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490.1     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Starinck om aan Jan 
Wisselinck en Harmen Struij op rekeninge van haar arbeitsloon te betaelen de somma van 
vijftig gulden, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. Actum 
Groenlo den 5 augusti 1735. 
D. Hummelinck, Bern[ard] Holbarent, A.Bom 
Ter ordonn[antie] van haar weledele en aghtb[are heeren], M. Iserloe, secretaris, secretaris. 
Dese 50 gulden aan mij voldaen. Harmen Struij 

    

 
490.2     
De heeren van de magistraat der stad Groenlo ordonneren den tijtlijken rentmeester Bernard 
Starinck om aan Hendrick ten Bulte te betaelen twaelf gulden 10 str, sijnde een half jaar 
portierstractament, verscheenen met den laatsten augusti 1735, dewelcke bij verhoor sijner 
rekeninge hem sullen worden gevalideert. Actum Groenlo den 31 augusti 1735. 

    

D. Hummelinck, Bern[ard] Holbarent, A.H. Bom 
Ter ordonn[antie] van haar weledele en aghtb[are heeren], M. Iserloe, secretaris, secretaris 
Dit is aan mij door den rentm[eeste]r Starinck voldaen den 4 septemb[er] 1735. 
Dit hebbe naemens Henrick te Bulte en op desselfs versoek gefakeert. M. Iserloe, secretaris, 
secretaris 

    

 
490.3     
Anno 1734 angenomen te maken het ijserwerk an de twee optreckende brugge     
1735 in de maent julius, augustus aan die Lievelde poorte gelevert op de stadswage 441 lb ijser 
segge vier hondert een en veertig pont, het pond twee stuiver en drie doiten beloopt sigh te 
samen in t geheel 
Jan Hendrick Assinck 

f 52 7 6 

De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentmeester Bernard Starinck om aan Jan 
Hendrick Assinck dese bovenstaande rekeninge ter somma van twee en vijftig guldens 7 str 8 
penn[inge] te voldoen, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sal worden gevalideert. 
Actum Groenlo den 6 septemb[er] 1735. 
D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A.H. Bom 
Ter ordonn[antie] van haar weledele en aghtb[are heeren], M. Iserloe, secretaris, secretaris 

    

Van bovenstaende voldaen op den 10 september 1735. Jan Hendrick Assinck     
 

490.4     
Uijt odder van de heeren van de magestradt aengefangen den dam uijt te graven an de Lievel 
poorte brugge op den 11 juli 1735 daran gearbeit ende 12 dito 13 dito ende 9 september 12 dito 
13 dito 6 daghe gegraven, dages voor mijen moeite ende voorsuiem een gulden 

f 6 0 0 

Den 26 september ende 30 dito ende 1 october de drie daghe fassienen geleght an de Lievel 
portte ende an de Beltelem portte, daghes voor mijen moeite een gulden 

f 3 0 0 

Uijt odder aen de moelle gearbeit, den 29 augustus den dick begiennen te macken ende 30 dito 
31 dito den 1 september an de moellenkieste 2 dito den 3 dito 5 dito den 6 dito 7 dito an de 
moelle 9 daghe, dages een gulden voor mijen moeite 

f 9 0 0 

Uijt odder an de Nije portte op den 23 september den dam gelick op den 4 october ande 5 den 6 
den 7 den 8 den 10 den 11 gearbeit an de graefte an de Nije portte acht daghe, voor mijen 
moeite dages een gulden 

f 8 0 0 

Soemma  26 0 0 
B. Starinck     
De heeren van de magistraat ordonneren den rentm[eeste]r Starinck om aan sig selve te voldoen 
dese voorstaande rekeninge ad ses en twintigh gulden, dewelcke hem bij verhoor sijner 
rekeninge sullen gevalideert worden. Actum Groenlo den 1 september 1735. 

