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494.1 
De paghters van de stadswatermolen van Grol gelieven aan de bode Steven Wijnants te 
betaelen eene somma van ses en negentigh guldens, sullende het selve valideren voor een 
jaar rente van ’t capitael van twe[e] duysent vijfhondert gulden, so tot laste van gemelte stad 
hebbe verscheenen den 10 julij deses jaers 1700 negen en dertig. H. van Essen 

    

Hiervan voldaen. S.J. Wijnants     
 
494.2 
De heeren van de magistraat ordonneren den rentmeester Starinck om aan de heer 
Hummelink te betalen 

f 1 10 0 

An de h[ee]r Bom f 1 10 0 
An de heer Ten Cate f 1 10 0 
Secretaris f 0 15 0 
Den rentm[eester] f 0 15 0 
An den dienaer f 0 6 0 
Tesamen f 6 6 0 
     
Voor het gedaene exploiet wegens het neerwerpen van den camp bij de Marse mathe, 
dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. 

    

Actum Groenlo, den 31 octob[er] 1739.      
D. Hummelinck, A.H. Bom, Daniel ten Cate     
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M. Iserloe, secr.     
 
494.3 
De heeren van de magistraat ordonneren den rentm[eester] Starinck om aan Stephen Jan 
Wijnants te betaelen voor een reijse nae de hooghgeb[oren] heere grave Van Wartensleben 
drie gulden en voor een reijse nae Eijbergen tijn stuiver, dus te samen 3-10-0, dewelcke hem 
bij verhoor sijner rekeninge sullen worden gevalideert. 

    

Actum Groenlo, den 28 novem[ber] 1739     
Ter ordonn[antie] M. Iserloe secr.     
Hiervan door den rentmeester voldaen. S.J.Wijnants     
     
Namens mijn heeren van de magistraat der stadt Groenlo in commissie de 
steedenvergaderingen tot Zutphen bijgewoont van den 14den tot den 19den deeses, saemen 6 
daegen voor vacatie, des daegs 3 gulden 

f 18 0 0 

Voor verschot bij de steedenvergaderingen van den 16 julij f 1 13 0 
Somma f 19 13 0 
Daniel ten Cate     
     
Wort den rentmeester Staaring gelast dit bovenstaende te voldoen, sal hem bij verhoor sijner 
rekeninge worden gevalideert. 
Groenlo, den 20 juli 1739. D. Hummelinck, A.H. Bom, Daniel ten Cate 

    

Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M. Iserloe, secr[etaris]     
Dese bovenstaende 19 gl 13 stuiver van de rentmeester Staring ontfangen. 
Groenlo, den 20 julij 1739. Daniel ten Cate 

    

 
494.4 
1739 den 19, ingevolge brijven van uijtschrijvinge van de magistraet van Zutphen den 15 
zijnde dinghsdagh daar nae toe gereijst en den 20 gereverteert, coomt daeghs voor vacatie 
verteringe ad drie guld[en]s, dus in ses daegen 

f 18 0 0 

D. Hummelinck, A.H .Bom, Daniel ten Cate     
Voldaan. A.H. Bom     
     
Ingevolge brieven van uitschrijvinge naamens mijn h[ee]ren van Groenlo in commissie de 
stedenvergaderinge tot Zutphen bijgewoont van den 15den tot den 20sten december incluis, 
saemen ses daegen vacatie, des daegs 3 gl 

f 18 0 0 

D[en] 16 [decem]ber verschot bij vergaderinge der 4 steeden aen de wed[u]we Knippenborg f 1 13 0 
 f 19 13 0 
Groenlo den 22 [decem]ber 1739. Daniel ten Cate, D. Hummelinck, A.H. Bom     
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Voldaen den 28 [decem]ber 1739. Daniel ten Cate     
 
