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482.1     
Dat den rentm[eester] Starinck mijn voldaen heeft vier gulden sestien stuivers voor wijn 
doen de heeren van Loghem hier waeren alsmede opt raethuijs. Den 13 maij 1723. 
D. Hummelinck 
No:/2 

    

Bekenne vanweegen den lanteern tot dienst van de stadt Grol ten danck voldaen te sijn met 6 
gueld[en]. 
Pieter van Duren 

    

Ik ondergeschreven beken ontfangen te hebben van de rentmeester Barnard Staerinck drie 
guld[en] voor een ordonnantie van de heer burg[emeester] Holtbaerent zoo an het uerwerck 
booven het ordonnarie jaargelt verdient heb. Groenloo den 11 julij 1722 
Ant. ter Swaek 

    

 
482.2     
Reeckentjen soo mijn ondergeschr[even] toekomt van de rentm[eeste]r Starinck wegens 
timmer arbeitsloon soo ick voor de stadt Groenloe hebbe gedaen. 
Eerstelijck den 29-30 maert, voorts 1 en 2 april aen de watermeulenasse gearbeit, is 4 
daegen, des daegs vijffthien stuijver en 2 kanne bier maeckt tesaemen  

f 3 12 0 

Noch den 13 april aen het radt en asse van watermeule gearbeit ses daegen des daegs 
vijffthien stuijver en 2 kanne bier maekt also 

f 5 8 0 

Den 20 april aen het meulenradt en het meulenhuijs digte gemaeckt, daeraen gearbeit vier 
daegen, 's daegs vijfthien stuijver en twee kanne bier maeckt in die vier daegen 

f 3 12 0 

 f 12 12 0 
Afgetrocken het bier f 2 2 0 
Rest f 10 10 0 
Per ord[onnantie] Berendt Blanckenbergh 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlicken rentm[eeste]r Starinck om an Berent 
Blanckenbrogh dese voorstaande reekeninge ter s[omm]a van 10 gl 10 str te voldoen, de 
welcke hem bij verhoor sijner reekeninge sullen gevalideert worden. Actum Groenlo in curia 
den 30 juli 1722. 
Rud. Jan Schalen 
D. Hummelinck 
Bern. Holbarent 
Ter ordonn[antie] van haer edele en agh[tbare heeren], 
M. Iserloe, secretaris 
Bekenne vaen des boovenstaende 10 gulden en 10 st uijt haenden van de rendtmeester 
Staerinck te daencke voldaen. Berendt Blaenckenborgh 

    

 
482.3     
Reeckeninge soo mij ondersch[reven] toekomt. 
1721 den 8 septemb[e]r dije heren van dije magestrat neffenss verscheijden genode gasten in 
huese v[an] mij gedroncken een tonne bijer koesten 

f 7 0 0 

Daerbij gehalt an piepen ende toeback dat voor f 0 10 0 
Ende noch een ort foesel f 0 2 0 
1722 den 26 junij uijt order van dije heeren van dije maegestrat dije pagters gedroncken een 
halve tonne bier  

f 3 10 0 

Grol den 17 novemb[e]r 1722 f 11 2 0 
Z. Franck     
De heeren van de magistraat ordonneren den rentm[eeste]r Bernard Starinck om aan Zijl 
Franck deese  

    

 
482.4     
voorstaande reekeninge ter somma van elf gln twee stuivers te betaelen, de welcke hem bij 
verhoor sijner reekeninge sullen gevalideert worden. Actum Groenlo den 14 novemb[er] 
1722. 
Rud. Jan Schalen 
… Veldink 
D. Hummelinck 
Ter ordonn[antie] van haer edele en aght[bare heeren] 
M. Iserloe, secretaris 
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No: 5:/ 
Hiervan voldan ende betalt, Z. Franck 
 
482.5     
De rentmeester B. Starinck debet stadt wegen     
Aan borg[emeester] Holbarents     
1722 den 2 octob[er] op 't versoek van de heer preesident Schalen gesonden ten huijse van 
voors. rentm[eeste]r 2/4 anker alderbeste wijn ad  

f 5 10 0 

Nogh idem dito daer ne laten halen 5 kan wijn doen noch de heeren burgerm[eester]s van 
Loghum hier tot Groll waren en getracteert worden 

f 2 10 0 

Den 16 dito hebben de heeren van de magistraat opt stadthuijs laten halen 2 kanne wijn voer 
het examineren der restant zedulle wegens de jaght ad 10 st de kanne  

f 1 0 0 

S[omm]a  f 9 0 0 
Dese voldaan en betaalt den 29 Xbris (october) 1722  
B. Holbarent 