    

D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A.H. Bom 
Ter ordonn[antie] van haar weledele en aghtb[are heeren], M. Iserloe, secretaris, secretaris 
Van bovenstaende voeldaen. B. Starinck 

    

 
490.5     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Starinck om aan de heeren 
Hummelinck, Holbarent en Bom te voldoen wegens vijftig dagen vacatie en assistentie bij de 
timmeragien an de watermole, stadsbruggen en uijtgraven aan de dammen, 's dages een gulden 
10 stuivers, eene somma ad vijf en seventig guldens, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge 
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sullen gevalideert worden. Actum Groenlo den 1 novemb[er] 1735. 
D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A.H. Bom 
Dese voorstaande ordonn[antie] is heden aan de heeren van de magistraat voldaen. Groenlo den 
15 novemb[er] 1735. M. Iserloe, secretaris, secretaris 

    

 
490.6     
Rekeninge soo mij ondergeschr[even] is competerende van deser stadsrentm[eeste]r Starinck 
wegens arbeitsloon aan de stadswatermole gedaen 

    

1735 den 15 september …………..  9 0 0 
Jan Hendrick Smits     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentm[eeste]r Bernard Starinck om aan 
Jan Hendrick Smits dese voorstaande rekeninge ter somma van negen gulden te betaelen, 
dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. Actum Groenlo den 24 
octob[er] 1735. 
D. Hummelinck, Bern. Starinck, A.H. Bom 
Dese bovenstande reckenghe nagesien ende wel bevonden. B. Starinck 
Voldan. Jan Hendrick Smits 

    

 
490.7     
Chrystoffer Smits gearbeijt aan de watermole der stad Grol door order van de heer 
borgemeester Holbernt voor 15 st des daegs en 2 kan bier, tesamen des daegs 18 st, beginnende 
den 12 septemb[er] 

    

1735 den 12 septemb[er] een dag   0 18 0 
den 13 dito een dag  0 18 0 
den 14 dito een dag  0 18 0 
den 15 dito een dag  0 18 0 
den 16 dito een dag  0 18 0 
den 17 dito een dag  0 18 0 
den 19 dito een dag  0 18 0 
den 20 dito een dag  0 18 0 
den 22 dito een dag  0 18 0 
den 23 dito een dag  0 18 0 
den 24 dito een dag  0 18 0 
den 26 dito een dag  0 18 0 
den 27 dito een dag  0 18 0 
den 28 dito een dag  0 18 0 
Samen  12 12 0 

 
490.8     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentm[eeste]r Bernard Starinck om aan 
Christoffer Smits dese voorstaande rekeninge ter s[omm]a van twaelf gl 12 str te betaelen, 
dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. Actum Groenlo den 24 
octob[er] 1735. 
D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A.H. Bom 
Ter ordonn[antie] van haar weledele en aghtb[are heeren], M. Iserloe, secretaris, secretaris 

    

Dese reckenghe wel bevonden. B. Starinck 
Vooldan. Stoffer Smijt 

    

 
490.9     
Rekeninge soo mij ondergesch[reven] van Bernard Starinck …     
1734 {onleesbaar...........}     

 
490.10     
Den 7 martius …     
{onleesbaar ............}     

 
490.11     
Nota meule     
1735 .... augustus een dag aan de meule dagelijks gearbeijd des dages met het bier …. f 0 18 0 
den 30 f 0 18 0 
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den 31 dito drie schafte f 0 13 8 
den 1 septemb[er] een dag f 0 18 0 
den 2 dito drie schafte f 0 13 8 
den 3 dito een halve dag f 0 9 0 
den 5 dito een dag f 0 18 0 
den 6 dito een dag f 0 18 0 
den 7 dito een dag f 0 18 0 
den 9 dito een dah f 0 18 0 
den 10 dito een dag f 0 18 0 
den 12 dito een dag f 0 18 0 
den 13 dito een dag f 0 18 0 
den 14 dito een ½ dag f 0 9 0 
den 15 weer dag f 0 18 0 
den 16 dito een dag f 0 18 0 
den 17 dito een dag f 0 18 0 
den 19 dito een dag f 0 18 0 
den 20 dito een dag f 0 18 0 
den 22 dito een dag f 0 18 0 
den 23 dito een dag f 0 18 0 
den 24 dito een dag f 0 18 0 
den 26 dito een dag f 0 18 0 
den 27 dito een dag f 0 18 0 
den 28 dito een dag  f 0 18 0 
den 29 dito een schaft aan het waterrat gearbeid f 0 4 0 
den 9 octob[er] de leuninge aan den nieuwen brugge gemaakt waaraan gearbeijd een halven 
dagh 

f 0 18 0 

 f 35 6 0 
Berent Blanckenborgh     
Dese nagesien eende wel bevoenden. B. Starinck     

 
490.12     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eester] Starinck om aan Berent 
Blanckenborgh te voldoen deser voorstaande rekeninge ter summa van vijf en dertig gld 6 st, 
dewelcke bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert. Actum Groenlo 26 novemb[er] 1735. 

