Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Archieftoegangsnummer 0115 – Inventarisnummer 31

Lichtenvoorde - Stukken betreffende inzamelingen, gedaan naar
aanleiding van de stadsbrand van 5 september 1735
scannr. 2

Staat en papieren raackende het Verbrande en
Weeder hertimmerde Schoolhuijs, alhijr in Lightenvoorde neffens de Verdeijlinge van
de gecollecteerde penningen
gesloten den 12. Maart
1737.
scannr. 3

Uijttellinge volgens Verdeelinge
Tongerloe volgens Reeckeninge ---------- 19 ---- 7
Derc Henr: Huijninck voor zijn
en
contingent 18 guld en voor Vraght
zes gulden is ------------------------------------ 24 ----- :
1
De Righter volgens Reeckeninge voor
hem zelfs 16 gld: en voor expressen
ses.gulden --------------------------------------- 22 ----- :
aan den Vooght voor moeijte --------------- 12 ----- :
Casper en Antoni Reull elck half ----------- 18 ----- :
Schoole ------------------------------------------ 18 ----- :
Tonnis Woorts en Harmen
Zeegendijck ------------------------------------- 18 ----- :
Beerent ten Hulshoff Snijder ---------------- 14 ----- :
Berent Hulshoff Schoemaker --------------- 14 ----- :
Geurt Bijvanck ---------------------------------- 18 ----- :
Christiaen Sillevolt ----------------------------- 18 ----- :
Willem Elferinck -------------------------------- 18 ----- :
Derck Govers ----------------------------------- 14 ----- :
Jan Lanckhoff ----------------------------------- 18 ----- :
Beerent Sijronden ----------------------------- 18 ----- :
e
Wed Hollewegh -------------------------------- 18 ----- :
Henrick Heusels -------------------------------- 8 ----- :
Harmen Ebberinck ------------------------------ 8 ----- :
Jan Tongerloe ---------------------------------- 10 ----- :
Jan Keusinck ----------------------------------- 18 ----- :
Garrit ten Ham ---------------------------------- 8 ----- :
Tonnis Noorts ----------------------------------- 8 ----- :
Jan Boeckeler ---------------------------------- 8 ----- :
Heijle Timmermans --------------------------- 8 ----- :
e
Wendele wed Timmermans ---------------- 8 ----- :
---------------------------------------------------------- -------2
Schoolmeester -------------------------------- 6 ----- :
Reinder Plante --------------------------------- 6 ----- :
e
Wed Hulsevoort ------------------------------- 1 ----- :
e
3
Wed Otto ten Have -------------------------- 3 ----- :
Hilleken ------------------------------------------- 1 -- 15

----- 8

----- :

-----------------

:
:
:
:

----- :
----- :
----- :
----- :
----- :
----- :
----- :
----- :
----- :
----- :
----- :
----- :
----- :
----- :
----- :
----- :
----- :
----- :
----- :
----------- :
----- :
----- :
----- :
----- 4

1

F.H. Stumph
D. van Leeuwen
3
De nachtwaker Otto ten Have, overleden begin december 1736
2
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scannr. 4
scannr. 5 (linker blad)
scannr. 5 (rechter blad)

Processtukken c. 1735
scannr. 6
tb

1735 Den 6 sep is de heer Richter met die
van Aelten hier gekomen die bij de brant
waeren geweest den tweeden dagh de heer Richter gekomedert om te visenteren die vremt goet
l
in haere huijse ha den den darden dagh om
de ovens in te slaen die niet goet waeren den
vierden dagh om de schoersteene te visenteeren
den 5 den dagh de heer Richter met de Curgenoers4
ten ende Roetmijst samen geweeest om voor
de verbrande lueij om te gaen het gerichte
ers
met de Roetmeijst en de heer Richter ende
5
heer Viskael verscheijden maal over de selve
saeke samengeweest om te ordeneeren over
dit boven staende te samen vertert. -------- 9 -- 17
Den 22 dito is de heer viskael met
het gerichte ende timmerluij samen
geweest om de huijs plaetsen te
metten doe te samen vertert ------------------ 2 -- 10
er
Den 4 ocktb is de heer viskael met het
samen geweest om de verbranden haare
wonplasen aen te wijsen doe te
samen vertert ------------------------------------- 3 -- 2
Den 7 dito is de heer Richter in deselve saeke besigh geweest enden 8 dito
is de heer viskael hier gekomen over
de selve saeke doe te samen van drie
daegen vertert ------------------------------------ 2 -- 18
r
Den 12 ocktob is de heer Richter hier
geweest om de verdeijlinge te maken weegens het saat voor de verbranden doe met het gerichte vertert ------- : -- 9
18 -- 16

----- :

----- :

------ :

----- :

----- :
----- :

4

rotmeester = vertegenwoordiger van de inwoners van een van de 6 "rotten" waarin Lichtenvoorde
verdeeld was;
5
"fiscaal"; gerecchtelijk ambtenaar
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scannr. 7 (linker blad)