    

 
482.6     
Il ne faut pas coudre (hoeft niet genaaid te worden)      
 
482.7      
Annoo 1722 den 21 julyus bekenne ick oendergeschrevene metsellaer op odder vaen de 
rendtmester Staerinck aen de waetermuele gearbeydt op ons eygen kost, 
ten eersten Otto Steeren[baergh] 2 daegen, des daeges 18 stuyver en 2 kaenne bier is 

 
 
f 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

0 
Juerien Aelberdt Steerenbaergh 1 daegh, is met het bier 16 st f 0 16 0 
Den opperkneght 2, des daeges met het bier 14 stuyver f 1 8 0 
Beloopt f  4 6 0 
     
De heeren van de magistraat ordonneeren den rentmeester Starinck om aan Otto 
Steerneborgh dese voorstaande rekeninge. 

    

Dit bovenstaende voldaen en betalt, … Otto … Steerenbarch     
 
482.8     
Ter somma van vier gln 6 penn welcke hem bij verhoor sijner reckeninge sullen gevalideert 
worden. Actum in curia, Groenlo den 25 febr[uari] 1723 

    

No. 7:/ Rud. Jan Schalen, Veldink, D. Hummelinck     
Ter ordonn[antie], M. Iserloe, secr[etaris]     
 
482.9     
Anno 1721 den 1 sept[ember] door ordere van heeren van die magistrat bij mij bestelt eene 
tonne bieer over die generale jaght 

f 7 0 0 

Nogh een kanne fusel f 0 8 0 
Aen piepen en tuback f 0 14 0 
 f 8 2 0 
Albertus Hackenbrock     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlicken rentmeester Starinck     
 
482.10     
om aan Aelbert Hackenbroek dese voorstaande rekeninge ter somma van aght guld. twee [st] 
te voldoen, de welcke hem bij verhoor sijner reekeningen sal gevalideert. Actum Groenlo in 
curia, den 8 augustus 1722 

    

Did. Volmer, A. Veldink, D. Hummelinck     
No. 8:/ Ter ordonn[antie] van haer ed[ele] en aghtb[are heeren], M. Iserloe, secr[etaris]     
Bekenne hiervan voldaen te sijn, Albert Hackenbrock     
 
482.11     
Anno 1722 den 1 october door ordere van die heeren van die magistrat bestelt eene tonne 
bieer over die generale jaght, pippen en tuback tesamen eene somma van 

f 7 16 0 

A. Hackenbrock     
No. 9:/ De heeren van de magistraat ordonneren den rentm[eester] Starinck om aan Albert 
Hackenbrock dese voorstaande reekeninge ad seven guld. 16 penn. te betaelen, de welcke bij 
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verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden 
 
482.12     
worden. Actum in curia, Groenloe den 28 november 1722  
Rud. Jan Schalen, A. Veldink, D. Hummelinck 

    

Ter ordonn[antie van haar ed[ele] en aghtb[are heeren], M. Iserloe, secr[etaris]     
Bekenne hiervan voldaen te sijn, Albert Hackenbrock     
 
482.13     
Reckeninge soo mijn toekomt van de rentm[eester] Starinck soo ick ondergeschr[even] ten 
dienste voor de stadt Groenloe gesonden hebbe.  
Eerstelijck van februar 1721 aen die stadswatermeule gemaeckt 4 nieuwe raekens wegend 
… en twintig pont, het pont 3 stuiver, beloopen 

 
 
 
f 

 
 
 

3 

 
 
 
12 

 
 
 

0 
Aen naegels voor f 0 12 0 
Noch eenen tappe verhalst en versteelt is  f 2 10 0 
Noch 2 banden … daaraen verdient f 0 16 0 
Den 25 october twee nieuwe banden om de asse van die watermeule, wegende twintig pont, 
het pont vier stuiver, daeraen verdient 

f 4 0 0 

Noch een band vermaeckt ende vier kielen tesamen f 0 9 0 
Den 29 november 20 stalen schenen gemaeckt f 1 16 0 
Noch 2 banden vermaeckt f 0 16 0 
Noch 2 nieuwe klauwenbanden gemaeckt f 1 16 0 
Voor 4 st naegels f 0 4 0 
Den 20 april 1722 aen dese stadtswatermeule 19 nieuwe schennen gemaeckt, wegen 48 pont, 
het pont 3 st beloopt 