    

D. Hummelinck, B. Holbarent, A.H. Bom     
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M. Iserloe, secretaris     
Dese reckeninge is an mij voldaen den 3 december 1735. Berent Blanckenborgh     

 
490.13     
1735 in de maent van september iserwerck gemackt aen de optreckende brugge aen de Nieuwe 
poorte, gelevert op de stadtswage 476 lb, van het pont ad 2 st en 3 doijte, beloopt sijgh tesamen 
een somma van ses en vijftijgh guld en tijn st aght pennijnge, ick segge 

f
  

56 10 8 
 

Jan Hendriijck Assinck     
Dese bovenstande reckeninghe nagesien ende ock wel bevoenden. B. Starinck     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eester] Starinck om aan Jan 
Hendrick Assinck dese bovenstaande rekeninge ter summa van ses en vijftig gld 10 str 8 penn te 
betaelen, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen geleden worden. Actum Groenlo den 
2 november 1735. 

    

D. Hummelinck, B. Holbarent, A.H. Bom     
Den 1 desember voldaen. J. Hendrijck Assinck     
Ter ordonn[antie] van haar welede[ele] achtb[are heeren], M. Iserloe, secretaris     

 
490.14     
Rekeninge soo ons ondergeschr[even] van deser stadsrentm[eester] Bernard Starinck is 
competerende wegens de angenomene bruggen, soo aen de Lievelde poorte als Nieuwe poorte 

    

Comt voor de Lievelde poorte volgens anneminge f 70 0 0 
Van de Nieuwe poorte f 100 0 0 
Nog van Zutphen Deventer ontbooden vier sparren tot de leere aan de krane f 3 0 0 
Vragt f 0 12 0 
Daaran onder ons beijden een dagh gearbeit f 1 10 0 
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De olde brugge opgebrooken met ons drijen een dagh en Jan Wisselinck nog een schaft f 2 8 12 
 f 177 10 12 
Hierop ontvangen f 100 0 0 
Rest ons nog f 77 10 12 
Haermen Struij 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentm[eester] Starinck om aan 

    

 
490.15     
Harmen Struij en Jan Wisselinck te voldoen dese voorstaande reckeninge ter summa van seven 
en seventig guld 10 stuivers 12 penn, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen 
gevalideert worden. Actum Groenlo den 26 november 1735. 

    

D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A.H. Bom     
Ter ordonn[antie] van haar welede[ele] en achtb[are heeren], M. Iserloe, secretaris     
Van dese bovenstande reckenengh voeldaen adt 77 gl 10 st 12 p den 1 decemb[er] 1735. 
Haermen Struij 

    

 
490.16     
1733 Wij Jan Derck en Otto Steerenbergh metselaers en onsen opperkneght hebben gewerck 
den 17 september en 1734 den tweden september en 1735 in ocktoober de quete schon 
gemaeckt en … … 
Eerstelijck Jan Derck Steerenberg aenderhalven dach, des daeges met het bijer komdt mij 
aghtijen stuijver, is 

f 1 7 0 

Otto Steerenbergh twe daegen, des daeges met het bijer aghtijn stuij f 1 16 0 
Den opperkenght eenen daegh is f 0 12 0 
Beloopt f 3 15 0 
De rentm[eeste]r Starinck wordt bij desen geordonn[eert] te betaalen dese voorstaande 
reek[ening] ad drie gl 15 st, sall in sijn uijtgave gevalideert worden. Actum Groenlo den laasten 
decemb[er] 1735. 
B. Holbarent 

    

Dese reken[ing] voldaen. Harmen      
 

490.17     
Uijt odder van de rentm[eester] Starinck ick ondergeschreven an de stadtwatermoelle gearbeit 
den 1 september 1735 den halven dagh gearbeit, dages vieftien stuijver ende twe kanne bier dito 

f 0 9 0 

2 dito, den heelen dagh met bier f 0 18 0 
3 dito f 0 18 0 
5 dito f 0 18 0 
6 dito f 0 18 0 
7 dito f 0 18 0 
9 dito f 0 18 0 
10 dito f 0 18 0 
12 dito f 0 18 0 
13 dito f 0 18 0 
14 dito f 0 18 0 
15 dito f 0 18 0 
16 dito f 0 18 0 
17 dito f 0 18 0 
19 dito f 0 18 0 
20 dito den halven dagh gearbeit f 0 9 0 
22 dito f 0 18 0 
23 dito f 0 18 0 
24 dito f 0 18 0 
Mackt tesamen 18 daghen, mackt tesamen f 16 4 0 
Gerret Walderbos, mester temerman     
Dese bovenstaende reckenghe nagesien ende wel bevoenden. B. Starinck     
De heeren van de magistraat ordonneren den     