1736

Jan Huijninck uijt de[…]oos het saet
gebraght voor de verbranden doe vert ------- : ----- 2
Berent ten Have met sijne medemackers het saet gemeten doe vertert: ------ ----- 4
er
Den 19 novb de heer Richter geordeneert om den Caelk te halen voor
de schoele Otto ten Have in drie dage
vertert ------------------------------------------------ : ---- 3
doe den Calck gelost is voor de schole
6
daer over Een groete kanne Vosel gehaelt
is ------------------------------------------------------ : -- 10
tr
de heer Richter met Rentmeijs samen
gesproeken weegens de schoele vertert: ---- ------ 6
Den 5 Junij heeft de heer Richter met
7
de heer pastor en het gerichte dat
Register verdigh gemaekt voor
de verbranden om na Zutphen te
sturen doe te samen vertert -------------------- : ---- 9
Den 12 Julij heeft de heer Richter ende heer pastoer met het gerichte dat geldt uijt gedeilt aen
de verbranden daar over vertert ------------- 1 ---- 4
Den 14 en 15 dito heeft de heer Richter met het gerichte over het geldt
te verdielen aen de weduwe Holweghs
over dat diespuit dat daar waas
in twee Rise vertert ------------------------------- : ---- 6
3 ---- 4

6
7

----- :
----- :

----- :

----- :
----- :

----- :

----- :

----- :
----- :

foezel
dominee A. Monhemius
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scannr. 7 (rechter blad)

1736

r

Den 2 novb heeft de heer Richter
tr
Ende heer pastoer en Rentmeijs
samen geweest om de Laste Colleckte
te latten doen te samen vertert ---------------- : ---- 9
Den 6 dito met de verbranden gesproeken de heer Richter om te ordeneeren waer dat sij souen heengaen
te samen vertert ----------------------------------- : ---- 7
Den 7 dito de verbranden met genomen. Een half pont toebaeck en
Een ort vosel is ------------------------------------ : ---- 9
r
Den 26 novb de heer Richter met
r
Rentmeijst gesproecken weegens de
verbranden doe vertert ------------------------- : ---- 4
Den 6 meij heeft Derck H: Huijninck
met de meijster geweest om het holdt
te besien dat de scholle aen gaet
doe vertert ----------------------------------------- : ---- 3
Den 14 dito de boeren waet holdt
hier gebraeght voor de scholle doe vert: ---- : ----- 6
Den 15 dito de waegens het laste
holdt gebraeght doe vertert ------------------- : -- 14
Denselven dito het schol huijs
geright ijsser een tonne bier
gedroncken is ------------------------------------ : 5 ----- :
Daar bij driee vierdel pont
toeback --------------------------------------------- : ---- 5
r
En een stuijv pipen ----------------------------- : ---- 1
7 -- 18
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scannr. 8 (linker blad)
r

1736 Den 16 Dito heeft de meijst met
de Heer Richter ende Heer pastor
gesprocken van de scholle
doe te samen vertert ---------------------------- : ---- 6
De timmerluij 2 kanne bier
aen de scholle ------------------------------------ : ---- 2
Den 17 dito 2 timmerluij Eetten
gegeven en bier ---------------------------------- : ---- 5
nog 6 timmerluij hier geslaepen is ----------- : ---- 6
8
Den 8 junij is de scholle bestaedt doe
de Heeren te samen vertert ------------------- : -- 13
steene gehaelt voor de scholle
doe vertert ----------------------------------------- : -- 16
den 25 Junij Haverkamp plancken
van Zutphen mee gebraght aen de
scholle doe vertert ------------------------------- : ---- 5
nogh 6 timmerluij hier geslaepen is ----------- : ------ 6
n
Den 1 en 2: 3 Julij hebben verscheijden waegens steene voor de scholle gehalt met pannen doe vert ---------------- 2 -- 16
Den 4 julij hebben verschieden
waegens steene voor de scholle
gehaelt die vertert ------------------------------- 1 -- 14
Den 5 Julij heeft Harmen Wiggers
het afdack dat holt voor de scholle gebraght verteert ----------------------------- : ---- 5
Den dito de timmerman twee dage
en twee nachte hier geweest om
te aerbeiden voor de scholle
Doe vertert ---------------------------------------- : -- 14
8 ---- 8

8

----- :
----- :
----- :
----- :
----- :
---- -:

----- :
------ :

----- :

----- :

----- :

----- :
----- :

aanbesteed
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scannr. 8 (rechter blad)

1736 Den 11 dito Een ort voesel gehalt aende
scholle die de plancken daar gebraght
heeft is ---------------------------------------------- :
Rolf Hilderinck plancken gebraght
Daarover vertert ---------------------------------- :
Den 17 julij hebben verscheiden waegens
voor de scholle steene gehaelt vertert : -- 15
Den 18 dito al de kaer luij voor de scholle steene gehaelt samen vertert ------------- :
Jannes na den steen ovent gesturt
of de steene veerdigh waren
Daar van betaelt --------------------------------- :
Nog Gert Abbinck en Hinderick
Raben stenne en sliecte aen de
scholle gebraght aen bier vertert ------------ :
Den 16 en 17 augustij voor de scholle gebraght vertert ------------------------------- :
Den 25 en 26 dito de boeren steene
en pannen gehaelt voor de scholle doe te samen vertert ------------------------- :
Den 28 dito weer steene gebraght
aen de scholle vertert --------------------------- :
br
Den 21 septem heeft Garrit ten
Have aen de scholle gebraght
steene doe vertert ------------------------------- :
br
Den 26 nov heeft de heer
Richter Een vierdel bier aengenomen van Pick voor de scholle
is
------------------------------------------------------- 1
5
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scannr. 9