494.5 
Noem. 7     
De heren fan de maegestraet van Grol beij [mij] [ge]geten en gedroncken f 8 0 0 
Vold[aen] den 25 meij 1739. H. Lijefferink     
Mijen heren fan de maegestraet ijn noefemb[e]r doe neij (= nieuw) gardiensoen is 
bijengekomen fortert 10 poetelijen moes[e]lwien 

f 4 0 0 

Frans wien 3 poetlijen  f 0 18 0 
H. Lijefferinck f 4 18 0 
Den selfen dieto vo[o]r die t[he]e f 0 6 0 
Den selfen dieto piepen f  0 2 0 
H. Lijefferinck f 5 6 0 
 
494.6 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eester] Bern. Starinck om aan 
Harmen Lieferinck dese voorstaande rekeninge ter somma van dartijn gln 6 penn. [te 
voldoen], dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. 

    

Actum Groenlo, den 22 decemb[er] 1739  
D. Hummelinck, A.H. Bom 

    

Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M. Iserloe, secr[etaris]     
Diet bov[en]stande foldan. H. Lijefferinck     
 
494.7 
1740 den 3 januarijs, door de weledele en agtbare heeren van de magistraet afgesonden met 
drie brieven houdende aen de heeren Van Essen, Brantsenborgh en Wentholt en aen den 
graeff Van Flodroff Wartensleben nae Zutphen 't huis te Dorthe en Overengh bij Hengel 
uijtgeweest drie dagen, des daegs een gulden tien st, dus in drie dagen 

f 4 10 0 

 S.J. Wijnants     
     
Wort den rentmeester B. Staaring dit bovenstaende geordonneert te voldoen, sal bij verhoor 
sijner rekeninge worden gevalideert. 
Groenlo, den 13 januarij 1740  
Daniel ten Cate 

    

Hiervan door den rentmeester Starink voldaen. S.J. Wijnants     
 
494.8 
1740 den 19 jan[uari] naar Zutphen gegaan tot het waarnemen der extraord[inaris] 2 
vergaderinge en eenige stadsaffaires, den 21 gereverteert, coomt in drie daegen 

f 9 0 0 

     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijcken rentm[eester] Starinck om an de heer 
burgem[eester] Bom dese voorstaande rekeninge ad negen gln te voldoen, dewelcke hem bij 
verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. 

    

Actum Groenlo, den 26 jan[uari] 1740  
D. Hummelinck, Daniel ten Cate 

    

Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M. Iserloe, secr[etaris]     
Voldaan. A.H. Bom     
 
494.9 
Door order van mijnheer mijn heer borgemeester Bom     
1736 den 26 aprijl, ijserwerck gemackt voor de soldaet van Bredevoort hier in de 
gevankenijsse der stadt Groenloo 

    

Twe[e] niewe beseletten gemackt f 1 4 0 
Een nuwen ketten gemackt is f 1 4 0 
Een nuwen bolten gemackt is  f 1 4 0 
Een nuwen slot hierbij is f 0 10 0 
Een groote kramme in het block aen de groote ketten is f 0 5 0 
Nogh een kleijne kramme f 0 2 0 
Somma f 4 9 0 
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De rentm[eester] Bernard Starinck word geordoneert dese boovenstaande somma van vier 
gulden negen st te voldoen, sal in de uijtgave geleden worden. 

    

Groenlo den 25 febr[uari] 1740  
H.A. Bom 

    

Hijervan voldaen. Jan Hendrijck Assijnck     
 
494.10 
1740 den … februarij, de heeren Bom en Ten Cate nevens den advocaat fiscaal naar het 
Zwilbrock gegaan om oculaire inspectie te neemen ter plaatse daar tussen eenige borgeren 
deser stad en die van Eijbergen different over de jagt is ontstaan, aldaar op het clooster en 
hier des avonds uijtgeschooten vier gln 8 str 

f 4 8 0 

     
De rentm[eester] Bernard Starinck word geordonneert dese somma van 4 guld 8 sts. te 
restitueren. Groenlo den 12 meert 1740.  
A.H. Bom, praes[ident] 

    