 
490.18     
tijtlijken rentm[eester]Starinck om aan Garrit Walderbos dese voorstaande rekeninge ter somma 
van sestiijn gulden 4 str te betaelen, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeningen sullen geleden 

    



Transcriptie: Werkgroep Oud Schrift Groenlo (H. Wentink, R. Kaak, D. Kuit, J. Wijnen, B. Verheij) 
 

worden. Actum Groenlo den 2 novemb[er] 1735. 
D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A.H. Bom     
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] achtb[are heeren], M. Iserloe, secretaris 
Van bovenstande voeldaen op den 5 janu[ari]. 1736 Gerret Walderbos 

    

 
490.19     
1730 den 20 april     
Door de sijctarijs espres gehalt om het sloet van de duere van de sijctarije afgeslaegen en nu 
(nieuwe?) feer en gereperet en angeslaegen, saemen 

f 0 7 0 

1791 laesten desember, door order van de heer presedent Holberent de lochte voor het stathus 
afgehalt en schonne gemaeckt en de laempe gereperet en weer opgeset 

f 0 6 0 

Door order van de heer presedent Bransburgh de schelle op stathus een nu feer angemackt f 0 7 0 
1732 den 30 agustus, door de rentmester espres gehaelt om het sloet van de kaemer daer de 
brantspoeijt in staet het sloet gereperet en nu husken ingemackt met nu nagels, saemen 

f 0 5 0 

1734 den 15 desembe,r door order van de heer burgemester Holberent de lochte voor het stathus 
afgehaelt en schonne gemackt en de laemppe, saemen 

f 0 6 0 

Dit boven is in gehel f 1 11 0 
M. Tangh dijt bovenstande is voldaen. De wedewe Tangh, den 5 janu[ari] 1736.     
De rentm[eeste]r Starinck wordt geordonn[eert] dese tegenstaande reck[ening] te betaalen, sall 
in de uijtgave geleden worden. Actum 19 desembris 1734.  
B. Holbarent 

    

 
490.20 De heeren van de magistraat ordonneeren de tijdlijken rentmeester Bernard Starinck om 
aan Hendrick ten Bulte te betaelen ses gulden 5 str sijnde een vierendeel jaars portierstractament 
verschenen met den laatsten november 1735, hetwelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sal 
gevalideert worden. Actum Groenlo den 13 decemb[er] 1735. 
D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A.H. Bom 
Dit boovenstaende voldaen. Hendrick ten Bulte. 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M.Iserloe, secretaris 

    

 
490.21     
1735 den 17 september, door order van haer edele agbaere heren van de magestraet die jaegers 
ten mijnen huise gedronken en tonne bijer 

f 7 0 0 

Dito, noch mede nae het velt genomen een fieldel … f 0 15 0 
En twee kanne jannever f 0 16 0 
Noch een pont taback f 0 12 0 
Noch aen piepen f 0 5 0 
Den 15 october, doer order van haer edele aegbaere [heren] die jongesellen gedronken een halve 
tonne bijer 

f 3 10 0 

Ditto, bij het boerwerken aen die poorte gehaelt twe kanne jannever is f 0 16 0 
Faeset f 14 18 0 
Grol den 8 desember 1735. Antonij Franck     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eeste]r Starinck aan Antonij 
Franck dese voorstaande rekeninge ad veertijn gld 18 stuiver te voldoen, dewelcke hem bij 
verhoor 

    

 
490.22     
sijner rekeninge sullen worden gevalideert. Actum Groenlo den 23 decemb[er] 1735. 
D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A.H. Bom 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M.Iserloe, secretaris 
Hiervan voldaen en betalt den 10 januarij 1736. Antonij Franck 
nom. 15 

    

