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496.1 
1739 den 8 meij, voor de staet van Grol gearbeijt aan het tijggelwerck      
Den 8 dito, een dagh   10 0 
Den 9 dito, een dagh   10 0 
Den 11 dito, een dagh   10 0 
Den 12 dito, een dagh   10 0 
Den 13 dito, een dagh   10 0 
Den 83 ijunijijs, een dagh   10 0 
Den 4 dito, een dagh   10 0 
Den 16 dito, een dagh   10 0 
Den 17 dito, een dagh   10 0 
Noch de schroeven gebruckt daarvoor  1 2 0 
Dijt is tesamen  5 12 0 
Jan Wisselijnck     
     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eeste]r Bernard Starinck om aan 
Jan Wisselinck dese voorstaande rekeninge ter somma van vijf gulden 12 str te voldoen, 

    

Voldaen. Jan Wisselijnck     
 
496.2 
dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. Actum Groenlo den 2 
jan[uari] 1740 
D. Hummelinck, A.H. Bom, Daniel ten Cate 
Ter ordonnantie van haar weled[ele] en achtb[are heren], M. Iserloe, secr[etaris]  

    

No. 6     
 
496.3 
Reek[en]inge aen de achtb[are] heeren van de maagestraet     
1739 den 16 september, is door ordree van de heeren van de maagestraet ten mijnen huise 
van de jaegers gedroncken een tonne bier 

f 7 0 0 

daerbij gehadt 5 oort geneber  0 12 8 
1740 den 10 febriarij, hebben de heeren van de maagestraet ten mijnen huise vertert aen wijn 
etc. 

f 2 3 0 

 f 9 15 8 
A. Hackenbrock     
     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eeste]r Starinck om aen 
Arnoldus Hackenbrock te voldoen dese voorstaande rekeninge ter somma van negen 
g[u]l[de]n 15 st[uive]r 8 penn[ingen], dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen 
gevalideert worden. Actum Groenlo den 16 junij 1740 
D. Hummelinck, A.H. Bom, Daniel ten Cate 
Ter ordonnantie van haar weled[ele] en achtb[are heren], M. Iserloe, secr[etaris] 

    

Hiervan voldaen. A. Hackenbrock     
 
496.4 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eeste]r Bernard Starinck om aen 
de heer burgem[eeste]r Fels als erfgenaem van wijlen juffer Op ten Noort tot voldoeninge 
van soodane obligatie ad 500 g[u]l[de]ns als haar ed[ele] tot deser stadslaste is hebbende te 
betaelen drij hondert g[u]l[de]ns nevens een jaar rente ter s[omm]a van twintig guldens, 
tesamen drij hondert twintig g[u]l[de]ns bedraegende, welcke hem bij verhoor sijner 
rekeninge sullen gevalideert worden. Actum Groenlo den 23 novemb[er] 1740. 
D. Hummelinck, A.H. Bom, Daniel ten Cate 
Ter ordonnantie van haar weled[ele] en achtb[are heren], M. Iserloe, secr[etaris] 

    

 
496.5 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eeste]r Bernard Starinck om aan 
den secretaris Iserloe te voldoen wegens het copieren van veertijn reglement en ordres op 
den brant te blussen als andersints gestelt voor ijder een daalder dus tesamen uijtmakende 
een en twintig gln, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. 

f 21 0 0 
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Actum Groenlo den 7 decemb[er] 1740. 
D. Hummelinck, A.H. Bom, Daniel ten Cate 
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M. Iserloe, secr[etaris] 
Dese is mij voldaen. 
 
496.6 
Reekeninge an de remmeijster Staerienck van den leem die hij laeten haelen heft, ten eersten 
Hendrijck Aentienck  

  2 voor 

Berent Aentienck   2 voor 
Derck Neijvelt   2 voor 
Derck ten Boem   2 voor 
Kroeckstoel   2 voor 
Laerbaergh   2 voor 
 12 voor 
het voer 6 st  f 3 gl 12 st 
IJan Willem Simmelinck   
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eeste]r Bernard Starinck om aan 
Jan Willem Simmelinck dese 

  

 
496.7 
voorstaande rekeninge ter somma van drij gulden 12 st[uive]r [te voldoen], dewelcke hem bij 
verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. Actum Groenlo 20 decemb[er] 1740 
Daniel ten Cate 

    

Voldaen. IJan Willem Simmelinck     
No. 9     
 
496.8 
1740 den 12 december, door de weledele en agtbaere heeren van de magisstraet afgesonden 
met een brief aen de heer burgemeester Van Essen nae Arnhem en van daer nae Zutphen, 
koomt des daeghs enen gulden en tien stuijver en vermits het hoge water ende daerover 
gedaen onkosten  alsmeede over de onkosten van’t meede gebragte gelt uijtwijsent 
quitantien, stelle hiervoor 7 dagen, dus 

 10 10 0 

S.J. Wijnants     
     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eester Bernard] Starinck om aan 
Stephen Jan Wijnants dese voorstaande rekeninge ter somma van tijn gulden tijn stuivers te 
voldoen, welcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. Actum Groenlo 
den 20 decemb[er]  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 door den rentmeester voldaen. S.J. Wijnants     
 
496.9 
Reek[en]inge aen de ed[ele] en achtbare heeren van  de maegestraet der stadt Groll     
1740 den 22 september, op de generale jacht met de genoedighte gaesten ten mijnen huise 
gedroncken een tonne bier 

f 7 0 0 

daerbij meede genomen nae de jacht drie kanne genever f 1 10 0 
aen tuback en pijpen f 0 8 0 
Den 8 october, als de jacht in’t schependom is geweest, is verteert aen bier, tuback en pijpen f 2 8 0 
Den 31 december, als de jacht nae de heerlickheit is geweest, is verteert aen bier, tuback en 
pijpen 

f 2 2 0 

Hiervan voldaen f 13 8 0 
A. Hackenbrock     
     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijtlijken rentm[eeste]r Bern[ard] Starinck om 
aen Arnoldus Hackenbrock dese voorstaande rekeninge ter s[omm]a van dartijn gln 8 str te 
voldoen, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. Actum 
Groenlo den 31 januari 1741 
D. Hummelinck, A.H. Bom, Daniel ten Cate 
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Ter ordonnantie van haar weled[ele] en achtb[are heren], M. Iserloe, secr[etaris] 
 