Staat van Soodanigh gelt
e
als door het Weled Gerighte
van Lightenvoorde voor de alhijr Verbranden, Soo bij haar
Edele mog: de Heeren Staaten
deeser Provintie als oock bij
e
haar Ed Mog: de Quartieren
van Veluwen, en deese Graafschap Zutphen zijn gecollecteert, en bij het Gerighte op
e
orde van haar Ed Mog:
de Heeren gedeputeerde Staeten deeser Graafschap binnen Zutphen afgehaalt
en op heeden Volgens haar
e
Ed Mog: distributie en ordre op heeeden den 12. Julij
1736. onder de Verbranden
verdeijlt ter Summa ad tweeduijsent Seevenhondert en
vijftigh gulden; min
twee Stuijvers; als Volght
Eerst afgetrocken de Verteeringen
soo hier over door het gerighte bij
het collecteeren en afhalen der
penningen hebben moeten aenge9
went worden en uijtgeschoten zijn
Volgens quitantien etc etc Sigh te Samen
rendeerende eene Summa ad -------------- 39 -- 12 ----- :
Staat te Verdeijlen onder de
en
rs.
Verbranden _ _ _ _ 2710 gld 6 St

9

voorgeschoten

4 januari 2014 /

Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-7Transcriptie: © Martin Huinink
M.m.v. Ben Baneman

Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Archieftoegangsnummer 0115 – Inventarisnummer 31

Lichtenvoorde - Stukken betreffende inzamelingen, gedaan naar
aanleiding van de stadsbrand van 5 september 1735

scannr. 10 (linker blad)

1

mo10

do

2

3

tio

---------------------------- Schoole een Huijs een
Woninge --------------------------------------- 159 ----- : ----- :
nog van den overschot Soo niet
well konde Verdeijlt worden ------------------- 5 -- 16 ----- :
164 -- 16 ----- :
Bekenne ick ondergeschr. Derck Hatgerinck
en
s
dat ick voorschr. 164 guld en 16 Str uijt handen
er
van den Stads Rentm Borgemeester Harmen Tongerloe op heeden
ontfangen, en aan mij voor geleevert holt aan het Schoolhuijs alhijr zijn overgetelt, waarvan in Soo Verre quiteere fraght en mits deesen, en voor goede betalinge tot daarentoe bedancke. oircond mijn handt Actum Lightenvoorde den
17 Julij 1736.
Derck Hartgerink uijt order van
mijn vader Jan Hartgerink
r

Derck Hend Huijninck een huis
een woninge ---------------------------------- 159 ----- : ----- :
Bekenne ick ondergeschr:
uijt handen van het gerighte
deese penn~ ontfangen te hebben
den 12 julij 1736
Derck Hendrick Huijninck
Casper Reul een Huijs een
woninge ---------------------------------------- 159 ----- : ----- :
Bekenne ick ondergeschr:
uijt handen van het gerighte
deese penn~ ontfangen te hebben
den 12 julij 1736
Casparus Ruel

10

primo – ten eerste
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scannr. 10 (rechter blad)
to

4

Tonnis Woorts en Harmen
Zegendijck een Huijs twee
woningen -------------------------------------- 159 ----- : ----- :
Bekenne ick ondergeschr:
uijt handen van het gerighte
deese penn~ ontfangen te hebben
den 12 julij 1736
Dit is het
van Tonnis
Woorts
11
F.J. Bruijninck
als getuijge
to

Berent Hulshoff een Huijs
een woninge ---------------------------------- 159 ----- : ----- :
Bekenne ick ondergeschr:
uijt handen van het gerighte
deese penn~ ontfangen te hebben
den 12 julij 1736
Dit is het marck van
Berent Hulshoff

to

Reijnder Planten en Berent
Hulshoff Rietbargh een Huijs
twee woningen ------------------------------- 159 ----- : ----- :

5

6

Bekenne ick wij ondergeschr:
uijt handen van het gerighte
ontfangen te hebben deese
penn~ den 12 julij 1736
Reiner Planten
Dit is het
mark van
Berent Hulshof Rietbarg

11

Frederick Jan Bruijninck was de voogd van Lichtenvoorde, een functie enigszins vergelijkbaar
met die van een gerechtsdeurwaarder.
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scannr. 11 (linker blad)
mo

Geurt Bijvanck een Huijs
een woninge ---------------------------------- 159 ----- : ----- :
Bekenne ick ondergeschr: uijt
handen van het gerighte
deese penn~ ontfangen te hebben
den 12 julij 1736
Antoni Bivanck

tens12

------------------------ Cristiaen Silvolt een Huijs
een woninge ---------------------------------- 159 ----- : ----- :
Bekenne ick ondergeschr: uijt
handen van het gerighte deese
penn~ ontfangen te hebben
den 12 Julius 1736
Chrijstijan Selvoelt

dens

Willem Elfferinck een Huijs
een woningen --------------------------------- 159 ----- : ----- :
Bekenne ick ondergeschr: uijt
handen van het gerighte
deese penn~ ontfangen te hebben
den 12 Jullius 1736