 
490.23     
Uijt odder heeft Derck Hendrick Huieninck met sienen soene an de stadtwatermoelle als 
tiemmermansbaes gearbeit, des dages voor Derck Hendr[ick] Huieninck 15 stui[ver] ende twe 
kanne bier ende voor de soene 12 stui[ver] ende twe kanne bier op den 29 augus[tus] 1735 
gearbeit voor den baes 

f 0 18 0 

Dito voor de soene  f 0 15 0 
30 dito met de sone dages  f 1 13 0 
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31 dito met har beiden  f 1 13 0 
1 september met har beiden  f 1 13 0 
2 dito beide  f 1 13 0 
3 dito beide  f 1 13 0 
5 dito heft Derck Hendrick Huieninck gearbeit is uijtgescheiden  f 0 18 0 
 f 10 16 0 
Vorsoecke dat dese recken[in]ghe an mij geordeniert magh worden om an Derck Hendrick 
Huieninck te betalen. B. Starinck 

    

De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eeste]r Starinck om aan Derck 
Hendrick Huninck dese voorstaande rekeninge 

    

 
490.24     
ter somma van tijn gln 16 str, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert 
worden. Actum Groenlo den 18 januarij 1736.  

    

D. Hummelinck, Bern[ard] Holbarent, A.H. Bom     
Ter ordonnantie van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M. Iserloe, secretaris     
Dese bovenstande reckenghe an mi ondergeschreven voeldaen op den 25 janu[ari] 1736. Derck 
Hendrick Huinijnck 

    

 
490.25     
Verschot bij mij ondergeschreven gedaen in de conferentien van de vier steden in den jaere 
1735 binnen Zutphen vergaedert geweest. 

    

Op de qar[tier]sdaegen en landddagh voorts aparte stedelicke vergaederinge verschoten ses 
reijsen des morgens voor coffi als anders, ijeder reijse drie en dartig st, s[omm]a 

 9 18 0 

De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Starinck om an den heer 
burgem[eeste]r Wentholt dese voorstaande rekeninge ter somma van negen gln 18 str te 
voldoen, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen geleden worden. Actum Groenlo 
den 3 febr[uari] 1736. 

    

D. Hummelinck, Bern[ard] Holbarent, A.H. Bom     
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heren], M. Iserloe, secretaris     
Hiervan voldaen. R.T.B. Wentholt     

 
490.26     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eester] Bernard Starinck om an 
Janna Frederica Middelhoff te voldoen twintig guldens wegens het onderwijsen van de jonge 
jeugt door haar weled[ele] en achtb[are heren] in dato den 25 febr[uari] 1735 bij appoinctement 
van haar weled[ele] en achtb[are heren] toegelegt, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge 
sullen gevalideert worden. Actum Groenlo den 16 meert 1736. 

    

D. Hummelinck, Bern[ard] Holbarent ,A.H. Bom     
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heren], M. Iserloe, secretaris     
Van het booven staende voldaen. Johanna Frederika Middelhof     

 
490.27     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eester] Starinck om aan de heer 
burgem[eester] Bom te restitueren soodane veertig guldens als sijn weled[ele] voor een 
geleverde last haver an den heer landdrost verschenen op Martini 1735, dewelcke hem bij 
verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. Actum Groenlo den 31 meert 1736.  
D. Hummelinck, Bern[ard] Holbarent, A.H. Bom 

    

Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heren], M. Iserloe, secretaris     
Hiervan door de rentm[eeste]r voldaan den 31 dito meert. A.H. Bom     

 
490.28     
De heer rentmeester Staarink  
Wij senden u e[dele]  

    

1 anker 22 kanne lijnolij 7½ stu[iver]  f 8 5 0 
d' anker  f 0 15 0 
40 lb engels bruin 2 stu[iver]  f 4 0 0 
2 lb romenij 3 stu[iver]  f 0 6 0 
2 lb goutglid 3 stu[iver]  f 0 6 0 
1 loot florentiens lak 12 stu[iver]  f 0 12 0 
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½ lb spans groen 30 stu[iver]  f 0 15 0 
Som[ma] f 14 19 0 
Getekende de ingesloten rekeninge quitert wederoom, bedanke voor goede betalinge      
Its anders van noden zinde gelieft te ontbiden      
U e[dele] dinstw[illige] dinaars  
P[ete]r Steven IJsaak van Delden 

    

Deventer den 27 april 1736      
Den 8 maaij dit voldaan. P[ete]r Steven & Isaak van Delden     
Dese bovenstande reckenghe is betaelt met 12 gul[den] 17 stui[ver]     

