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488.1     
De heer landrost Heekeren debet an Evert Meijrink  
Door odder van de heer sickeretaris Wentholt  
1733 den 15 meij een last haver gelevert, het sceepel bedongen 9 st                           

 48 12 0 

De rentmeester Starinck word geordonneert aen mons[ieur] Meijerinck te betaelen 
bovenstaende summa van acht en veertigh gl twaelf st  
Zutphen den 9 julij 1733 J.T.B. Wentholt 

    

Hirvan voldan Mechtelt Meirenck     
Ontfangen van den heer J.T. Bern[ard] Wentholt als burgemester van Grol de zomma van 2 
gl 2 stuivers zijnde voor vragt van seven hondert en seeventien guldens de ick voolgens 
quitansi voor de edele agtbare heeren van Grol aan de heer H. van Hoeven te Amsterdam 
hebbe overgetelt 

    

Harm[en] Mekkinck     
Dese door rentmeester Starinck op mijn order voldaen. J.T.B. Wentholt     
 
488.2     
Zutphen den 16 april 1733 door order van de heer burgemest[er] Bom gelevert an de stadt 
Groll 

    

11 kanne oude lijnolij ad 9 stu[iver] f 4 19 0 
24 lb eng[els] bruijn ad 2½ stu[iver]   f 3 0 0 
3 lb goutglit ad 2¾ stu[iver]  f 0 8 4 
2 groote borstels ad 6 stu[iver] f 0 12 0 
Voor het vatien verschooten  f 0 11 0 
30 dito, 12 lb eng[els] bruijn ad 2½ stu[iver] f 1 10 0 
 f 11 0 0 
Den inhout deses voldaen den 10 julij 1733.  M.T. Oever. Wedu[we] Derck Heukelman     
 
488.3     
1733 Memoire de ce que fais débourses pour mon voiage de Zutphen      
Le 10 novembre pour un chariot  8 10 0 
Plus pour le port de chaisse   0 6 0 
Total   8 16 0 
E. Montagne Vesus     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentmeester Bernard Starinck om aan 
mademoiselle de Montagne te betaelen dese voorstaande rekeninge ter somma van  

    

 
488.4     
aght gulden 16 stuiver, welcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden.      
Actum Groenlo den 10 decemb[er] 1733     
D. Hummelinck, B. Holbarent, H.A.H. Bom     
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren],     
M. Iserloe, secret[aris]     
Noem[ero] 4     
 
488.5     
Rekentien soo mij onderges[chreven] is competerende wegens arbeidsloon van deser 
stadsrentmeester 

    

1732 den 6 oktober, de brugge aan de Beltrum poorte aangenomen van de heeren van de 
magistraat van Groenlo en ingevolge besteck 

f 25 0 0 

Nog aan Jan Schomaker betaalt wegens plancken vaeren nae de poorte f 1 2 0 
Andries Steerneborgh     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentm[eester]Starinck om aan Andries 
Steerneborgh dese voorstaande rekeninge ad vijf en twintig gulden twee stuivers, dewelcke 
hem bij verhoor sijner rekeninge sal worden gevalideert. Actum Groenlo den 11 aug[ustus] 
1733  

    

D. Hummelinck, Bern[ard] Holbarent, A.H. Bom     
Ter ordonnantie van haar weled[ele] en achtb[are heeren],      
M. Iserloe, secretaris     
Andries Sterenborgh van het bovenstand voldaen     
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488.6  
1730 Reekeninge an de achtbaere heeren van de maegistrat van de stadt van Grol van de 
steene die sij van mij hebben laeten haelen an de Lieveler poorte met dese naevolgende 
waegens, ten eersten  

 

Gerrit Mensinck  400 stenen 
Berent Mensinck  400 stenen 
Jan Stroet  350 stenen 
Vocht 400 stenen 
Luesel.. 450 stenen 
Paelman  250 stenen 
Tops 400 stenen 
Raesinck  350 stenen 
Koenderinck  350 stenen 
Tiegelaven 250 stenen 
Knickinck  400 stenen 
Kock Rotger 250 stenen 
Nort Garrit  300 stenen 
Hindrick Gastenvelt 250 stenen 
Groot Gastenvelt  350 stenen 
Wiegerinck  350 stenen 
Goorman en Eeverinck  500 stenen 
Reijierdinck 500 stenen 
Oosterholt  400 stenen 
Grooten….  500 stenen 
Wissinck 450 stenen  
               7850 stenen 
Het 1000 5 gl 10 st f  43 g  3 st 8 p 
Op daeto 14 ougustus 1733 betalt en voldaen  
Weeduwe Simmelinck  
 
