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478.1     
1686 den 2 julijs, die heeren gedipijterden allhier gesturt Kallbrander om die Duitse schole 
te bijsijn en uit odder van van den heer van Marhulsen an mijn gestuurt en vertert 

f 1 16 0 

Den 12 september, borgemester Holberent min man an borgemester Karchofs huis bot 
gesturt overt spreken van rentm[ester] voorm[eld] doen ick daer uit odderes betalt 

f 0 16 0 

Den 7 nofember, borgemester Halberent een man an mijn huis gesturt de welck zijn ed[ele] 
een brif gebragt hadde angande wanner die vergaderinge tot Zutfen wesen sou, uit odders 
betalt van den brif vorss. en an den man 1 k[an] b[ier] 

f 0 3 8 

Item, ick an Reinder dij nachtwacker betalt uit odders van borgem[ester] Halberent 4 
stuij[ver] en 1 kan bier voor dat hij met borgem[ester] Ha[l]berent met een fackel op den 
wech na Zutfen ginck 

f 0 5 8 

Item, nogh ick uit odderes betalt an rentmester voorm. 11 gl 5 stuij[ver] van rente van 't gelt 
't welck opgenomen waer tot betalinge der schinken soo in 't jaer van 1686 verzert zijn sege 
11 gl 5 st … quit[ansie]  

f 11 5 0 

Dit is mij van rentmester Kappers voldan en betalt, vrou Veldincks f 14 6 0 
1688 den 2 feberwari     
 
478.2     
Ick onderschre[ven] bekenne ontfangen te hebben van den tijdelijcken rentm[ester] Hen. 
Kappers wegens den ketelaccijs ………… /: 7bris 1600 ses en tachentig en eindigende den 
laetsten augusti 1600 seven en tachentig :/ vijff en vertigh Carol[us] guldens dico 45 gl. 
Actum Groenlo 2 februarij 1688,  
Hendr[ick] van Eibergen en past[oor] … … 

f 45 0 0 

1686 den 27 nofember, beken[n]e ick ondergeschreve ontfangen te hebben uit handen van 
rentm[ester] Henderick Kappers seven golden voor een tonne bier soo die heeren van die 
magestrat verzert hadden an tijmmermansgilde waarvoor ick zijn e[dele] voor goede 
betalinge bedancke, 
Vrou Veldincks 

f 7 0 0 

Ick ondergeschreven bekenne van den tijtelijcken rentm[ester] Henr. Kappers ontfangen te 
hebben een jaer tractement als stadtsdienaer achtien gulden en twe paer schoene ad 3 gulden 
twaelf st, van placaten aen te slaen 3 gl, van slotte … twaelf st, tesamen viev en twintigh gl 
vier st verschenen op Martini 1687 oorcont mijn handt. Actum den 29 october 1687 
Joris van Bielevelt, statdiener 

f 25 4 0 

Ontfangen van H. Cappers als rentm[este]r d' summ[a] van 65 gl en verschijnt op Sinte 
Martinii 1685. Actum Groenloe den … april 1689 

f 65 0 0 

 
478.3     
1686 op Martijnij verschenen, bekenne ick ondergeschreven ontfangen te hebben uit handen 
van rentmester Henderik Kappers een jaer karckenrente zijnde het jaer van een duisent ses 
hondert en ses en tachtentijgh op Martijnij verschenen waervoor zijn e[dele] voor goede 
betalinge bedanckt wort, 
Vrou Veldincks 

f 41 9 0 

Ick ondergeschreven bekenne van den tijtelijcken rent[mester] Henr. Kappers ontfangen te 
hebben een jaer tractement als stadtsdienaer achtien gulden en twe paer schoene ad 3 gl 12 
st, van placaten aen te slaen 3 gl, van slotte twaelf, tesaemen viev en twintigh gl vier st. 
Actum Groenlo 29 desemb[er] 1687. 
Harmans Vos, stadtsdinaer 

f 25 4 0 

 


