Moller
100. Jan ten Eeckeler den Jongen
101. Willem ten Iserreve
102. Tonnis ten Hoenderboom
103. Jan Winterinck
104. Jan te Veluwe
105. Jan te kleijne Veluwe
106. Carst Ruwhorst

Vragender
49. Arent Otto de Rode van Heckeren
50. Coene Coenties
51. Jan Hoijckinck
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Jan Pillen
Hendrick Wamelink
Beerent te Winckel
Geert Meeckes
Hermen Sesinck
Derck to Nijenhuijs
Hendrick te Weijenborgh
Hendrick Schilderinck
Beerent Cruese
Lubbert Cruese
Evert Rentinck
Warner Hermelinck
Warner Naberinck
Marten ten Haeve
Jutte te Bussche
Evert Wassinck
Jan Hulsevoort
Jan Leferinck
Lubbert Meijnen
Beerent Meijnen
Hermen Schaers
Reijner Pillen
Jan Heminck
Hermen Dieperinck (1)
Hermen Dieperinck (2)
Beerent Benninck
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107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

Geert te Moller
Jenneke op die Stege
Beerent Groote Holckenborgh
Lubbert op Teppersstede
Hendrick te Wopereis
Jan Schutte
Jan te Crabbenborgh
Hendrick Willems
Hermen Clumperinck
Beerent Clumperinck
Jan te Manschot
Jan Donderwinckel
Jan Crabben
Hendrick te Nijenhuis
Wolter Roocks
Hendrick Wechelers
Herman Manschot
Engbert Colckman
Tonnis Herberts
Gosen Gosselic
Beerent Olijslagers
Beerent Herberts
Hendrick Olijslagers
Tonnis Olijslager
Herman de Poortener
Tonnis Tubes
Beerent Tubes
Arent Sijberinck
Engbert Slijckermans
Garrit Tubes
Beerent te Hoppinckreis
Garrit Segendijck
Tonnis op t' Veller
Herman Slijckerman
Wolter Wopereis
Jan te Goldewijck
Garrit te Manschot
Hendrick te Goldewijck
Jan Huijskes

160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Jan Pondes
Tonnis Hennekes
Hermen Avinck
Jan te Nijenhuijs
Johan Coolmans
Bartholt Eeftinck
Engbert Avinck
Pelgrim Avinck
Beerent Weeninck
Jenneken Kotters
Wessel Kleijn passe
Engbert Efftinck
Geert te Moller
Garrit Reijners
Jan te Braecke
Tonnis Rentinck
Garrit Roemaete
Hendrick aen den Bulten

Nagekomen meldingen uit
het stadje Lichtenvoorde
178. Berent Tongerloe
179. Jacob en Willem te Bockel
180. Henrich ten Haeve
181. Jan Plante
182. De vrou van Middachten
183. Bruijn van Bronckhorst

Lievelde
146. Wessel Conings
147. Engbert Hummelink
148. Reint Ikinck
149. Derck Storteler
150. Geert te Bloemendael
151. Jan Spijckers
152. Beerent te Passe
153. Hendrick Efftinck
154. Tonnis Tanckinck
155. Albert Ikinck
156. Roloph Hilberinck
157. Beerent Halinck
158. Jan te Lemeler
159. Derck Ebberdinck
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Toelichting

Betreffende de bron:
• Het originele register bevindt zich in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te
Doetinchem.
Archieftitel: Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Toegangsnummer: 0115 - Inventarisnummer 28 - "Stukken betreffende de schade, door de
Munsterse legers in 1665 veroorzaakt, datering 1666"
• Voor deze bewerking is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen van het register
(gedigitaliseerd door H.J. Hanselman), welke sinds november 2009 op de website van het
betreffende erfgoedcentrum zijn te raadplegen.
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