488.7     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentm[eeste]r Bernard Starinck om 
aan de twee karlieden van Zutphen, soo de bagagie van de compagnie van den heer capitein 
Caneellaer van Grol tot Zutphen op den 9 maij 1733 hebben getransporteert en soo de 
compagnie van Hessen hier gebragt hebben te betaelen ses gulden, dewelcke hem bij verhoor 
sijner rekeninge sullen worden gevalideert. Actum Groenlo in senatu den 9 septemb[er] 1733  

    

D. Hummelinck, Bern[ard] Holbarent, A.H. Bom     
Ter ordonnantie van haar weled[ele] en achtb[are heeren],      
M. Iserloe, secret[aris]     
Dese ordonn[antie] is aan mij onderges[chreven] op dato bovengenoemt betaalt      
M. Iserloe, secret[aris]     
 
488.8     
Reeckenin soo mij compbeteirt weegens arbidsloon op ordre van de rendtmester Staerinck 
aen de stadtsstraeten alhier tot Grol gedaen en verdiendt  

    

1732 den 13 ocktoober en den 23 ditto hebbe ick Jan Derck en Otto Steerenbaergh voor ons 
fief daegen en drije schoft, des daeges fieftien stuijver is in geldt fier gulden en 

f 4 6 0 

Des daeges komdt ons twie kanne bijer elck ad 1 st is aghtien st  f 0 18 0 
Als mede den opperknegt fief daegen en drije schoft, des daeges met het bier twalf stuijver is 
in geldt 

f 3 9 0 

Beloopt f 8 13 0 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eeste]r Bern[ard] Starinck om 
aan de wed[uwe] Henr[ick] Steerneborg dese voorstaande rekeninge ter s[omm]a van agt gln 
13 str te voldoen, dewelcke bij verhoor sijner rekeninge sal worden geleden. Actum Groenlo 
den 12 januarij 1734  

    

D. Hummelinck, Bern[ard] Holbarent, A.H. Bom     
Ter ordonnantie, M. Iserloe, secre[taris]     
Hier is aen voldaenden den 14 jannuwaerij 1734. Jan Derck Steerenbergh     
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488.9     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eeste]r Starinck om aan Jan 
Wisselinck te betaelen de somma van ses en veertig gln, soo hij Wisselinck bij het 
aenneemen der homeinen en volvaardigen vandien verdient heeft, waaronder begrepen een 
ordonn[antie] van dartig gln als voor desen gegeven en vermist is, dewelcke hem bij verhoor 
sijner rekeninge sullen worden gevalideert. Actum Groenlo den 12 jann[uari] 1734  

    

D. Hummelinck, B. Holbarent, A.H. Bom     
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M. Iserloe, secre[taris]     
Van dit bovenstande voeldaen op den 16 janu[ari] 1734. Jan Wisselijnck     
 
488.10     
Rekeninge soo mij onderges[chreven] wegens arbeidsloon van Bernard Starinck als 
rentmeester der stad Goenlo is competerende  

    

1733 den 12 septemb[er], hebbe de kiste aan de watermole los gebroocken, comt mij 's dages 
15 str en twee kanne bier 

f 0 18 0 

Den 15 dito een dag gearbeit met de knegt comt mij als voorens  f 0 18 0 
De knegt f 0 10 0 
Den 16 dito een dagh gearbeit  f 0 18 0 
De knegt  f 0 10 0 
Den 17 dito een dag gearbeit comt mij  f 0 18 0 
De knegt f 0 10 0 
Den 18 dito een dag gearbeit comt  f 0 18 0 
De knegt f 0 10 0 
Den 19 dito een dag gearbeit  f 0 18 0 
De knegt comt  f 0 10 0 
Den 23 dito een dag gearbeit  f 0 18 0 
Voor de knegt  f 0 10 0 
Den 24 dito an de sloese eenen dag gearbeit comt mij met biergelt  f 0 18 0 
De knegt f 0 10 0 
Den 25 dito een dag gearbeit comt als voorens  f 0 18 0 
De knegt f 0 10 0 
 f 12 2 0 
 
