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484.1     
1724 Reeckeninge soo … toecomt doe dije soonne van Jacop R … gevangen genoemen 
wort dije heer borgem[eeste]r Holberent laeten hallen op het raethuiss, een kanne bijer 

f 0 6 0 

Noch uijt odder van mijen heer Holberent dije Pecker ende Jan Oetmorssen ende Gert 
Schoeterss gedroncken eene kanne bijer 

f 0 6 0 

1726 ijen dije mant maijes dije heren van dije magestrat door Engelbart Picker laeten hallen 
twe kanne bijer 

f 0 12 0 

Noch dije kijesserls uijt odder van har ede[le] ende achbare heren gedroncken een kanne 
bijer 

f 0 6 0 

Somma  f 1 10 0 
Grol den 7 august[us] 1726. Z. Franck     
[Den] rentm[eester] B. Starinck wordt bij dese geordonneert ’t bovenstaende te betaalen met 
eenen gulden 10 st, sall in sijn uijtgave gevalideert worden. Den...august[us] 1726 

    

B. Holbarent     
 
484.2     
Een reckinge an de heren van de magestrat soo als sij geordeneert hebben in het jaer 1725 
den 1 oktober op den genderale jaechsdagh een tonne bijer 
…. 

f 7 0 0 

De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentm[eeste]r Starinck om aan de 
weduwe Hackenbroeks te betaelen dese voorstaande rekeninge ter somma van seven gulden 
ses str, de welcke hem bij verhoor sijner  

    

 
484.3     
reekeninge sullen gevalideert worden. Actum Groenlo den 6 februari 1727     
Rud. Jan Schalen, ….Veldink, D. Hummelinck     
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en aghb[are heeren] M. Iserloe, secr[etaris]     
No. 3:/ Van dit bovenstand voeldaen, wedeve Hackenbrock     
 
484.4     
1726 ten dienste van de heeren van de magistraet der stadt Groenloe mee van Zutphen 
gebragt de brantspuijte met sien toebehoren, coomt mij voor vragt 

f 2 10 0 

Monsieur Hengelaer mee naa Grol gebragt, coomt voor vragt van een mens f 0 15 0 
facit f 3 5 0 
Den rentm[eester] Starinck wordt bij desen geordonneert te betaalen aan Berent Verkule 
voerstaande reeckeninge ad 3 [gl] 5 st, soe sijn uijtgave geleden worden. Act[um] Groel den 
3 Xbris (december) 1726 

    

B. Holbarent     
 
484.5     
Dat de heer borgemeester Schalen als pagter van de watermolen der stad Groenlo aen mij 
heeft betaeld hondert en twee en dartigh gulden in voldoeninge van een jaer interesse van 
een capitael van twee duisend vierhondert gulden mij uijt gemelte stadswatermolen 
competerende en verscheenen is op den 16 julij deses jaers 1726. Sulx bekenne mids desen.  

f 132 0 0 

Actum Groenlo den 1 augusti 1726     
 … Veldink 1726     
 
484.6     
1727 den 26 junij hebben de gemeensluiden uit ordre van de heer borgemeester 
Hummelinck bij mij verteert aen bier pijpen en tuback  

f 4 0 0 

Arnoldus Hackenbrock     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Starinck om aan 
Arnoldus Hackenbrock  

    

 
484.7     
te betaelen de s[omm]a van vier gulden, de welcke hem bij verhoor sijner rekeninge 
gevalideert worden. Actum Groenlo den 15 julij 1727 
Rud. Jan Schalen, D. Hummelinck, B. Holbarent 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en aght[bare heeren], M. Iserloe secr[etaris] 

    

No. 6:/ Hiervan voldaen Arnoldus Hackenbrock     
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484.8     
1723 den 8 november hebben de heeren van de magistraat met de gecomijteerden over de 
jaght ten mijnen [huijse] verteert aen bier, pijpen en tuback 

f 0 12 0 

Den 9 dito weerder verteert aen bier, wacholder waeter, pijpen en tuback f 1 6 0 
Den 10 dito weeder verteert aen bier, genever, pijpen en tuback f 1 18 0 
No. 5:/ 1726 den 27 junij hebben de gemeensluijden uidt ordree van de heer borgemeester 
Huimmelinck bij mij verteert aen bijer, tuback en pijpen 

f 4 0 0 

1726 den 12 augustus heeft de heer docktoor Hunyck met sijn soon ten mijnen huijse 
verteert aen eeten en drincken 

f 1 0 0 

1726 den 23 julij is mons[eigneur] Berend van Hengelaer ten mijnen huijse gekoomen als 
wanneer hij de brantspojite overbrachte en is op den 25 dito 's naedemiddages weeder 
vertrocken, voor 2 nachten slaepen 

f 0 4 0 

Heeft drij maeltiden gedaen voor ieder maeltidt 4 str f 0 12 0 
Aen dranck verteert f 0 14 0 
Aen coffij f 0 4 0 
 f 10 10 0 
Arnoldus Hackenbrock     
 
484.9     
De heeren van de magistraat ordonneeren den tijtlijcken rentm[eeste]r Bernard Starinck om 
aan Arnoldus Hackenbroek te voldoen dese voorstaande rekeninge ter somma van tijn 
gulden en tijn stuivers, de welcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen worden geleden. 
Actum Groenlo in curia, den 25 febr[uari] 1727 
Rud. Jan Schalen, ... Veldinck, D. Hummelinck 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en aght[bare heeren], M. Iserloe, secretaris 
Hiervan voldaen, Arnoldus Hackenbrock 

