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487.1     
Rekeninge soo mij onderschr[even] wegens arbeidsloon aan dese stad gedaan van den 
rentm[eeste]r Starinck is compterende 

    

1731 den 28 august[us], aan Lievelder poortenbrugge ende aan de watermole gearbeid 13 
dagen, 's dages 18 str. en twee kanne bier, tesamen  

f 13 13 0 

Dito, Derck Henrick Huinink 13 dagen gearbeid, ’s dages 15 stuiv[er] en twee kanne bier f 11 14 0 
 f 25 7 0 
Geert te Roller     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Bernard Starinck om aan 
Geert te Roller des voorstaande rekeninge ad vijf en twintig guldens  seven st te voldoen, 
dewelcke 

    

 
487.2     
hem bij verhoor sijner rekeninge sullen worden gevalideert. Actum Groenlo den 27 
novemb[er] 1731 
D. Hummelinck, B. Holbarent, A. Blom 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], 
M. Iserloe, secretaris 

    

Noem[ero] 2 
Dit bovenstaande is voldaen. Geert te Roller 

    

 
487.3     
Reckinge aen de achtbaere heeren van de maegestrat der stadt Grolle     
1731 den 15 meert, is de heer docktoer Stonijck ten mijnen huise gelogeert geweest tot den 
16 dito en heeft bij mij voor een maltidt met de secretaris 

f 0 12 0 

aen dranck f 1 0 0 
Voor slaepen f 1 2 0 
Den 12 april, is de heer docktoer Stonijck ten mijnen huis gelogeert geweest tot den 13 dito 
en verteert aen eeten, drincken, slaepen 

f 1 16 0 

Den 28 junij, sijn ed[ele] verteert aen eeten, drincken, slaepen f 1 10 0 
1731 den 24 meij, is de boede van Doesborgh bij mij gelogeert geweest en verteert aen 
eeten, drincken, slaepen 

f 1 0 0 

Arnoldus Hackenbrock f 6 0 0 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Bernard Starinck om aan 
Arnoldus Hackenbrock dese voors[chreven] rekeninge ter somma van ses gulden te voldoen,                                 

    

 
487.4     
dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. Actum Groenlo den 3 
decemb[er] 1731 

    

D. Hummelinck, B. Holbarent, A. Blom     
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren],  
M. Iserloe, secretaris 

    

Hiervan voldaen. A. Hackenbrock 
Noem[ero] 3 

    

 
487.5     
Reck[en]inge aen de achtbaere heeren van de maegestraat der stadt Groll     
1723 den 18 junij, uit ordree van de presijdent borgemeester de heer Van Braansenborgh is 
ten mijnen huise als de stadtpachten sijn verpacht door de pachters gedroncken een halve 
tonne bier 

f 3 10 0 

1731 is uit ordree van de heeren van de maegestraat ten mijnen huise door de jaegers 
gedroncken een tonne bier 

f 7 0 0 

Daerbij gehalt aen tuback en pijpen voor f 0 12 0 
Weeduwe van Z. Franck f  11 2 0 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentm[eeste] Bernard Starinck om 
aan de weduwe van Sijl Francke te betaelen den voorstaande rekeninge ter somma van elf 
guldens twee str, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. 
Actum Groenlo den 28 decemb[er] 1731 

    

D. Hummelinck, B. Holbarent, A. Blom 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren],  
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M. Iserloe, secretaris 
Dito als boven hiervan voldaen. De wedewe Franck     
 
487.6     
1731 den 14 januari, uit  order van de rentmeister Staerinck een klinke met sien toebehoor 
an de wachte gemaeckt, daeran vordient  

f 0 4 0 

Dito, een boogel an het uierwerck gemaekt f 0 2 0 
Den 15 feberari, den keffer in de waetermoole voormaekt, daeran verdient f 0 5 0 
Den 28 augustus, een pipe in de rolle gemak f 0 4 0 
Dito, een bant om de heije gemaekt f 0 16 0 
Noch vier pinnen in de kraene gemaekt f 0 2 0 
Noch een stuck in een bant gewelt f 0 3 0 
Den 8 september, vief ankers in de vlootbonnen gemaekt f 2 10 0 
Noch een scheerbant gemaekt f 1 4 0 
Den 16 september, een ketten an de marckputte gemaekt f 1 16 0 
Dito twee emmers beslaegen an de marckputte, daeran vordient is f 2 16 0 
Den 27 september, een ketten an de marckputte gemaekt f 1 16 0 
Dito twee emmers beslaegen an de marckputte f 2 16 0 
Jan Willem Roebers de smit f 26 14 0 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Bernard Starinck aan Jan 
Willem Robers dese voorstaande 