7

8

9

Dit is het
marck van
ue
Anne Mechtelt Ceunen Wed
van Wijlen Tonnis Bijteman
Wijllem Elferijng

12

Tot hier was de telling in het Latijn (primo, secundo, tertio...septimo). Vanaf 8 telt de schrijver
in het Nederlands.
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scannr. 11 (rechter blad)
den

10

Derck Govers een Huijs een
woninge ---------------------------------------- 159 ----- : ----- :
Bekenne ick ondergeschr: uijt
handen van het gerighte
deese penn~ ontfangen te hebben
den 12 julij 1736
Derck Goevers

dens

Jan Lanckhoff een Huijs
een woninge ---------------------------------- 159 ----- : ----- :
Bekenne ick ondergeschr:
uijt handen van het gerighte
deese penn~ ontfangen te hebben
den 12 Julius 1736
Dit is het
van Jan Lankhoff
F.J. Bruijninck als getuijge

dens

Berent Sijronden, een
Huijs een woninge --------------------------- 159 ----- : ----- :
Bekenne ick ondergeschr:
uijt handen van het gerighte
deese penn~ ontfangen te hebben
den 12 Julius1736
Berent Sieronden

11

12
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scannr. 12 (linker blad)
dens

13

Garrit Hollewegh en de
we
Wedu Hulsevoort een Huijs
en twee woningen --------------------------- 159 ----- : ----- :
Bekenne ick ondergeschr: uijt
handen van het gerighte
deese penn~ ontfangen te hebben
den 12 julij 1736
Dit is het
marck van Getruij
u
Bijvanck wed Garrit Hollewegh
Dit is het
marck van Jenwe
r
neken Plekckenpoel Wedu Hend
Hulsevoort
F.J. Bruijnink als getuijge

tens

14

Jan Tongerlo Hendrick
Heusels en Harmen Ebberink
een huijs en 3 woningen ------------------- 159 ----- : ----- :
Bekenne wij ondergeschr:
uijt handen van het gerighte
deese penn~ ontfangen te hebben
den 12 julij 1736
Dit is het
marck van Hend
Heusels
Dit is het
marck van
Harmen Ebberinck
F.J. Bruijninck
als getuijge
Jan Tongerloe

dens

15

r

Jan Keusinck een Huijs
en een woninge ------------------------------ 159 ----- : ----- :
Bekenne wij ondergeschr:
uijt handen van het gerighte
deese penn~ ontfangen te hebben
den 12 julij 1736
Jan Keusinck
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scannr. 12 (rechter blad)
dens

16

Garrit ten Ham Tunnis
Noorts en Jan ten Boekelder
en Hilleken Schreurs een Huijs
en vier woningen ----------------------------- 159 ----- : ----- :
Bekenne wij ondergeschr: uijt
handen van het gerighte
deese penn~ ontfangen te hebben
den 12 julij 1736
Gerrit ten Ham
Dit is het
marck van
Jan ten Boekelder
Dit is het
van de Vrouw
van Tonnis Noorts
F.J. Bruijninck
als getuige

dens

17

Heijle en Wendele Timmermans
een huijs en twee woningen -------------- 159 ----- : ----- :
Bekenne wij ondergeschr:
uijt handen van het gerighte
deese penn~ ontfangen te hebben
den 12 julij 1736
Hijlecen Tijmmerman
voir meij en suster

scannr. 13
scannr. 14 (linker blad)
scannr. 14 (rechter blad)

Van den Brand
scannr. 15

Staat en Uijtgave Soo ick Harmen Tongerloe, hebbe betaalt uijt
de Stadts Incomsten, in qualiteijt
als Rentmeester deeser Stadt Lightenvoorde bij en over den Brandt
er
soo alhijr op den 5. Septemb
1735 is ontstaan en door het gerighte, Fiscaal en Rotmeesters als anders, daarover
is aangewent en aan mij te betalen
gelast is.
1735.

r

Den 6. Septemb en eenige Volgende daegen het gerighte, Fiscaal
en Rotmeesters over het inslaan
van de backovens als anders Verteert
te Saemen op Verscheijden tijden ----------- 9 -- 17 ----- :
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scannr. 16

Verschot gedaan ten behoeve van
er
die alhijr op den 5e Septemb 1735.
Verbrande wooningen, Soo tot Soulaas derselver als anders.
r

1735.

Den 12 octob bij de Verdeelinge
van het koorn met het Stroo als
anders Soo alhijr is gecollecteert
verteert --------------------------------------------- 0 ---- 9 ---- -:
Jan Huijninck bij het brengen
van het Saat Verteert --------------------------- 0 ---- 2 ----- :
Bij het meeten van het Saat
door Beerent ten Have &sui verteert ------------------------------------------------- 0 ---- 4 ----- :

1736.