f 7 4 0 

Voor het staal in die schennen f 0 19 0 
Noch 13 oude schennen vermaeckt f 1 16 0 
Noch 20 groote naegels gemaeckt is f 1 0 0 
Noch 6 nieuwe winbanden gemaeckt, ider band 15 st f 4 10 0 
Noch 100 naegels gemaeckt is f 0 15 0 
Noch 4 banden gemaeckt f 1 12 0 
Noch aen het stadthuijs 4 haecken en een hengsel gemaeckt is f 0 10 0 
Noch een nieuwe glasroede f 0 2 0 
Noch aan het stadhuijs het slot gemaeckt f 0 3 0 
Den 10 julij aen het uijrwerck verdient f 1 18 0 
  f 37 2 0 
Groenloe, den 21 september 1722     
Jan Hendrick Assi[n]ck     
{Den 15 october 1722, dese reckeninge word gestelt in handen van de rentm[eester] Starinck 
om de selve te examineeren ende daarvan nae examinatie te rapporteeren, gelijk mede de 
gespecificeerde posten in dese reckeninge te visiteeren. Actum in curia, Groenlo den 15 
october 1722.  
Ter ordonn[antie] M. Iserloe, secr[etaris] } 

    

De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlicken rentmeester Starinck     
 
482.14     
om aan Joan Henrick Assi[n]ck dese voorstaande rekeninge te voldoen met de summa van 
ses en dartig gulden, de welcke hem bij verhoor sijner reckeninge sullen gevalideert. Actum 
Groenlo, den 28 october 1722 

    

Rud. Jan Schaalen, A. Veldink, D. Hummelinck     
Ter ordonn[antie] M. Iserloe, secr[etaris]     
Dese bovenstaande sessen dartight gulden mi ondergeschreven voeldaen op den 2 merdt 
1723. Jan Hendrick Assi[n]ck 

    

 
482.15     
Den 8 octo[ber] 1722 is van de heeren Schalen, Veldinck, Hummelinck en Holbarent bij de 
conferentie met de heeren van Loggum tot Zutphen verteert, door de heer Schalen betaelt 

f 2 8 0 

Den 23 dito sijn de heeren Schalen en Hummelinck met de heeren van Loggum tot Ruurlo in 
conferentie geweest, aldaer verteert 

f 6 2 8 

De vraght meede voor voor[melde] heeren bij de heer Schalen soo wel als de verteeringe f 3 0 0 
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voldaen coomt hier 
 f  11 10 8 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlicken rentm[eester] Starinck om aan de 
heer burgem[eester] Schalen te voldoen dese voorstaande reekeninge ter somma van  

    

 
482.16     
elf gulden tijn stuiver 8 penn., de welcke hem bij verhoor sijner reekeninge sullen 
gevalideert worden. Actum Groenlo in curia, den 25 febr[uari] 1723 

    

A. Veldink, D. Hummelinck, Bern. Holbarent     
Ter ordonn[antie] M. Iserloe, secr[etaris]     
No. 11:/ Bovenstaande ordonantie is mij den 18 april 1723 voldaen van de rentm[eester] 
Starinck. Rud. Jan Schalen 

    

 
482.17     
Die weled[ele] aghtb[are] heeren van de magistraat der stad Groenlo debent 
1720 den 27 julij hebben de gemeensluiden uijt ordre van de heer burgem[eester] 
Hummelinck ten mijnen huijse bij de confirmatie van haer ed[ele] en aghtb[are heeren] 
gedroncken een halve tonne bier 

f 3 10 0 

Daerbij gelevert toubak en pijpen f 0 11 0 
1721 den 25 julij hebben de gemeensluiden uijt ordre van de heer burgem[eester] 
Hummelinck bij mij gedroncken als wanneer de heeren van de magistrat geconfirmeert 
wierden, een halve tonne bier 

f 3 10 0 

Daarbij gelevert toubak en pijpen f 0 8 0 
1722 den 10 meert hebben de heeren van de magistrat bij mij verteert aan toubak en pijpen f 0 12 0 
Dito aen de gemeensluiden uit ordre van de heer burgem[eester] Veldink gedroncken bij de 
confirmatie van haer ed[ele] en aghtb[are heeren] ½ [ton] bier 

f 3 10 0 

Aan pijpen en touback f 0 10 0 
 f 12 11 0 
Margareta Ruissinck, Arnoldus Hackenbrock     
 