Voldaan. A.H. Bom, Daniel ten Cate     
 
494.11 
1738 Medegebraght naar de stadt van Groenloo     
Den 28 meert een boekijen daarop verschootten f 0 12 0 
Dieto, lijelatte meedegebraght en daarvoor betaalt f 0 15 0 
Dieto, op het geld verschootten f 0 13 0 
Voor een wiende meedegebragt f 0 5 0 
Dieto, verschootten voor brieffe f 1 0 0 
Twee brieffe, op verschootten f 0 6 0 
Dieto, een brief f 0 2 0 
Dieto, nog twee brieffe verschootten f 0 12 0 
Dieto, ses brieffen, op verschootten f 0 36 0 
Den 27 febew[ari] 1739, een brief, op verschootten f 0 6 0 
Den 28 meert, een boektien voor de stat, daarvoor verschotte f 0 9 0 
Dieto, een brief, op verschootten f 0 2 0 
Dieto, twee brieffen, op verschootten f 0 8 0 
Den 20 nofemb[er] twee brieffen, op verschootten f 0 4 0 
Den 24 desemb[er], verschootten op een brief f 0 3 0 
1740 den 22 jannw[ari], meedegebraght fieftien hondert geuld[en] f 2 5 0 
Somma f  10 6 0 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken     
 
494.12 
rentm[eester] Starinck om aan Berent Hilverdinck dese voorstaande rekeninge ter somma 
van tijn gln 6 str te betaelen, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert 
worden. Actum Groenlo, den 29 meert 1740 

    

D. Hummelinck, A.H. Bom, Daniel ten Cate     
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M. Iserloe, secr[etaris]     
Voldaan. Berent Hilverdink     
 
494.13 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Bernard Starinck om aan 
Johanna Frederica Middelhof te betaelen twintig guldens wegens het onderwijsen van de 
jonge jeugt en sulks bij continuatie voor een jaar verscheenen in febr[uari] 1740, welcke hem 
bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. 

    

Actum Groenlo, den 10 maij 1740.  
D. Hummelinck, A.H. Bom, Daniel ten Cate 

    

Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M. Iserloe, secr[etaris]     
Hiervan voldaen. J.F. Middelhof     
 
494.14 
IJck ondergeschreven Jan Garrit Tenckijnck hebbe an der heeren fan dije magistradt fan dije     
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stadt fan Grol gelevert in de ma[a]ndt fan maij an den Koerbom an het tijgelwarck an hout 
foor 38 gld. 
Den 26 ijunij 1739 
Garrit Teickink     
     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijcken rentm[eester] Starinck om aan Garrit 
Tenckinck te betalen dese voorstaande rekeninge ad agt en dartig gulden, dewelcke hem bij 
verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. 
Actum Groenlo, den 20 julij 1739.  
D. Hummelinck, A.H. Bom, Daniel ten Cate 

    

Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M. Iserloe, secr[etaris]     
Anno 1740 den 13 meij voldaen. Garrit Tenkink     
 
494.15 
1738 Uijt odder van de rentmeester Starijnck hebbe ick Berent Blanckenborgh 
onderschreven gearbeijt 

    

Den 4 en den 5 december, een nu anholdt onder den asse gemackt an de kleijne mule en 
plancken in den solder gemackt, eenen dagh met de knecht, komt mij dages met bier 

f 0 18 0 

De knecht dages f 0 13 0 
Den 9 ditto, de schijlderhuijese vaste gemackt, gearbeit een en halven dagh, met de knecht 
komt mij met bier 

f 0 9 0 

De knecht f 0 6 8 
Den 10 ditto, eenen roster gemackt an de sloese dat de uijsse nijet uijt de grafte kunt komen, 
gearbeit eenen halven dagh, komt mij met bier 

f 0 9 0 

De knecht f 0 6 8 
Den 11 ditto, gearbeit eenen halven dagh is f 0 9 0 
De knecht f 0 6 8 
Den 17 en den 18 ditto, gearbeijt, is samen eenen dagh, komt mij met bier f 0 18 0 
De knecht f 0 13 0 
Den 19 ditto, gearbeijt, eenen halven dagh is met bier f 0 9 0 
De knecht f 0 6 8 
Den 20 ditto, gearbeijt, eene schoft met de knecht, is samen f 0 7 0 
 f 6 11 0 
 
