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481.1     
1721 Declaratie van defroijement en vragten soo de heeren Volmer, Schalen, Veldinck, 
Hummelinck, Holbarent en Van Essen in stadssaken gedaen hebben 

    

1721 den 1 juli is de heer Volmer nae Zutphen in commissie gereijst om een conferentie 
tussen de vijf steden bij twe woonen en den 4 dito gereverteert, voor defroijement coomt den 
selven 1 dages drije guld[en] facit in vier dagen 

f 12 0 0 

Voor vragt heen en weer f 3 0 0 
{1722 den 1 juli aen borgem[ester] Voelmer vor een reise betaelt 2 gl 10 st op dese 
tegenstaende poest} 

    

Den 3 dito is de heer Schalen ten selven einde in een missie gereijst en den 4 dito 
gereverteert, voor defroijement in twee dagen 

f 6 0 0 

Voor vragt heen en weer f 3 0 0 
Den 23 dito sijn de heeren Schalen, Veldinck, Hummelinck, Holbarent en Van Essen in 
commissie gereijst nae Locchum om aldaer met de stad Locchum een conferentie te houden 
waervoor geen defroijement om redenen word gerekent dogh voor vragt comt ijder heer een 
daler 
{voer dese tegenstaende 7-10 st is ……….. voldaen den 20 febr 1722 B. Starinck} 

f 7 10 0 

Den 28 dito de heeren Schalen en Veldinck nae Zutphen gereijst om met de heeren van de 
ridderschap te confereren en den 30 gereverteert, comt beijde heeren voor defroijement 3 
dages drie guld[en] is in drie dagen tsamen 

f 18 0 0 

Voor vragt heen en weer ijder heer drie guld[en] f 6 0 0 
 f 55 10 0 
 
481.2     
Lat. port f 55 10 0 
Den 5 august[us] sijn de heeren Schalen en Veldinck wederom nae Zutphen gereijst om met 
de heeren van de ridderschap ende de stad Locchum te confereren over importante saken de 
stad rakende, en sijn de selve op den 9 dito gereverteert, coomt ijder heer 's dages voor 
defroijement 3 gl facit in vijf dagen 

f 30 0 0 

Voor vragt ijder heer heen en weer drie guld[en] f 6 0 0 
 f 91 10 0 
De heeren van de magistraat ordonneren den rentm[eeste]r Starinck om aan de heeren in 
dese reckeninge ter s[omm]a van een en negentig guld[en] 10 st[uive]r de welcke hem bij 
verhoor sijner reckeninge sullen worden gevalideert. Actum Groenlo in curia den 31 
octob[er] 1721. 
Rud. Jan Schalen 
… Veldinck 
D. Hummelinck 
Ter ordonn[antie] M. Iserloe, secretaris 
{Bovenstaende ordonantie is mij van de rentm[ester] Starinck bij liquidatie voldaen voor soo 
… de andere … niet voldaen heeft …  
Rud. Jan Schalen} 

    

 