 
490.29     
Nom 20     
Mijn heer de heer rentmeester Staarink te Grolle met een anker en 2 pakjes 
R. S. 

    

 
490.30     
D[e] heer rentmeester Staarink  
Wij senden U e[dele] 

    

1 anker 3 ½ kan lijnolij 7½ st   f 8 16 4 
40 lb engels bruin 2 st  f 4 0 0 
2 lb roomenij 3 st  f 0 6 0 
2lb goudglid 3 st  f 0 6 0 
4 verfborsels 5 st  f 1 0 0 
D' anker  f 0 15 0 
Som[ma]  f 15 3 4 
Iets meer van noden zijnde gelieft te ordonneren U edele dienaars  
P. Steven & Isaak van Delden  
Deventer den 20 april 1736 

    

Den 27 april betaald  
P. Steven & Isaak van Delden  

    

Dit bovestande betaelt met 14 gl 8 stui[vers] omdat den anker wier trugge is gestuiert     
 

490.31     
Noem 21     
Mijn heer de heer Staarink rentmeester te Groll Met 1 anker 3 pakjes 4 borsels     

 
490.32     
De heer rentmeester Starijnck gekogt en betaelt bij vrou Verstonden 26 lb engels bruin 2½ st lb, 
samen 3 gl 5 st  
Grol den 23 maj 1736 

    

 
490.33     
A[nn]o 1736  
De stadt van Groenloe debet aen burgermeester D. Hummelinck  

    

Den 7 maij, na Zutphen verijst in commissie om met de heeren stedengesanten te confereeren 
wegens de vergevinge van de mieletaire chargies etc., met de heen en weerom rijs uijtgeweest 
seven daegen, 's daeghs drie gulde, is hier  

f 21 0 0 

Den 12 dito, aen 't huijs van Knippenburgh met de heeren stedengesanten voor de tour van de 
stadt betaelt  

f 1 13 0 

Samen  f 22 13 0 
     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eeste]r Starinck om aan de heer 
b[urgemeeste]r Hummelinck  

    

 
490.34     
dese voorstaande rekeninge ter somma van twee en twintig gln 13 strs te voldoen, dewelcke 
hem bij verhoor sijner rekeninge sullen worden gevalideert . Actum Groenlo den 18 meij 1736. 

    

D. Hummelinck, Bern[ard] Holbarent, A.H. Bom     
Nom 23.     
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele en achtb[are heren], M. Iserloe, secretaris     



Transcriptie: Werkgroep Oud Schrift Groenlo (H. Wentink, R. Kaak, D. Kuit, J. Wijnen, B. Verheij) 
 

Voldaen den 23 maij 1736. D. Hummelinck     
 

490.35     
Bij mij ondergeschreven verschoten ten dienste der stad op eenen landdagh in april 1736 binnen 
Arnhem gehouden, driemaal morgens voor de vergadederinge der vier steeden gedaen maal drie 
en dartigh (stuiver, maakt) tesamen een somma van  
R.T.B. Wentholt 

f 4 19 0 

De rentmeester B. Starinck wert gelast de bovenstaande somma van vier guld[en] neegenthien 
stuiver aan de h[ee]r borgemeester Wentholt te betaalen 
W. [..] Heeckeren 

    

Bij mij ontfangen den 23 mey 1736. R.T.B. Wentholt     
 

490.36     
1735 Een rekenijen voor de stadt ijserwerck gemackt door order van mijn heer rentmeester 
Starij[nck] 

    

24 Jannewarij, 8 glaseroeden gemackt aen het stadthuijs, het stuck ad 2 st[uiver], is tesamen f 0 16 0 
25 dijto, een stijcke aen de Lijevelde poorte gemackt, is f 0 6 0 
aen het sloetijen in de waght voordijnt f 0 2 0 
aen de tange uijt de waght voordijnt f 0 2 0 
9 april, twe nuwe comhenghsels gemackt, is  f 0 8 0 
voer een stuver nagels, is f 0 1 0 
aen de tange voordijnt f 0 1 0 
29 dito 4 nuwe bylben gemackt op de watermoole, het stuck adt 24 st[uiver], is tesamen f 4 16 0 
een schakel met five crammen aen de cortegarde gemackt, is f 0 2 0 
14 Junijus, 12 grote nagels gemackt aen de watermoole, is f 0 12 0 
aen het hensel voordynt f 0 3 0 
15 dijto den ijseren coevoet een half voet langer gemaekt en verstaelt is tesamen f 0 18 0 
Somma f 8 4 0 