494.16 
Den 22 ditto, gearbeijt eenen halven dagh met de knecht, komt mij met bier f 0 9 0 
De knecht f 0 6 8 
Den 23 en 24 ditto, gearbeijt is samen eenen dagh, komt mij met bier f 0 18 0 
De knecht f 0 13 0 
Den 31 ditto, holdt an beijden enden voor den Nuwen bruijgge gemackt, daeran verdient f 0 7 0 
1739 den 16 ianuarij, de sloese losgemackt, twe[e] nuwe schuijtten gemackt an de 
watermule, daeran verdient samen 

f 3 0 0 

Den 26 ditto, de bruijgge losgemackt an de Lievelde po[o]rte, daeran verdient f 0 6 0 
Den 30 ditto, een gadt toegemackt met plancken agter an Het Blijck, gearbeijt eenen halven 
dagh met de knecht, komt mi 

f 0 9 0 

De knecht f 0 6 8 
Den 21 februarij, plancken in de mule gebracht en de kardoesen voor alle drije bruijggen 
gemackt daer de duren tegen slaen, daeran verdient 

f 0 14 0 

Den 25 ditto, een gadt met plancken toegemackt agter an Het Blijck, gearbeit eenen dagh 
met de knecht, komt mij met bier 

f 0 18 0 

De knecht f 0 13 0 
Den 27 ditto, de drie bruggen losgemackt, daeran verdient f 0 10 0 
Den 11 martij, nuwe plancken an het orgelgemackt, daeran verdient f 0 10 0 
 f 10 0 0 
 
494.17 
Den 24 ditto , het holdt boven de puijtte gemackt op de marckt, gearbeijt eenen dagh met de 
knecht, komt mij dages met bier 

f 0 18 0 

De knecht dages f 0 13 0 
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Den 25 ditto, gearbeijt eenen dagh met de knecht f 0 18 0 
De knecht dages f 0 13 0 
Den 26 ditto, gearbeijt eenen dagh met de knecht f 0 18 0 
De knecht dages f 0 13 0 
Den 3 apprijl, den stijen gemeten den loper op de agterste mule, daeran verdient f 0 8 0 
Den 16 ditto, de lanteren afgenomen, daeran verdient f 0 8 0 
Den 5 meij, eenen nuwen ra[a]m gemackt en twe[e] glasra[a]ms in de sijcketarijie, daeran 
verdient 

f 5 0 0 

Den 22 ditto, de krappen op alle drije bruijggen gemackt en de bruijggen losgemackt, daeran 
verdient 

f 0 8 0 

Den 23 ditto, eenen mantelstock gemackt in de sijckatarijie om de breven daeran te hangen f 0 6 0 
Den 29 ditto, nuwe palen enne balcken op de vloedtbonne gemackt en de plancken op 
gemackt, gearbeit eenen dagh is 

f 0 18 0 

De knecht dages f 0 13 0 
Den 30 ditto, gearbeijt eenen dagh met de knecht, komt mij met bier f 0 18 0 
De knecht f 0 13 0 
 f 14 5 0 
 