    

 
487.7     
rekeninge ter somma van ses en twintig guld[en] 14 str te betaelen, dewelcke hem bij 
verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. Actum Groenlo den 27 novemb[er] 
1731 

    

D. Hummelinck, B. Holbarent, A. Blom     
Van de bovenstande 26 gul[den] 14 [st] is mij ondergeschreven voeldaen op den 5 desember 
1731. Jan Willem Roebers de smit 

    

Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], 
M. Iserloe, secretaris 
Noem[ero] 1 

    

 
487.8     
Rekentien soo mij onderschr[even] wegens geleverde en genever van den rentm[eeste]r 
Bernard is competerende 

    

1729 den 27 junij, bij de confirmatie van de heeren van de magistraat hebben de 
gemeensluiden op haar weled[ele en aghtbare heeren] ordre gedroncken aan wijn 

f 4 0 0 

Den 17 septemb[er] de jagt door haar weled[ele] en aghtb[are heeren] betrocken, van de 
beste genever medegenomen vier kanne, de kan 12 str 

f 2 8 0 

1731 den 28 junij, bij de confirmatie van de heeren van de magistraat aan de gemeensluiden 
gelevert aan wijn, toebak en pijpen 

f 4 0 0 

Den 17 septemb[er], op ordre van de heeren van de magistraat gelevert bij ’t betrecken van 
de jagt 4 kanne genever, de kan 8 str 

f 1 12 0 

facit f 12 0 0 
Harmen Liefferinck     
 
487.9     
De heeren van de magistraat ordonneren de tijdlijken rentm[eeste]r Bernard Starinck om aan 
Harmen Liefeninck te betaelen dese voorstaande rekeninge ter somma van twaalf gulden, 
dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen worden gevalideert. Actum Groenlo in 
curia, den 11 januari 1732 

    

D. Hummelinck, B. Holbarent, A. Blom     
Ter ordonn[antie], M. Iserloe, secretaris     
Dese rekijege ijes mei doer de rentmestr Staerink foldan. H. Liefferinck     
Noem[ero] 6     
 
487.10     
Reeckeninge soo mij compteert weegens arbidtsloon op ordre die van de rendtmeester 
Staerinck aen het stadtshuis gedaen en verdient  
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1730 den 22 meij en 1731 den 9 meij, hebbe ick Otto Steerenbargh metsellaersbaas 
begonnen te arbeijden en verfolgens ten eersten op het stadtshuis paennen gestecken eenen 
schoft is 

f 0 4 8 

Den opperkneght 1 schoft is f 0 2 12 
Den sessentwintichsten julij, den kalck gelest eenen dagh f 0 18 0 
Den negen meij, aen het stadshuis gearbeijdt eenen schoft is f 0 4 8 
Den opperkneght 1 schoft is f 0 2 12 
Den 25 junij, den kom voor de secktarrije geleght, daerover gearbidt Juerien Aelberdt 
Steerenbargh eenen halven daegh is 

f 0 7 8 

1732 in de maant de straete oopen gemaeck en wederom toegemackt op de marckt daar den 
geijselpaale heeft ingestaan en op het stadtshuis paennen gestecken, daervoor fieftien 
stuijver 

f 0 15 0 

beloopt f 2 15 0 
Den rentm[eeste]r Bern[ard] Staarinck wordt bij desen geordonneert dese voorstaande 
reck[eninge] ad twee gul[den] 15 st te betaalen, sall den rendant in sijn uijtgave gevalideert 
worden. Act[um] Groenlo, den 29 marti 1732          

    

Bern[ard] Holbarent     
 
487.11     
An de ander sijde staande reckeninge is mijn door de rentm[eeste]r betaalt     
Act[um] de 31 marti 1732     
Jan Derck Steerenbaergh 
Noem[ero] 7 