488.11     
Transport  f 12 2 0 
Den 26 dito een dag gearbeit f 0 18 0 
De knegt comt  f 0 10 0 
Den 28 dito een dag gearbeit comt mij  f 0 18 0 
De knegt f 0 10 0 
Den 30 dito een dag gearbeit  f 0 18 0 
De knegt  f 0 10 0 
Den 1 octob[er] een dag gearbeit  f 0 18 0 
De knegt f 0 10 0 
Den 2 dito een dag gearbeit f 0 18 0 
De knegt f 0 10 0 
Den 3 octo[ber] een dag gearbeit f 0 18 0 
De knegt f 0 10 0 
Den 5 dito een dag gearbeit f 0 18 0 
De knegt f 0 10 0 
Den 6 dito een dag gearbeit  f 0 18 0 
De knegt  f 0 10 0 
Den 7 dito een dag gearbeit f 0 18 0 
De knegt  f 0 10 0 
Den 8 dito een dag gearbeit f 0 18 0 
De knegt  f 0 10 0 
Den 9 dito een dag gearbeit f 0 18 0 
De knegt  f 0 10 0 
Den 10 dito een dag gearbeit f 0 18 0 
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De knegt  f 0 10 0 
 f 28 18 0 
Berend Blanckenborgh     
De heeren van de magistraat ordonneren den     
 
488.12     
den tijtlijken rentm[eeste]r Bernard Starinck om aan Berend Blanckenborg te voldoen dese 
voorstaande rekeninge ter somma van agt en twintig gulden aghtijn stuivers, dewelcke hem 
bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. Actum Groenlo den 12 jan[uarij] 
1734 

    

D. Hummelinck, Bern[ard] Holbarent, A.H. Bom     
Ter ordonn[antie], M. Iserloe, secret[aris]     
Dese voorstande rekenge is aan mij doer den rentmeester Bernat Starinck te dancke voldaen, 
derhalven bij desen daervoor quitere. Actum Groenlo den 24 januarij 1734  

    

Dit is het marck van Berent Blanckenborgh eijgen handig getrocken. L     
 
488.13     
Rekentien soo mij onderges[chreven] van dese stad Groenlo is competerende     
1733 den 11 julij, door ordre van den rentmeester Starinck aan de optreckende brugge het 
ijserwerck gemaakt en daaraan gelevert vier hondert seven en twintig pont, het pont tegens 
drie en een halven stuiver ingevolge accoort daarover gemaakt, gereekent 

f 74 14 8 

Nog daaran gemaakt twee ooren an de kanne f 0 7 0 
  75 1 8 
P. Robers     
De heeren van de magisraat ordonneren den tijtlijken rentmeester Starinck om aan Jan 
Willem Robers te betaelen dese voorstaande rekeninge ad vijf en seventig gulden een str 8 
penn[inge], dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen worden gevalideert. Actum 
Groenlo den 11 augusti 1733 

    

D. Hummelinck, Bern[ard] Holbarent, A.H. Bom     
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren],      
M. Iserloe, secret[aris]     
Hiervan voldaen. Jan Willem Roebers     
 
488.14     
Rekeninge soo mij onderges[chreven] is competerende van Bernard Starinck als rentmeester 
der stad Groenlo  

    

1733 om Sint Jan, hebbe ick met soon ijder 15 dagen gearbeit onder ons beijden an de 
brugge tesamen 27 str 's dages en ijder twee kanne bier  

f 26 15 0 

Nog aan de sloese gearbeit 14 dagen 's dages 15 str  f 10 10 0 
'S dages 2 kanne bier  f 2 2 0 
En mijn soon 12 dagen 's dages 12 str  f 7 4 0 
En twee kanne bier f 2 2 0 
 f 48 13 0 
Derck Hendrick Huninck      
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentmeester Bernard Starinck om aan 
Derck Hendrick Huninck te voldoen dese voorstaande rekeninge ter somma van agt en 
veertig gulden 13 str, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen voldaen worden. 
Actum Groenlo den 12 jan[uarij] 1734  

    