494.18 
Den 1 iunijus, gearbeijt eenen dagh, komt mij  f 0 15 0 
En twe[e] kanne bier is f 0 3 0 
De knecht dages f 0 13 0 
Den 31 augustus, nuwe palen en eenen niuwen balcken onder het mulenhuijs gemackt, 
gearbeijt eenen dagh, is met bier 

f 0 18 0 

De knecht dages f 0 13 0 
Eene nuwe schijldtplancke gemackt op de kleijne mule, daeran verdient f 0 8 0 
Den 1 september, gearbeijt eenen dagh met de knecht an het mulenhuijs, komt mij f 0 18 0 
De knecht f 0 13 0 
Den 2 ditto, gearbeijt eenen dagh is f 0 18 0 
De knecht f 0 13 0 
Den 3 ditto, gearbeijt eenen dagh is f 0 18 0 
De knecht f 0 13 0 
Den 4 ditto, gearbeijt eenen dagh met de knecht f 0 18 0 
De knecht dages f 0 13 0 
Den 5 ditto, gearbeijt eenen dagh f 0 18 0 
De knecht dages f 0 13 0 
Den 7 ditto, gearbeijt eenen dagh f 0 18 0 
De knecht f 0 13 0 
Den 1 october, den solder in het mulenhuijs gemackt en niuwe balckens daerin gemackt, 
gearbeijt eenen dagh is 

f 0 18 0 

Voor de knecht f 0 13 0 
Den 2 ditto, gearbeijt eenen dagh, komt mij met bier f 0 18 0 
De knecht f 0 13 0 
 f 15 18 0 
 
494.19 
Den 3 ditto, gearbeijt eenen dagh met de knecht, komt mij met bier f 0 18 0 
De knecht f 0 13 0 
Den 5 ditto, gearbeijt eenen dagh is f 0 18 0 
Voor de knecht f 0 13 0 
Den 6 ditto. gearbeijt eenen dagh is f 0 18 0 
Voor de knecht f 0 13 0 
Den 8 ditto, eene nuwe plancke op degotte gemackt en twe[e] scharpalen daerbij gemackt an 
de Belterme porte bij Hillebrants huijs en eenen nuwen assenback gemackt voor de soldaten, 
gearbeijt een halven dagh met de knecht is samen 

f 0 15 8 

Den 10 ditto, de lonnijgen an de Nuwen bruijgge vaste gemackt en eene rije daerin gemackt, 
gearbeijt met de knecht 

f 0 7 0 

Den 17 ditto, de lanteren opgesadt, is f 0 8 0 
Den 26 ditto, het schijlderhuijs vaste gemackt an de Nuwe porte, daeran verdient  f 0 3 0 
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Den 11 november, den asse gebonden en het radt vaste gemackt an de vorenste mule, daeran 
verdient 

f 0 8 0 

Den 3 december, het waterradt vaste gemackt an de kleijne mule, daeran verdient f 0 6 0 
Den 5 ditto, eene nuwe lonnijge an de optreckende bruijgge gemackt en de doren vaste 
gemackt an de Lievelde porte, is 

f 0 10 0 

Den 8 ditto, den wijsder an den toren vaste gemackt, daeran verdient f 0 4 0 
 f 7 14 8 
 
494.20 
1740 Den 2 januarij, de de schijeve vaste gemackt an de halve klocke, daeran verdient f 0 4 0 
Den 28 ditto, het ijis uijt de marckspuijtte gemackt, gearbeijt met de knecht f 0 8 0 
Den 9 februarij, ijispalen en eenen balcken in de becke gemackt, gearbeijt Berent anderhalve 
schoft is 

f 0 6 0 

Den 10 ditto, gearbeijt drije schoft met de knecht, komt mij f 0 11 8 
En anderhalve kanne bier is f 0 2 4 
Voor de knecht f 0 9 12 
Den 11 ditto, gearbeijt drie schoft is f 0 11 8 
En anderhalve kan bier is f 0 2 4 
Voor de knecht f 0 9 12 
Den 12 ditto, gearbeijt drie schoft is  f 0 11 8 
En anderhalve kan bier is f 0 2 4 
Voor de knecht f 0 9 12 
Den 13 ditto, gearbeijt drie schoft is f 0 11 8 
En anderhalve kan bier is f 0 2 4 
Voor de knecht f 0 9 12 
Den 15 ditto, gearbeijt drie schoft is f 0 11 8 
En anderhalve kan bier is f 0 2 4 
Voor de knecht f 0 9 12 
Den 22 ditto, ijispalen geslagen voor de mulenbruijgge, gearbeijt drie schoft is f 0 2 4 
Voor de knecht f 0 9 12 
 f 7 19 0 
 