Den 5. Junij het gerighte en Heer
Pastor Monhemius te samen geweest
t 13
en gesproocken om een Req voor
14
de Verbranden aan de Landtschap
te presenteeren verteert ----------------------- 0 ---- 9 ----- :
Den 12 Julij bij het uijdeelen van
het gelt aan de Verbranden door
deselve als anders Verteert ------------------- 1 -- 10 ----- :
r

Den 2. Novemb over het reguleeren
van de Laaste Collecte ------------------------- 0 ---- 9 ----- :
r

Den 6, 7 en 26 Novemb over het reguleeren van de Nadere Collecte te Samen
Verteert --------------------------------------------- : -- 16 ----- 8
1737.

Den 27 aprill bij het halen van het
koorn van Wenterswijck tot teergelt
gelanght -------------------------------------------- 2 ----- : ----- :
Aan Jan Slott voor 't brengen van 't
koorn van Geesteren --------------------------- 2 ----- : ----- :
Over het reguleeren en Verdeijlen
der plaatsen, als oock de Collecten
in't begin in en op Verscheijden
tijden Verteert Soo de Verbranden als
het gerighte en Fiscaall volgens reeckening

13
14

___________
7 -- 19 ----- 8

Request = verzoekschrift
Het land "Gelre en Zutphen"
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scannr. 17 (linker blad)

Transport ------------------------------------------------- 7 -- 19 ----- 8

keninge --------------------------------------------- 8 -- 10 ----- :
Nog voor Verteeringe en Karrevraght
om de Collecte tot Doesborgh te besorgen
uijtgeschooten en betaalt ---------------------------- 5 -- 18 ----- :
NB deese met de andere bereeckent comt Tongerloe

= 22

---- 7 ----- 8

scannr. 17 (rechter blad)

Verschot Soo ick als Rentmeester hebbe gedaan, tot weederopbouwinge van
het Verbrande Schoolhuijs alhijr op den
r
5. Septemb 1735 in Specie.
1735.

.
er
Den 19. novemb bij het haalen
en lossen van de Kalck verteert -------------- :
Nogh daarbij -------------------------------------- :
voor teergelt en Vraght over het Kalck
Lossen, en meetergelt bet: -------------------- 1
voor Nagels aan de Schoole van een
Nagelkreemer gekoft volgens aanteeckeninge ---------------------------------------------- 19
Volgens reeckeninge Soo Verschot en
Verteeringe over het haalen van 't Holt
en Steene tot de Schoole -------------------- 19
Tot de pannen aan de Schoole ------------ 17
Nog aan Jan te Giffell voor pannen --------- 7
Aan Pieck op Zijn arbeijtsloon -------------- 20
Aan Vrouw Verstonde voor Naegels -------- 4
Tongerloe voor Santhaelen ------------------- 1

-- 13 ----- :
---- 6 ----- :
-- 15 ----- :

-- 17 ----- :

-- 14
----- :
----- :
----- :
---- 5
---- 2

----- :
----------------------- :
----- :

= 91 -- 12 ----- :
Betaalt den 11 Julij 1736 en 1737
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scannr. 18
scannr. 19

Van den Brand
scannr. 20

Staat, aanteeckeninge, en op
Versoeck gedaene collecten ten behoeve en Soulaas van die alhijr
in de Stadt Lightenvoorde Verbranden; Ingeright en Vervolgens
met consent van haar Excellentie
de possideerende Vrouw van Lighten15
voorde den Heer Officier en gerighte, den Heer Praedicant Monhemius en Kerckeraet, met toedoen
van desselfs voorschrijven, Hulpe,
moeijte en aansoecken gedaan
en Voltrocken, gecollecteert, voorts
gereguleert Verdeijlt onder die
r
alhijr op den 5. Septemb des affgeloopenen. Jaars 1735. alhijr Verbranden, Soo tot Soulaas derselver, als ter opbouw van derselver afgebrande wooningen
off Woonhuijsen, als Volght:
En uijt die gedaene Verdeijlingen,
Soo van Koorn als anders,
Soo van tijdt tot tijdt daarover gedaan en geschiet zijn;
alhijr ten prothocolle omstandig
te Sien is.
Eerstelijck; dat wijll door dien Vehementen en
r
droevigen brandt op den 5. Septembe 1735
waaren in de asse geraackt 17. Huijsen
waarin 28. wooningen, en die menschen daardoor
van allen haaren Voorraadt van Koorn, Hoij,
en Stroo, neffens Haere Huijsen en andere Mobilia
berooft waeren; Soo is daarop ten eersten, Soo
tot Soulaas van Menschen als Vee, eene Collecte
aangestelt van Huijs tot Huijs in deese Stadt
en Heerlijckheijdt, waarbij een merckelijks
Soo

15

Hiermee is mogelijk bedoeld Luise Charlotte Rijksgravin van Schwerin, de weduwe van Johan
Sigismund Willem von Heijden, heer van Lichtenvoorde. Dan wel hun dochter Sophia Charlotte
von Heijden.
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scannr. 21 (linker blad)