D. Hummelinck, Bern[ard] Holbarent, A.H. Bom     
Ter ordonn[antie], M. Iserloe     
Dese bovenstande reckenge is mi onderschreven door den rentm[eester] Starinck voeldaen 
met 46 gl 13 st  

    

Den 23 januari 1734 Derck Hendrick Huinijnck     
 
488.15     
Specificatie Henricken Weijenborgh van hetgeene dat in het iaer 1733 voer de stad 
Grondeloe heeft als timmerman gearbeijd als volgende 

    

Erstlick den 16 junij aen de brugge bij de Beltrum poerte aenfangen te arbeijden en 
opgehauden den 10 julij en onder den … terminen gearbeijd 12 dagen en ijder dag verdient 

 10 16 0 
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15 stuiver en 2 kanne bijer ad … ijder dus 18 stuijver, doet in 12 dagen  
It[em] mijn knecht  gearbeijd 13 dagen en ijder dag verdiend 12 st en 2 kanne bijer, facit in 
13 dagen  

 9 15 0 

Summa  20 11 0 
Jan Wijnterinck onder boven specificierde terminum gearbeijd 11 dage en ijder dag verdiend 
15 st en 2 kanne bijer, doet in 11 dagen in rato  

 9 18 0 

  30 9 0 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eeste]r Bern[ard] Starinck om 
aan Henrick Weijenboom dese bovengestelde rekeninge ter s[omm]a van dartigh gulden 
negen 

    

 
488.16     
dewelcke hem bij afhooren sijner rekeninge sullen voldaen worden. Actum Groenlo den 30 
novemb[er] 1733 
D. Hummelinck, Bern. Holbarent 
Ter ordonn[antie], M. Iserloe, secr[etaris] 

    

Dese rekeninge moet in’t komstige op sijn ordre van dag en datum van post tot post 
gerapporteert worden 

    

(Tekst op kop:) Specificatie Henricken Weijenborg van arbeijdsloen vanwegens de brugge 
tot Grondeloe de dato 1733 16 [septem]bris 

    

Van dese reckenghe is mi ondergeschreven voldaen op den 20 januari 1734 
Hendrick Weijenborgh 
Noem[ero] 12 

    

 
488.17     
1733 Reekeninge an remmeijster Staerinck van den leem die hij heeft laeten haelen den 10 
mers (= maart)  

    

ten eersten Berent Aentinck 2 voor   
Hendrijck Aentinck 2  voor   
Maerse booer 2  voor   
Maervel 2  voor   
Boemert 2  voor   
Anstoet 2  voor   
Reijvelt 2  voor   
Berent Aentinck 2  voor   
Hendrijck Antinck 2  voor   
IJan Willem Simmelinck f 5 8 0 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentmeester Bernard Starinck om aan 
Jan Willem Simmelinck dese voorstaande rekeninge ter somma van vijf 

    

 
488.18     
vijf gln agt stuivers te voldoen, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen worden 
gevalideert. Actum Groenlo den 20 januari 1734 
D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A.H. Bom 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en acht[bare heeren], 
M. Iserloe, secr[etaris] 

    

Hiervan voldaen. IJan Wellem Simmelinck     
Noem[ero] 13     
 
488.19     
Rekeninge soo mij onderges[chreven] van den rentmeester der stad Groenlo Bernard 
Starinck is competerende 

    

1733 den 16 junij, an de Beltrum poorte aan de optrek[k]ende brugge beginnen te arbeiden, 
comt 's dages 18 str en twee kanne bier 

f 1 1 0 

Den 17 dito f 1 1 0 
Den 18 dito f 1 1 0 
Den 19 dito f 1 1 0 
Den 20 dito f 1 1 0 
Den 22 dito f 1 1 0 
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Den 23 dito f 1 1 0 
Den 25 dito f 1 1 0 
Den 26 dito f 1 1 0 
Den 27 dito f 1 1 0 
Den 6 julij f 1 1 0 
Den 7 dito f 1 1 0 
Den 8 dito f 1 1 0 
Den 9 dito f 1 1 0 
Den 10 dito f 1 1 0 
Voor het tou tot het gebont te rigten f 6 0 0 
Voor de schuiven [?] f 0 12 0 
Den 15 septemb[er] aan de moelenkisten gearb[eit], comt als voorens met biergelt daeronder 
gerekent 

f 1 1 0 

Den 16 dito f 1 1 0 
Den 17 dito f 1 1 0 
Den 18 dito f 1 1 0 
Den 19 dito f 1 1 0 
Den 23 dito f 1 1 0 
 f 28 13 0 
 
