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497.1 
1742 den 27 maart, door de weledele en aghtbare heeren van de magistraet afgesonden nae 
den extraordinaeren quartierdag tot Zutphen om de heeren burgermeesteren der 4 steden op 
te wagten, koomt des daeghs eenen gulden tien stuiver, uijt geweest 4 dagen, dus 

 6 0 0 

1742 den 9 april, door de weledele en aghtbare heeren van de magistraet afgesonden nae den 
ordinaris landagh tot Arnhem om de bovengemelte heeren op te wagten, uijt geweest 
veertien dagen 

 21 0 0 

Facit  27 0 0 
de andere kant     
 
497.2 
de andere kant   27 0 0 
1742 den 1 meij, door de weledele en aghtbare heeren van de magistraet afgesonden nae den 
ordinaris quartierdaghe tot Zutphen om de heeren burgermeesteren der 4 steden op te 
wagten, uijt geweest 7 dagen 

 10 0 0 

1742 den 15 meij, door de weledele aghtbare heeren van de magistraet afgesonden nae den 
quartier[dagh] tot Zutphen om de heeren burgermeesteren der 4 steden op te wagten, uijt 
geweest 13 dage 

 19 10 0 

Facit  57 0 0 
S.J. Wijnants     
 
497.3 
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Bern[ard] Starinck om 
aan Steven Jan Wijnants dese voorstaande rekeninge ter somma van seven en vijftig guld te 
voldoen, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen worden gevalideert. Actum 
Groenlo den 28 maij 1742. 
D. Hummelinck, A.H. Bom, Daniel ten Cate 
Ter ordonnantie van haar weled[ele] en achtb[are heren], M. Iserloe, secr[etaris] 

    

Hiervan door den rentmeester voldaen. S.J. Wijnants     
 
497.4 
1741 uijt oddere van de remmester Starijnck hebbe ick Berent Blanckenborgh 
ondergeschreven gearbeijt   

    

Den 1 julij, eene rijie gemackt in de lonnijge an de Lievelde porte, daeran verdient f 0 6 0 
Den 1 ditto, de stijene gemeten op de watermule, daeran verdient f 1 5 0 
Den 15 augustus, een gadt toegemackt op de bruijgge an de Belterme porte, daeran verdient f 0 2 0 
Den 23 september, eene bancke gemackt in de wachte en de bande gemackt omme de wippe 
an de Belterme porte 

f 0 8 0 

Den 17 october, plancken in de grafte gemackt bij Jan Kijp sien hof, gearbeijt eenen dagh 
met de knecht komt mij 

f 0 15 0 

En twe kanne bier f 0 3 0 
De knecht dages f 0 13 0 
Den 18 ditto, gearbeijt eene schoft met de knecht is het samen f 0 7 0 
Den 19 en 20 ditto, nuwe assen en rade onder de nijie brantspoijte gemackt, daeran verdient f 1 10 0 
Den 26 ditto, de lanteren opgesadt f 0 8 0 
Den 20 nevember, de horde vaste gemackt an de sloese, daeran verdient f 0 4 0 
 f 6 1 0 
 
497.5 
Den 24 ditto, de bomen gehouwen an Stijckenhuijs     
Den 27 en 28 en 29 en den 1 en 2 december eenen balcken en eenen pa[a]l in de grafte 
gemackt, daeran de uijskars an hangt, daeran verdient samen 

f 3 10 0 

Den 4 en 5 en 6 ditto, de schijlderhuijese alle viere gemackt, daeran verdient f 2 0 0 
Den 15 ditto, de duren (= deuren) onder afgesaget an de Belterme porte en de duren vaste 
gemackt an de Nuwe porte, daeran verdient 

f 0 10 0 

Den 30 ditto, de dure vaste gemackt an de Lievelde porte, daeran verdient f 0 3 0 
1742 den 29 ianuarij, een nu holdt an de dure gemackt an de Lievelde porte f 0 3 0 
Den 26 februarij, den assenback gemackt voor de soldaten en de hencksels an de dure 
gemackt in de wachte, daeran verdient 

f 0 8 0 
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De 8 martij, de duren vaste gemackt an de Belterme porte, daeran verdient f 0 4 0 
Den 10 ditto, de bruijggen los gemackt en de pedden vaste gemackt an de Nuwe porte f 0 6 0 
Den 6 appril, eene bancke gemackt in de wachte, daeran verdient f 0 4 0 
Den 12 ditto, de lanteren afgenomen f 0 8 0 
 f 7 16 0 
 
497.6 
Den 7 meij, de sletten gesadt omme de stadsgotte, gearbeijt drije schofte met de knecht, 
komt mij 

f 0 12 0 

En anderhalve kanne bier f 0 2 4 
Voor de knecht f 0 9 0 
Den 8 ditto, de vorijnge op de bruijgge gemackt an de Belterme porte en an de Nuwe porte 
gearbeijt eenen dagh 

f 0 15 0 

En twe kanne bier f 0 3 0 
De knecht dages f 0 13 0 
Den 9 ditto, gearbeijt eenen halven dagh, komt mij f 0 7 8 
En een kanne bier f 0 1 8 
De knecht f 0 6 8 
Den 12 ditto, nuwe planckenan het mulenhuijs gemackt, gearbeijt eenen halven dagh met de 
knecht. is het samen 

f 0 14 0 

En eene kanne bier f 0 1 8 
 f 4 5 4 
Berent Blanckenborgh     
 f 6 1 0 
 f 7 16 0 
 f 4 5 4 
 f 18 2 4 
Dese nagesien ende wel bevoenden. B. Starinck, rentm[eester]     
     
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentmeester Bernard Starinck om aan 
Berent Blanckenborgh deese voorstaande rekeninge ter somma van  

    

 
497.7 
aghtijn gulden 2 st 4 penn. te voldoen, dewelcke hem bij verhoor sijner rekeninge sullen 
gevalideert worden. Actum Groenlo den 28 maij 1742. 
D. Hummelinck, A.H. Bom, Daniel ten Cate 
Ter ordonnantie van haar weled[ele] en achtb[are heren], M. Iserloe, secr[etaris] 

    

Dese bovenstande reckinge is voldaen en betaeldt an Berent Blanckenborgh.     
No. 12     
 