Soo aan Koorn met het Stroo, als andersins
voor deselve Verbranden is gecollecteert geworden; En het welck oock onder deselve aanstonts
van Huijs tot Huijs is Verdeelt, en bij een ijder
pro quota is geprofijteert; als uijt die aanteekeninge der Collecten en daarop gevolghde
Verdeelinge hijr annex is te Sien, en dagelijcks
bij de archijve ter Eeuwigen gedachtenisse kan gevonden en nagesien worden.
Haar Genaeden heeft bij die Collecte aan de Verbranden Vereert twee
16
pistoolen is ------------------------------------ 18 -- 18 ----- :
Nogh haar genaeden Vereert 64.
pondt Vlas Soo op haar Hooghwelgeboorne ordre op en aan de
Verbranden is Verdeelt geworden.
Vervolgens is op Versoeck en
te
tot nut en ondersteuninge der voorg ~
Verbranden Nootsaackelijck geoordeelt |: wijll het s' Landtschaps
Vergaderinge was |: Sigh bij Requeste aan haar Edele Mog: de Heeren
Staaten deeses Furstendombs en Graafschaps te addresseeren, en te
versoecken assistentie tot weederopbouw van deese Verbrande Huijsen; daartoe Versoght de Heer
Righter Frederick Henr: Stumph en
de beijde

16

gouden munt
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scannr. 21 (rechter blad)

Transport -------------------------------------------- ------- ------- 18 - 18 - 0
de beijde Coornoten neffens eenige van
de Verbranden welcken Sigh oock
geerne de moeijte hebben willen geeven om op den 9. ocotober naar
Zuthpen te reijsen en door Reqte
als andersins bij haar Ede Mog:
assistens te Versoecken, welcke naer
veel moeijte bij haar Ede Mog:
eijndelijck hebben geobtineert Consent
tot betalinge Soo uijt s' Landts middelen als anders, en reparatie dier
Verbrande Huijsen alhijr eene
Capitale Summa ad 2750 gulden
welcke penningen oock
e
op ordre van haar Ed Mog: op den
en
2 julij 1736. voor deese WelEd gerighte
e
tot Zuthpen ter Camere van haar Ed
Mog: de heeren Gedeputeerde Staten deeser Graafschap Zij worden afgehaalt
en ontfangen en Vervolgens op den
alhijr onder de alhijr Verbranden
volgens ordre Verdeijlt in Egale portien, gelijck
sulx uijt de regulatie, quitantien van ontfanghts
naar aftreck der Verteeringe en reijscosten
met meerderen hierbij is te Sien, quo relatio.
Zijnde daarop al wijders goet gevonden om de collecten in de nabuijrige plaatsen door het WelEde
gerighte met toetreckinge en assistentie van de Eerwaarde Kerckeraat
alhijr, Verder voort te Setten tot
Soulaas der Verbranden, en daarop
door de Hre Officier in dato den
. . . . . . . . . . bij Reqte aan de Hre Officier der Stadt en Heerlijckheijdt Bredevoort geobtineert Consent tot eene
te doene Collecte in die Heerlijckheijdt.
Welcken aldus begonnen en Voleijndt is
Borgemeester Harmen Tongerloe heeft met Zijne
bijhebbbende Volgens 't Boekjen in de
Stadt Bredevoort gecollecteert
a
de Sum ad -------------------------------------- 73 ---- 4 ----- 8
Gaat aff voor Verteeringe ---------------------- : -- 17 ----- :
blijft ----------------------------------- 72 ---- 7 ---- 8/ 72 – 7 - 8
91 – 5 - 8
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scannr. 22 (linker blad)

Transport --------------------------------------------- -------- ------- 91 – 5 - 8
Vervolgens is ingevolge het Boekjen tot
die ter doene Collecte in het Dorp en Kerspell Aalten gecommitteert den Ouderlingh Hendrick Keusinck cum Suis.
Zijnde aldaar volgens het Boekjen
gecolleert aan gelt, affgetrocken der
Hier gaat aff collectanten
voor de Verteeringe ad ----------------------- 66 ---- 5 --- 12
Blijft
66 ---- 0 --- 0 // 66 - 0 - 0
Daarbij naar Wenterswijck gecommitteert
den ouderling Jan Tongerloe cum Suis.
En aldaar Volgens 't Boekjen gecollecteert aan gelt ---------------------------- 55 ----- : ----- :
Hier gaat aff de Verteeringe der
collectanten ad ----------------------------------- 8 ---- 9 ----- :
Blijft ----------------------- ------- -------

46 – 0 - :

Daarop all Vervolgens gecommitteert
den oudt ouderlingh Beerent Keuninck
om de collecte te doen in het Dorp
en Kerspel Dinxperloe, cum Suis
En aldaar Volgens de aanteijkeninge op het Boekjen gecollecteert
aan gelt ------------------------------------------- 19 ---- 9 ----- :
Hier gaat aff de costen en Verteeringe Soo daarover hebben moeten
aanwenden / En dannogh voor draaghgelt-/ 3 - 10 -- 12.
Blijft --------------------- -------- ------- 15