    

 
484.10     
Reckeninge so mij … doer order van de heer …  
wat ick int jahr 1725 en 1726 … Groenloe gearbeijt hebbe 

    

An de groete klocke een klaffe vermaakt, daran verdent f 1 5 0 
Nog een nij klaave gemackt  f 1 15 0 
Nog an naegels voor f 0 10 0 
Nog an de pimklocke een nijewen klaeve gemackt f 0 18 0 
Nog an de klocke verdent f 1 15 0 
Nog an het uijrwerck verdent f 0 16 0 
Nog een neijwen bandt op de asse van de wattermoelle gemackt f 1 6 0 
Nog twij hacken an het stadthuijs gemackt f 0 4 0 
Nog an de marckputte verdent f 0 3 0 
Nog an het uijrwerck verdent f 0 16 0 
Nog sees kijls gemackt, 't stuck ad 5 st maekt tsaemen f 1 10 0 
Nog an het sloet an de waettermoelle verdent f 0 6 0 
Nog an de koevoet an de wattermolen verdent f 0 5 0 
Nog an de klocke verdent f 2 4 0 
Nog voor naegels f 0 5 0 
Nog an het sloet van de tornduer met een nijween sloetel verdent f 0 9 0 
Nog an het sloet van de kerckduer verdent f 0 3 0 
Nog een neijwe veer onder den haemer van de kloeke gemackt f 1 10 0 
Nog vier kijls an de waettermoelle gemackt, 't stuck 5 st is f 1 0 0 
Nog an de klocke verdent f 0 12 0 
Nog an de waettermoelle verdent f 0 4 0 
Nog an het sloet an de orgelduer verdent f 0 5 0 
 f 18 1 0 
 
484.11     
... draght f 18 1 0 
[Nog an] uijrwerck verdent f 0 4 0 
Nog an de klockkamer verdent f 1 0 0 
Nog een neijwen trecker an het uijrwerck gemackt f 0 15 0 
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Nog een neijwen ancker an den torn wegende 6 lb et 3 st f 0 18 0 
Nog an naegels voor f 0 2 0 
Nog 4 kijls gemackt, et stuck 10 st tesamen f 2 0 0 
 
 

f 23 0 0 

Doer order van de heer rentmeister Starinck an het orgel gearbeijt een nij sloet gemackt  f 0 15 0 
Nog 10 trecleers an het orgel gemackt  f 1 5 0 
Nog 20 ijsserkes an het orgel gemackt dar den draet doer gaat f 1 0 0 
Nog an naegels voor f 0 1 0 
Nog 8 treckers an het orgel gemackt dar het orgel met getrocken west, dar verdent f 3 4 0 
Nog an naegels in het orgel voor f 0 8 0 
Nog een paer henssels vermackt f 0 5 0 
 f 7 7 0 
16 juni 1727 de weduwe Assi[n]k     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Bernard Starinck om de 
weduwe Assinck dese voorstaande rekeninge ter 

    

 
484.12     
ter s[omm]a van … te voldoen de welcke bijverhoor sijner reckeninge sullen gevalideert 
worden. Actum Groenlo den 17 junij 1727. 
Rud. Jan Schalen, D. Hummelinck, B. Holbarent 
Ter ordonn[antie] van haar weled[el] en aght[bare heeren], M. Iserloe, secr[etaris] 

f 23 0 0 

De bovenstaande … , Benardus Assinck     
 
484.13     
[Reckeninge] soo mij competert weegens arbeidsloon op order van de rendtmester Staerinck 
de commen geleght en gestraedt in de Nieuwe en Lievelde poorten alhier tot Grol gedaen en 
verdient 

    

1724 den 2 merdt hebbe ick Otto Steerenbaergh begonnen te arbeiden en vervolgens in de 
maendt april en in nofember op de mardt gestraedt in desember, paennen gesteecken op het 
stadthuijs en op de waetermuele, voor mij in alles 12 daegen, des daeges coomt mij op mijn 
eijgen kost aghtien stuijver, is tesaemen in geld tien gulden en 16 st 

f 10 16 0 

Mijn broer Juerien Aelberdt Steerenbaergh heeft in dien tijdt daer met mij aen gearbeijd den 
tijt van elf daegen en 1 schoft, den selven coomt des daeges seestien stuijer, is tesaemen in 
gelde aght gulden en aght stuijver 8 penn. 

f 8 8 8 

 f 19 4 8 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlicken rentmeester Starinck om aan de 
weduwe Steerneborgh dese voorstaande reekeninge ter somma van negentijn gl vier stuivers 

    

 
484.14     
stuivers te voldoen, de welck hem bij [verhoor] sijner reckeninge sullen geleden worden. 
Actum Groenlo in curia, den 22 januari 1726 
Rud. Jan Schalen, Veldink, D. Hummelinck 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en aght[bare heeren], M. Iserloe, secret[aris] 
No. 8:/ Ick bekenne van deese aeghterstaende rekenengh uijt haenden van de rentmester 
Staerenck te daenck voldaen te zijn. De wedewe Starenbaergh 

    

 
 