482.18     
De heeren van de magistraat ordonneeren den tijdlicken rentmeister Starinck om aan de 
wed[uwe] Hackenbrock dese voorstaande reckeninge ter summa van 12 gulden 11 str. te 
voldoen, de welcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen geleden worden. Actum 
Groenlo, den 28 october 1722 

    

Rud. Jan Schalen, A.Veldinck, D. Hummelinck     
Ter ordonn[antie] M. Iserloe, secr[etaris]     
No. 12:/ Dit bovenstaende voldaen. Arnoldus Hackenbrock     
 
482.19     
Anno 1721 
Door order van de rentmeijster Staerinck an het stadthuis 3 glaese verloot groot 19 voet, de 
voet 2 en ½ st 

f 2 7 8 

Daerijn gedaen 32 ruiten, de ruite een st f 1 12 0 
Noch 35 ruiten gestopt f 1 15 0 
En voor 2 st loot f 0 2 0 
En voor 3 st naegels f 0 3 0 
Noch 5 vensters en 2 deuren gevarft en 2 kasten ijn sijcketarrije en het pleckaetbret en de 
lanteerpael en de kast om lindeboom gevarft, daeran verdient 6 gl 

f 6 0 0 

Noch eens de kasten ijn de sijcketarrije gevarft, daeran verdient 2 gl 10 st f 2 10 0 
Somma 14 gl 19 st 8 penninge     
Schilderhuijs toe bedongen.  
Jan Cock, glaesemaeker 

    

De heeren van de magistraat ordonneren den rentm[eester] Starinck om aan Jan Cock dese 
voorstaande reken[inge] ter s[omm]a van 14 gl 9 st 8 penninge te voldoen, ’t welck hem bij 
verhoor sijner reckeninge gevalideert worden. Actum Groenlo, den 21 junij 1723. 

    

Rud. Jan Schalen      
D. Hummelinck     
Bernard Holbarent      
Ter ordonn[antie] M. Iserloe, secr[etaris]     
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Hiervan ben ijck te danke voldaen door de rentmeijster Staerijnck      
J. Cock     
 
482.20     
Anno 1722 
Rekeninge an de rentmester Staerinck van de stiene die hij te Grondelo heft laten haelen an 
de watermolen ten ersten  

    

Jan Paepen         700     
Laerbarg        800     
Ottert          200     
De Wever        400     
Panneman         400     
Berent Antinck         800     
Het 1000 55gl 10 st                   3300     
Berent Antinck 500 f 18 3 0 
Pannen an het stadthuis, het 100 25 st   f 6 5 0 
Joost Simmelinck f 24 8 0 
De heeren van de magistraat ordonneeren den tijdlicken rentmeester Starinck om aan Joost 
Simmelinck dese voorstaande reekeninge ter  

    

 
482.21     
somma van vier en twintig gulden 8 str, de welcke hem bij verhoor sijner reekeninge sullen 
gevalideert worden. Actum Groenlo in curia, den 25 februari 1723. 

    

Rud. Jan Schalen      
…Veldink     
D. Hummelinck     
Ter ordonn[antie] M. Iserloe, secr[etaris]     
No. 15:/ Desen inhout is mij betaelt en voeldaen. Joost Simmelinck     
 
482.22     
De agtbaere maegistraet de stadt Groenloo, debet     
1722 den 10 julij, booven het ordinaeres reepaereeren van het uerwerck op den tooren te 
weeten over het omstellen van een rat daer het gewigt met opgewonden wordt en het ronsel 
daer weer op tepas gemaekt dat het op zijn behoor in vatten konde en den haemer weer op 
een ander plaes gebragt dat den selven beeter slag heeft gekregen op de groote klocke en 
daerover gewerkt 1½ dagh, waeran verdient is 

 
 
 
 
f 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
u.a.b.d.w. dienaer     
Ant. ter Swaek     
Den rentm[eester] Bern[ard] Staringh wordt bij desen geordonn[eert] dese voerstaande 
reek[eninge] ad drie gulden te betaalen, bij inbrengen van behoorlijke quitantie sall ’t in sijn 
uijtgave geleden en gevalideert worden. Act[um] Groenlo den 11 julij 1722 

    

B. Holbarent     
 