19 - 0

Zijnde alwijders de collecte voortgeset, en daartoe Versoght bij Requesten
consent bij de officieren in de Hoogheijt
Wisch, zijnde daartoe gecommitteert den
organist Fredr: Christ: Huijninck en
vooght Fredr: J. Bruijninck cum Suis
En
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scannr. 22 (rechter blad)

Transport --------------------------------------------- -------- ----- - 219 - 4 -8
En is aldaar Vervolghlijck volgens het Boeckjen meede nae geobtineert Consent van den Heere
Stadthouder Bosboom aan gelt in de Stadt ter Borgh:
= nihil, als zijnde het aldaar gecollecteerde, gelt, aldaar geordineert
ter opbouw van het alhijr Verbrande Schoolhuijs, Volgens attestatie der
Collectanten.
n

Deseleve voorschr . gecomitteerdens
hebben daarop cum Suis gecollecteert
voor de alhijr Verbranden in het
Dorp Silvolden.
Aldaar Volgens het Boeckjen aan gelt
gecollecteert ------------------------------------ 28 ---- 9 ----- 8
Door deselve gecommitteerdens
cum Suis gecollecteert
Volgens het Boekjen in het Dorp en
Kerspel Varssevelt aan gelt ----------------- 28 ---- 4 ----- :
56 -- 13 ----- 8
Hier gaat aff voor Verteeringe
en Verschot door de collectanten
gedaan de Summa ad, Soo vooraff betaalt is

9 -- 17 ----- 8
= 47 ---- 1 ----- 0
Blijft ------------------------ -------- ------- 47 - 1 - 0
Hiernae
= 266 - 5 - 8
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scannr. 23 (linker blad)

Transport -------------------------------------------- -------- --- = 266 - 5 - 8
Hiernae goetgevonden om de
voorgenoomene Collecte all Verder
voort te Setten in de Stadt en Scheependom Groenloe daartoe gecommitteert de Coornoten Johan Knol
en Harmen Tongerloe, welcke met
Requeste Sigh hebben geadresseert
e
bij de WelEd Achtbare Heeren der
selver Stadt en naar geobtineert consent cum Suis aldaar
gecollecteert.
Volgens het Boeckjen aan
gelt -------------------------------------------------- 77 ---- 4 ----- 4
Hier gaat aff voor Verteeringen als anders, Soo daaruijt betaalt is ----------------------------------------------- 5 -- 10 ----- :
Blijft -------- -------- ------- 71 - 14 - 4
Naar Veel moeijte en Schrijvens
is hijr op door Zijn Hooghgraafflijctie
ke Ex van Flodorff en de Heer
Drost Duijthe, almeede geconsenteert
de collecte voor die Verbranden in de
Stadt en Heerlijckheijdt Borculoe.
ten Dien eijnde daartoe gecomitteert
den oudt ouderlingh Beerent
Keuninck cum Suis.
Welcken aldaar Volgens het Boeckjen en aanteeckeninge hebben gecollecteert aan gelt ---------------------------- 27 ---- 8 ----- 2
gaat aff Soo voor Verteeringe als anders betaalt is ------------------------- 1 -- 17 ----- :

Naar
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Transport -------------------------------------------- -------- -------

363 - 11 - 4

Naar die Dorpen en Kerspellen
Geesteren en Gelsteren daarbij al
meede gecomitteert den oudt ouderlingh Jan Crabbenborgh
Hebbende aldaar cum Suis Tot
Geesteren gecollecteert
aan gelt ------------------------------------------- 19
Tot Gelselaar beijde Volgens het
Boeckjen aan gelt ----------------------------- 13
----------------------------------------------------- 32
Affgetrocken Soo voor Verteeringe
als anders betaalt noghtetussenweeghs --- 4
Blijft -------------------- - 28

---- 0 ----- 0
---- 7 ----- 6
---- 7 ----- 6
---- 2 ----- :
---- 5 ---- 12 is - 28 - 5 - 12

Alvorders naar Neede gecommitteert en Versoght de collecte te doen
r
r
den H Rentm Johan Knoll
zijnde aldaar cum Suis gecollecteert aan gelt en koorn dogh
het koorn aldaar Ver(c)oft, zijnde
te Samen in gelde gereeckt ----------------- 61 --- 10 ----- 8
Gaat aff voor Vraght en Verteeringe als anders ---------------------------------- 5 --- 10 ----- :
Blijft------------------ -------- -------

56 - 0 - 8

Tot Eijbergen gecollecteert den
r
Schoolm van Leeuwen cum Suis.
zijnde aldaar gekoomen aan
gelt ---------------------------------------------------9 --- 18 ---- 12
gaat aff onkosten en Verteeringe Soo nader Sal ingebragt worden // --- 0 ---- 0 ----- :
Bljft --------------------- -------- -------

4 januari 2014 /

9 - 18 - 12
457 - 16 - 4

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

Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Archieftoegangsnummer 0115 – Inventarisnummer 31