 
490.37     
1735 den 6 julyus 3 bolten gemaekt aen de crane wegen 12 pont, het pont ad 3 st[uiver], is 
tesamen 

f 1 16 0 

3 schijven en 3 veren, is f 0 4 0 
Het vat beslagen, is f 0 12 0 
Den bolten in het raet voormaekt, is f 0 6 0 
Nogh een schyve en vere gemackt, is f 0 1 0 
Voor 2 st[uiver] nagels, is f 0 2 0 
10 Dito, een nu[we] bant op de heye gemackt, is f 0 16 0 
Aen den ouden voordynt f 0 2 0 
3 nuwe veren aen den bant gemackt, is f 0 6 0 
Aen het uerwerck voord[ynt] f 0 12 0 
Aen den bant voordynt f 0 4 0 
24 september, 6 nuwe wyndelbanden gemackt, het stuck adt 16 st[uiver], is tesamen f 4 16 0 
100 bantnagels gemackt f 0 12 0 
24 groote nagels gemackt f 1 4 0 
Een nu[we] blaetelyen in de waght gemackt, is f 0 3 0 
28 october, 4 luenyngh aen de brugge beslagen, is f 5 0 0 
Een slotyen aen de schutte f 0 6 0 
 f 17 2 0 

 
490.38     
1735 8 november, 3 bogels en ses crammen gemackt daer de wijppe aengesloten wort wegen 21 
pont, het pont adt 3 st[uiver] is tesamen 

f 3 3 0 

Twe hackyes en vyer crammen gemackt is f 0 4 0 
Aen het urgel voordijnt f 0 6 0 
4 groote nagels aen de Beltrum poorte op de brugge gemackt f 0 3 0 
1736 6 maert, aen het uyerwaerck voordynt f 0 6 0 
Somma f 4 2 0 
Somma in geheel f 29 11 0 
Jan Hendryck Assinck     
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Dese reckenghe naegesien. B. Starinck     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentmeester Bernard Starinck om aan Jan 
Hendrick Assinck dese voorstaande  

    

Ick bekenne hiervan voldaen te wesen, den 25 aprijl 1736.  
Jan Hendryck Assinck 

    

 
490.39     
rekeninge ter somma van negen en twintig gln 11 st, die hem bij verhoor sijner rekeninge sullen 
gevalideert worden. Actum Groenlo den 25 april 1736. 
D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A.H. Bom 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en agtb[are heeren]. 
M. Iserloe, secretaris secr[etaris] 

    

Nom[ero] 25     
 

490.40     
Ingevolge brieven van uijtschrijvinge van de magistraat der stadt Zutphen als extraordinn[aris] 
gecommitteert en uijt geweest van den 7 meij tot den 16 dito incluijs, zijnde 10 daegen, comt 
mij voor vacatie des daaghs 3 guld[en] dus in 10 daegen 

f 30 0 0 

De heeren van de magistraat ordonneeren den tijtlijken rentmeester Starinck om dese 
voorstaande rekeninge ter somma van dartig guldens an de heer burgem[eester] Bom te 
voldoen, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. Actum Groenlo 
den 18 maij 1736. 
D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A.H. Bom 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en agtb[are heeren], 
M. Iserloe, secretaris 

    

Voldaan. A.H. Bom     
 

490.41     
     
In den jaare 1723 ben ick onderges[chreven] gecommitteert geweest van de heeren van de 
magestr[aat] naa Lightenvoorde te reijsen om aldaar destijts met de heeren commissarien van ‘t 
Hoff van Gelderlant, over ‘t verschill van de jaght tusgen de stadt Groll en de heer van 
Lightenvoorde te confereeren, gelijk vervolgens gedaan hebbe en gevaceert twee dagen in 
Lightenvoorders twee dagen daaraan met de heeren commissarien de heerlickheijt van 
Lightenvoorde rondtgereijst en vrughteloos gescheijden, koomt mijn dan vier dagen, des dages 
3 g[u]l[den] daeronder chaise en paarthuur begreepen, maakt 12 g[u]l[den]  