494.21 
Den 23 ditto, gearbeijt drie schoft, komt mij f 0 11 8 
En anderhalve kan bier is f 0 2 4 
Voor de knecht f 0 9 12 
Den 8 merdt, de ijispalen losgehouwen op de becke, daeran verdient f 0 6 0 
Eene nuwe schuijtte gemackt an de watermule, daeran verdient f 1 10 0 
Den 15 ditto, het ijis voor de mulenbruijgge stuijcken gemackt, daeran verdient f 0 8 0 
Den 29 ditto, nuwe rollen boven het uijerwarck gemackt, daeran verdient f 0 6 0 
Den 1 apprijl, een nu anholt gemackt onder den asse an de vorenste mulle, gearbeijt eenen 
dagh met de knecht, komt mij 

f 0 15 0 

En twe[e] kanne bier is f 0 3 0 
Voor de knecht f 0 13 0 
Den 29 ditto, de lanteren afgenomen, daeran verdient f 0 8 0 
Den 30 ditto, den assenback gemackt voor de soldaten, daeran verdient f 0 2 0 
Den 19 meij, de vorijnge op de mulenbruijgge gemackt, gearbeit eenen dagh, komt mij f 0 18 0 
Voor de knecht f 0 13 0 
Den 20 ditto, gearbeijt eenen dagh, is met bier f 0 18 0 
Voor de knecht f 0 13 0 
Den 21 ditto, gearbeijt eenen dagh f 0 18 0 
Voor de knecht f 0 13 0 
Den 23 ditto, gearbeijt eenen dagh an de mulenbruijgge en vorijnge op den Niuwen bruijgge 
gemackt, met de knecht is samen 

f  1 11 0 

 f 11 18 8 
 
494.22 
1739 Den 30 apprijl, na Ratum gewest omme het houdt te ontfangen tot het tijggelwarck, 
daeran verdient 

f 1 5 0 
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Den 8 meij, nuwe palen en platen onder het tijggelhuijs gemackt, gearbeit met de knecht, 
komt mij dages 

f 0 10 0 

De knecht dages f 0 8 0 
Den 9 ditto, gearbeijt eenen dagh is samen f 0 18 0 
Den 11 ditto, gearbeijt eenen dagh is f 0 18 0 
Den 12 ditto, gearbeijt eenen dagh is f 0 18 0 
Den 13 ditto gearbeijt eenen dagh is f 0 18 0 
Den 3 iunijus, gearbeijt eenen dag an het tijggelwarck met de knecht, is samen f 0 18 0 
Den 4 ditto, gearbeijt eenen dagh met de knecht, is samen f 0 18 0 
 f 7 11 0 
 f 11 18 8 
 f 7 19 8 
 f 7 14 8 
 f 15 18 0 
 f 10 0 0 
 f 14 5 0 
  f 6 11 8 
 f 81 17 0 
Berent Blanckenborgh     
Dese naegesien ende wel bevoenden. B. Starinck rentm[eester]     
     
De heeren van de magistraat ordonneren den rentm[eester] Starinck om aen Berent 
Blanckenborgh dese voorstaande rekeninge ter somma van een en tagentigh gld 17 str [te 
voldoen, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. Actum 
Grienlo, 30 juij 1740  
D. Hummelinck, A.H. Bom, Daniel ten Cate 

    

Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M. Iserloe, secr[etaris]     
Noem 151     
 
494.23 
Bekenne ick ondergesc[hreven] ontfangen te hebben van de heer burgemeester Bom de 
somma van vijftijn hondert guldens ten voordeele van dese stad Groenlo. Oircond mijn 
eijgen handt. Actum Groenlo, den 1 januarij 1740.  
B. Starinck 

    

 