Lichtenvoorde - Stukken betreffende inzamelingen, gedaan naar
aanleiding van de stadsbrand van 5 september 1735
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Transport --------------------------------------------- -------- ------- 457 - 16 - 4
Naar Recken Versoght de Collecte te moogen doen den Eerwaarden Heer Arnoldus Monhemius V.D.
17
minister alhijr cum Suis.
Zijnde aldaar door deselve gecollecteert 't Coorn Vercoft zijnde aan gelt --------------------------------------- 13 --- 17 ----- 8
Gaat aff Verteeringe ---------------------------- 1 -- 18 ----- 8
Blijft --------------- -------- ------- 11- 16- - 0
En is eijndelijck naar Voorgaande
geobtineerde Consent van haar Weledele en Achtbare de Heeren van
de Magistraat der Stadt Lochem,
weederom tot die te doene moeijte
en Collecte Versoght de Rentmeester Cnoll, en Schoolmeester van
Leeuwen
Hebbende deselve cum Suis
aldaar gecollecteert aan gelt ---------------- 71 ------ 6 ----- 8
Gaat aff voor Vraght en Verteeringe -------------------------------------------- 4 -- 16 ------ :
Blijft -------------- -------- -------

66 - 10 - 8

Maakende dus te Saemen getrocken uijt eene Summa ad
s.
536 guld: 2 Str 12 penn~

536 - 2 - 12

- -------- ------s

Van welcke Summa ad 536 gulden 2 Str :
12 penn~ nogh bevoorens moet afgaan, Soo
voor Verteeringe Verschot als Karre Vraghten
als anders, Soo over het besorgen en reguleeren der Collecten van tijdt tot tijdt heeft
moeten

17

Neder-Duits Gereformeerd predikant
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scannr. 24 (rechter blad)

moeten aangewent worden, als
volght
Aan Harmen Tongerloe Volgens
Reeckeninge Soo ten zijnen Huijse
over het reguleeren van de Collecten
van tijdt tot tijdt Verteert is, en als
anders heeft moeten uijtschieten en
betaelen de Summa ad ---------------------- 19 ---- 7 ----- 8
Aan Derck Henrick Huijninck voor
karrevraghten in Verscheijden tijden
en daegen gedaan ad ses daegen
's daaghs eenen gulden is --------------------- 6 ----- : ----- :
Aan de heer Righter voor Verschot
en Verteeringe reijskosten en expressen
Loon uitgeschoten ----------------------------- 16 ----- : ----- :
Nogh aan de Expressens van de Verbranden Soo geduijrigh van tijdt tot
tijdt met brieven hebben moeten
gaan ------------------------------------------------ 6 ----- : ------De Heer Righter praetendeert voor
voor alle Zijne Moeijte, Hooftbreecken
Schrijven, Vrijven Soo hier annex te
sien is, en over het Collecteeren heeft
moeten geschieden, alsmeede over het
reguleeren en Verdeijlen van het gecollecteerde Coorn, niets; gelijck ook niet
de Coornoten des gerights en pastor
Monhemius cum Consistorio, maar
Vereeren deselve alle ter opbouw van
het alhijr Verbrande Schoolhuijs, neemende dus vooraff uijt die voorschreevene penningen om die Reedenen
als anders, en ter Schools opbouwinge de Summa ad ---------------------------------- 150 - : - :
Echter competeert den Vooght
voor het uijtmeeten van het Coorn
aan de
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scannr. 25 (linker blad)

Transport -------------------------------------- 197 ---- 7 ----- 8
Aan de Verbranden en andere Noodtwendige gedaene
moeijten de Summa ad ----------------------- 12 ----- : ----- :
Dus te Samen Soo affgetrockken moet worden eene Summa ad ------- 209 --- 7- ----- 8
Welcke Summa van voorstaande
gecollecteerde penningen afgetrocken zijnde en moetende afgetrockken worden ter Summa ad 536
s
gulden 2. Str . 12 penn~; blijckt:
Dat alleen maar onder de Verbranden in genere te Verdeijlen overschiet eene Summa ad ----------------- 326 -- 15 ----- 4
Alle welcke penningen door ons ondergeschreevenen nae rijpe deliberatie aen de
verbrande Huijsen zijn Verdeelt, gereguleert en uijtgetelt geworden aan een
ijder in't bijsonder, als uijt bijgaanden
Staat van Verdeijlinge en regulatie
is te Sien.
Gelijck oock meede alle het gecollecteerde
Koorn van alle plaatsen Volgens het
Boeckjens of Boeckjes, van tijdt tot tijdt
onder de Verbranden is Verdeijlt en uijtgemeeten geworden als Sulx uijt het
hier Neevens Staat en van Verdeijlinge
omstandigh is te Sien.
Aldus bij ons ondergeschreevenen
gereguleert, Verdeijlt en aan de
Verbranden Volgens deese bijgaande Staet en Werckelijck Verdeelt, overgetelt en
bij
scannr. 25 (rechter blad)

en bij deselven ontfangen in Lightenvoorde
den 12 maart 1737
D. Wentholt
F:H: Stumph R
A. Monhemius V.D.M.
& nomine Consistorie
Joh: Knoll Cuernoete
Harmen Tongerloe Cuernote
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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 31 - Stukken betreffende
inzamelingen, gedaan naar aanleiding van de stadsbrand van 5 september 1735
■ 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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