f 12 0 0 

Nogh ongeveer 8 à 10 dagen daarnaa ben ik wederom gecommiteert geweest nevens wijlen 
doctor Basten en Reinnier Bonnenbargh aen gecommitteerden uijt de burgerije van dese stadt 
naa Ruerlo om met de heer docter Verstege als bediende van de heer van Lightenvoorde nader 
te spreeken over de jaght, gevaceert naa Ruerlo eenen dagh, des dages 3 guld[en] 

f 3 0 0 

f[aci]t f 15 0 0 
 

490.42     
Koomt hier van de andersijde f 15 0 0 
Nogh ben ik onderges[chreven] gecommitteert geweest naa Hassinck om aldaar met de 
borgem[eester] van Borculo te confereeren over het verschil wegens den toll tuegen die van 
Groenlo en Borculo om destijts bij de conferentie de verschillen weghgenomen en samen 
vereenight, gevaceert drie dagen oft drie reijsen daerheen geweest niet anders toegeleijt vrij 
desroijment en een daalder paardehuur, mack in drie dagen  

f 4 10 0 

Op ‘t versoek van mijne destijts medegecommittee[rden] medegenomen nae Hassinck vier kan 
wijn ad 12 st[uiver] een kan 

f 2 8 0 

f[aci]t f 21 18 0 
Bern[ard] Holbarent     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Starinck om aan de heer 
burgemeester 

    

 
490.43     
burgemeester Holbarent dese voorstaande rekeninge ter somma van een en twintig gulden 18 
stuivers te voldoen, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden 
Actum Groenlo den 19 maij 1736. 
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D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A.H. Bom 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en agtb[are heeren],  
M. Iserloe, secretaris 
De voorstaande ordonn[antie] is aan mijn betaalt en voldaan. Bern. Holbarent     

 
490.44     
Specificatie der perssonen die uijt last van de weledele aghtbare heeren van de magisstraet 
deser stadt Groenlo in giselinge geseten hebben 

    

1734 den twaelfden february,  is uyt last van haer weledele agtbare [heeren] Hendrick Switinck 
en Hendrick Jentinck in de giselcamer gezet, koomt voor ‘t giselen en opwaghten van ider 
persoon een gulden tien stuiver, dus twee persoonen 

f 3 0 0 

Voor water en broot ider vier stuiver daeghs dus twee persoonen een dagh f 0 8 0 
Den dartienden julij, Garrit Reinders in giselinge gebragt f 1 10 0 
3 dagen water en broot f 0 12 0 
 f 5 10 0 

 
490.45     
1736 den achten april Nocolaes Hogers in de agterste kamer in giselinge geset f 1 10 0 
Den sestienden dito losgelaeten, koomt voor water en broot in acht dagen f 1 12 0 
Den twe en twintighsten dito, Janna Loret en Janna Marcus in de agsterste kamer in giselinge 
gebraght, koomt voor ‘t giselen van twee persoonen 

f 3 0 0 

Den seven en twintigsten dito ontslagen, zijnde vief dage water en broot van twee persoonen f 2 0 0 
 f 8 2 0 
en f 5 10 0 
S.J. Wijnants f 13 12 0 

 
490.46     
De heeren van de magistraat ordonneren den titlijken rentmeester Starinck om aan Stephen Jan 
Wijnants dese voorstaande rekeninge ter somma van dartijn gulden 12 stuier te voldoen, 
dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen worden gevalideert. Actum Groenlo den 29 
meij 1736. 
D. Hummelinck, Bern. Holbarent, A.H. Bom 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en agtb[are heeren],  
M. Iserloe, secretaris  

    

Hiervan door den rentmeester voldaen. S.J. Wijnants     
 

490.47     
De heeren van de magistraat der stad Groenlo debent     
1735 den 25 febr[uari] als wanneer haar weled[ele] en achtb[are heeren] door den 
hoogwelgeb[oren] heere Van Wijnbergen commissaris ‘s hoves van Gelderlant sijn worden 
geconfirmeert, hebben de gemeensluiden ten mijnen huise verteert.  
[J/S.A.?] Liefferienck 

f 4 0 0 

De rentm[eeste]r Bern[ard] Starinck wordt bij dese geordonn[eert] te betaalen dese 
voorst[aande] reeck[ening] ad vier guld[en], sall sulijx uijtgave gevalideert worden. Actum 
Groenlo d[en] 2 decembris 1735. 
Bern[ard] Holbarent 

    

Diet bovenstande foeldan. [J/S.A.?] Liefferienck     
 
 