488.20     
Transport f 28 13 0 
Den 24 septemb[er], aan de slouse bij vrouw Veldincks Pollen gearbeit, comt als vooren 's 
dages 18 st[uive]r en twee kanne bier 

f 1 1 0 

Den 25 dito f 1 1 0 
Den 26 dito f 1 1 0 
Den 28 dito f 1 1 0 
Den 30 dito f 1 1 0 
Den 1 octob[er] f 1 1 0 
Den 2 dito f 1 1 0 
Den 3 dito f 1 1 0 
Den 4 dito     
Den 5 dito f 1 1 0 
Den 6 dito f 1 1 0 
Den 7 dito f 1 1 0 
Den 8 dito f 1 1 0 
Den 9 dito f 1 1 0 
Den 10 dito f 1 1 0 
Somma f 43 7 0 
Geert te Roller     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentmeester Bernard Starinck om aen 
Geert te Roller dese voorstaande rekeninge ter somma van drie en veertigh gulden 7 strs 

    

 
488.21     
7 st[uive]rs te voldoen, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert 
worden. Actum Groenlo den 19 meert 1734 
Bern[ard] Holbarent, … , A.H. Bom 
Ter ordonn[antie] van haar wele[ele] en achtb[are heeren], 
M. Iserloe, secr[etaris] 

    

Hiervan voldaen. Geert te Roller     
 
488.22     
Rekentien soo mij ondersr[even] van den rentmeester Starinck is competerende     
1733 den 19 septemb[er], door ordre van den rentmeester 50 scherpelingen gemaakt f 0 10 0 
Den 24 dito, twee bolten gemaakt f 0 16 0 
Den 17 octob[er], twee keetens an de sloese en twee klammers f 3 17 0 
Dito, ses haken gemaakt an de schutte ende naegels f 1 4 0 
Nog twee banden en twee kransbanden f 1 14 0 
Nog twee klincken en twee bolten gemaakt f 0 6 0 
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Nog an de schreve verdient f 0 2 0 
Den 8 novemb[er], een bolt in de rolle gemaakt f ? ? ? 
Den 29 dito, het ijserwerck an de Beltrum poort an de homeines gemaakt en tesamen een en 
vijftigh half pond tegen vier en half stuiver 

f 8 17 8 

Dito, een lusken an de tange in de wagt gemaakt f 0 3 0 
Nog een hencsel aan de asse, twee bijlen angelagt soo van den rentm[eeste]r geleent en in 
stadsdienst gebroken  

f 0 ? 0 

Een tange gewelt f 0 1 0 
 f 20 10 8 
Jan Willem Roebers     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentmeester Bernard Starinck om aan 
Jan Willem Roebers dese voorstaande rekeninge ter somma van 

    

 
488.23     
van twintig gulden 10 st[uive]rs te voldoen, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge 
sullen gevalideert worden. Actum Groenlo den 19 meert 1734 
D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A.H. Bom 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heren] 
M. Iserloe, secr[etaris] 

    

Van bovenstande voldaen op den 22 merdt 1734. Jan Willem Roebers 
Noem[ero] 15. 

    

 
488.24     
Reeckeninghe soo mij competert wegens arbijdtsloon op order van de rendtmester Staerenck 
aen de poorten gedaen en verdient 

    

1733 den 12 meerdt en den 13 september heb ick Jan Wisselinck, timmermansbaas, 
begonnen te aerbeyden ten eersten aen de Lieffelde poordte de staendvincken en de 
schaerpalen gesedt, daerover gearbeijdt twe daegen, 's daeges sestien stuiver, is in geldt 
eenen gulden en [10 st] 

f 1 10 0 

De Belterem poordte geverft en een duere gemaeckt aen de weght en alles seven daegen en 
drije schoft, des daeges seestien stuever, is in geldt 5 gulden en [17 st] 

f 5 17 0 

Beloopt f 7 7 0 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentmeester Bernard Starinck om aan 
Jan Wisselinck dese bovenstaande 