    

 
487.12     
Specificatie van de attinge gedaen aen Lene en Lisebet Bruijnink door Steven Jan Wijnants 
als daer door de weledele en agtbare heeren van de magistraet deser stad gelast 

    

1731 den 8 november, hebben de heeren van de magistraet president burgermeester 
Holbarent, Lene en Lisebet Brunink in giselinge laten setten, coomt voort giselen voor ider 
persoon enen gulden tien st, dus twee personen 

f 3 0 0 

Voor 6 dagen water en broot, ider persoon 4 st daegs, dus twee personen  f 2 8 0 
1732 den 28 januarij, siende de twee bovengenoemde vrouwluij wederom crimineel sonder 
consequentie gevangen geset, coomt voor sluijten van ider 3 gulden, dus 2 personen 

f 6 0 0 

Voor eten en drinken tien st daeghs, van ider beginnende den 28 januarij en eijndigt den 8 
maart 1732, inkluis siende een en veertig dagen 

f 41 0 0 

facit f 52 8 0 
Transport     
 
487.13     
Transport f 52 8 0 
1732 den 29 januarij, aen een expressen die een brief na den fiscaal Stump naa Bredevoort 
gebraght heeft betaelt 

f 0 6 0 

Den 2 februarij, wederom een expressen na Bredevoort met een brief aan Stump f 0 6 0 
Den 6 februarij, wederom aen een expressen die een brief aen de fiscaal gebraght hadde 
betaelt 

f 0 6 0 

 f 53 6 0 
Den 25 februarij, de informatien en confessien van de gevangenen naa Arnhem gebraght, 
stelle dese reijse aan haar weledele en achtbare [heeren] 

    

Den 7 maart, naa den schepregter Adam Coene na Bredeevoort geweest, stelle dese reijse 
aan haar weledele en achtbare [heeren] 

    

De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Bernard Starinck om aan 
den boode Stephen Jan Wijnants te voldoen de somma van vijf en vijftig gln. 6 str, dewelcke 
hem bij verhoor sijner rekeninge 

    

 
487.14     
rekeninge gevalideert worden. Actum Groenlo den 10 april 1732     
D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A. Blom     
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M. Iserloe, secretaris 
Hiervan door den rentmeester Starinck voldaen. S.J. Wijnants. 55 gl 6st 
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487.15 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Bernard Starinck om aan 
den rigter Aberson tot Roederlo te betaelen wegens gelevert houtwarck aan de drie 
homeinen voor dese stad de somma van honderd en sestig gulden, dewelcke hem bij verhoor 
sijner rekeninge sullen gevalideert worden. Actum Groenlo den 15 meij 1732 

    

D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A. Blom     
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en agtbare heeren], 
M. Iserloe, secretaris 

    

Dit boovenstaande voldaen per ordre van mijn vader. Adam Alberson     
 
487.16     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Starinck om aan de heer 
borgemeester Ernst van Lobenzels te rembouseren soodane negentijn gulden seven stuivers 
agt penn[inge] als sijn weled[ele] voor dese stad verschooten heeft, dewelcke bij verhoor 
sijner rekeninge en daarop afgegeven en vertoonde quitantie aan hem sullen gevalideert 
worden. Actum Groenlo in senatu, den 27 junij 1732 

    

D. Hummelinck, Bern. Holbarent,  W.K.V. Heeckeren     
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M. Iserloe, secretaris     
Door de rentm[eester] Starinck mij dese bovengenoemde som van 19-7-8 voldaen op dato.  
E. van Lobensels  

    

 
487.17     
Bekennen wij ondergeschr[even] ontfangen te hebben van den rentm[eester] Starinck de 
somma van aght en twintig gulden tijn stuiver, soo ons onderschr[even] wegens vacatie van 
’t opmaken en uijtgraven van de bijdammen sijn competerende, ijder heer ses dagen, ’s 
dages een daalder ende den dienaar een daalder voor sijn extraordinaire moeijte, sullende  
hetselve den rendant bij verhoor sijner rekeninge gevalideert worden. Actum Groenlo den 24 
septemb[er] 1731 

    

D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A. Blom     
28-10-0     
 