    

 
 
488.25 

    

rekeninge ad seven guldens seven str te betaelen, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge 
sullen gevalideert worden. Actum Groenlo den 9 mert 1734 
D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A.H. Bom 
Ter ordonn[antie] van haer weled[ele] en achtb[are heren] 
M. Iserloe, secr[etaris] 

    

Dit is mij voldaen. Jan Wisselijnck 
Noem[ero] 16 

    

 
488.26     
De hoog agtbaare heeren burgemeesteren der stadt Groll debet an Ant[onij] ter Swaak voor 
het exstraordinaris repaereeren van het uerwerck op den tooren tot Groll 

    

1731 den 17 julij, na Groll geweest om Arend Hoberinck te onderwijsen het uerwerck te 
stellen en op te winden, daerover gevaceert twee daagen 

f 3 0  

Den 11 oct[ober], het uerwerck bossen ingemaekt en de tappens nijes opgevielt, daerover 
gevaaceert 2 daagen 

f 3 0  

Den 22 nov[ember], na Groll geweest om an ’t halfe slaagwerck te maaken een nije busse, 
klinck en veere an de windtvleugel dat versleeten was, daerover gevaaceert 2 daagen 

f 3 0  

1732 den 11 nov[ember], na Groll geweest om de sluijtinge van het groote slagwerk en de 
klinck van de windvleugel te maaken die gebrooken waeren, daerover gev[aceert] 3 daagen 

f 4 10  

 f 13 10  
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eeste]r Bernard Starinck om an 
Antonij Ter Swake de voorstaande rekeninge ad dartijn g[u]l[de]n 10 st[uive]r te voldoen, 
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dewelcke hem bij verhoor sijner rekeningen sullen gevalidert worden. Actum Groenlo den 
19 meert 1734 
D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A.H. Bom 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], 
M. Iserloe, secr[etaris]  
Dit boovenstaande is mij door de rentmeester Starinck voldaen. Ant. ter Swaak     
 
488.27     
Rekeninge soo mij onderges[chreven] is competerende wegens arbeitloon aan het orgel 
gedaen 

    

1734 den 4 meij, ben op ordre van de heeren van de magistraat der stad Groenlo hier 
gekomen, het orgel gevisiteert en hetgeene daaran manqueerde gerenoveert, en ben tot Grol 
verbleven tot op den 9 dito maij, en dit alles op mijn eijgen costen, ende de deficierende 
materialen daerbij gedaen, dus stelle 

f 19 14 0 

Dirrich Marttens, orgelmacher     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eeste]r Bern[ard] Starinck om 
aan Derrick Martens orgelmaker dese voorstaande rekeninge ter somma van negentijn 
g[u]lde[n] 14 stuiv[er] te betaelen, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen 
gevalideert worden. Actum Groenlo den 9 maij 1734 
D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A.H. Bom 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], 
M. Iserloe, secr[etaris] 

    

 
488.28     
Dese voorstaande rekeninge is mij den door rentm[eester] Starinck voldaen, oorcond mi 
eijgen hand, Groenlo den 9 maj 1734 
Dirrich (Ditrich?) Marttens, orgelmacher 

    

Noem[ero] 18     
 
488.29     
1734 den 5 april door de weledele en agtbare heeren van de magistraat deser stad na 
Nimegen afgesonden om de heeren burgemeesteren der 4 kleijne steden op de landagh op te 
passen, uijtgeweest 

 15 dagen 
 

Den 17 meij wederom afgesonden nae den quartierdagh tot Zutphen tot het opwagten der 
bovengemelde heeren, uijt geweest... 

 6 dagen 
 

  21 dagen 
S.J. Wijnants    
Den heeren van de magistraat ordonnaeren den tijtlijken rentmeester Bernard Starinck om an 
den roijendrager Stephen Jan Wijnants te betaelen een en twintig daler hollants, dewelcke 
hem bij verhoor sijner rekeninge sullen worden gevalideert. Actum Groenlo in senatu den 17 
julij 1734 
W. … van Heeckeren, D. Hummelinck, Bern. Holbarent 

   

 
488.30     
Ter ordonn[antie], M. Iserloe     
Hiervan door den rentmeester voldaen. S.J.Wijnants f 31 10 0 
Noem[ero] 19     
 


