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389.1 
Rekeninge der stadt Groenlo van den ontfanck en de uijtgave van dien, begunnen den eersten september 1683, 
geeijndight den laesten augustus 1684 door de rentm[eester] Hend[rick] Cappers 
 
389.2 
Ontfanck ter stadt Groenlo, begunnen den eersten september 1683, geeijndight den laesten 
augustus 1684  

    

     
Ontfangen van de hoogh ed[e]l welgeboorn heer baron de Plettenborgh heer tot Marhulsen 
ter summa van een duijsent vier hondert acht ten negentigh Carolij gulden vier stuver uijt de 
ordonantien van vier en lucht waer afgegaen 1 gl 16 st voor segel en onkosten  

f 1498 4 - 

Ontfangen van de heer borgem[eester] Holtbarnt drie hondert gulden sijnde een jaerpacht 
van de stadtswatermole verschenen den 22 augustus 1684 

f 300 - - 

Ontfangen van de heer borgem[eester] Van den Eijnden van een jaerpacht van de kleij 
graven tsestigh gulden verschenen op Martini 1684 

f 60 - - 

 f 1858 4 0 
 
389.3 
A[nn]o 1684 Ontfanck     
Ontfangen van den ketelaccijs Hend[rick] Cappers als pachter voor een jaer voor ter summa 
van een hondert dartigh gulden 

f 130 - - 

Ontfangen van monsieur Rutgher van Eibargen als pachter van de witweijte melen voor een 
jaer ter summa van drie en tsestigh gl 

f 63 - - 

Ontfangen van Harmen Schuerinck als pachter van den tobacks voor een jaer ter summa 
vantwe en vijftigh gulden 

f 52 - - 

Ontfangen van Philippus Vrijborgh als pachter van de brandewijnen voor een jaer ter summa 
van een en tseventigh gulden 

f 71 - - 

Ontfangen van borgem[eester] Veldinck als pachter van de vetwarij voor den jaer een 
hondert gulden 

f 100 - - 

 f 416 0 0 
 
389.4 
Ontfanck     
Ontfangen van Hendrick Vellers als pachter van de verkofte waren voor een jaer ter summa 
van een en tsestigh gulden 

f 61 - - 

Ontfangen van de heer secketaris Lahonius als pachter van de wijnen en vreemde bieren voor 
een jaer ter summa van ses en tnegentigh gl 

f 96 - - 

Ontfangen van Hendrick Clumper als pachter vantol en wage voor een jaer ter summa van 
ses en twintigh gl 

f 26 - - 

Ontfangen van Jurgen van Bielevelt als pachter vant slachten op de banck voor een jaer ter 
summa van een en vijftigh gulden 

f 51 - - 

 f 234 0 0 
 
389.5 
Ontfanck van de tijnsen verschenen op Martini 1683     
Ontfangen van de heer borgem[eester] Holtbarnt een rixd[aalder] uijt de olijmole f 2 10 - 
Van Frencken hoff f 1 5 - 
Van de heer borgem[eester] Holtbarnts huijs bij den Pulvertoorn f - 6 - 
Van Hendrick Veldincks hof achterthuijs f - 4 - 
Van Lansincks hoff achter den karchoff f - 15 - 
 f 5 0 0 
 
389.6: leeg 
 
389.7 
Dagelijkse uijtgave der stadt Groenlo sijn aenfanck genomen den eersten september 1683 
geijndight den laesten augustus 1684  

    

Den 7 october. Jurgen van Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor drie stuever keersen f - 3 - 
8 dito. Jurgen Bilevelt gehaelt voor drie stuever aen cost en dranck voor een jonge die ondert 
raethuijs gevangen sat 

f - 3 - 

9 dito. Jurgen Bilevelt gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen f - 3 - 
13 dito. Willem Assink enige brieven aen de heeren van de magestraet gebracht daervan 
gegeven ses stuever 

f - 6 - 
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15 dito. Een expressen na Goor gestuert om meijster Jurgen Spraekel te halen om het 
uijrwarck te verstellen daeraen gegeven vijfthien stuever 

f - 15 - 

 f 1 10 0 
 
389.8 
Uijtgave     
Den 18 october. Meijster Jurgen Spraekel twe dagen bij mij geloseert geweest om het 
uijrwarck te verstellen aen cost en dranck en slapen bij mijn verteert een gulden acht stuever 

f 1 8 - 

Dito. meijster Sprakel meijster Claes de Smit sijn gereetschap gebruijckt en enigh ijserwarck 
daertoe gedaen daervan gegeven tien st 

f - 10 - 

30 dito. Door order van de heeren van de magestraet aen Derck Schotter te geven achthien 
stuever en twe kanne bier om met brieven na Doetechem te gaen na onse righter Dam 

f 1 1 - 

Dito. Aen Berent de Kaerman uijt Belterum gegeven twalf stuever die enige brieven gebracht 
heeft aen de heeren van de magest[raet] 

f - 12 - 

 f 3 11 0 
 
389.9 
A[nn]o 1683 uijtgave     
Den 1 novemb[er]. De secketaris door sijn soon laten halen twe boeck pampier f - 12 - 
4 dito Derck de touslager door order van de heeren van de magestraet gestuert met een brief 
naer Doetekum aen hem te geven eenen gulden vier stuever 

f 1 4 - 

5 dito aen de stadtdienaers vant cruijs op en af te nemen gegeven ses stuever op Sunte 
Martens marckt 

f - 6 - 

Dito de secketaris laten halen doer de maeght twe boeck pampier f - 12 - 
9 dito Jurgen Bielevelt gehalt een stuevers keerse om te viseteren  f - 1 - 
13 dito aen de stadt gelevert ses palen langs het voetpat na de watermoele het stuck vier 
stuever 

f 1 4 - 

 f 3 19 0 
 
389.10 
Uijtgave     
Den 19 novemb[er]. Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor drie stuever keersen en voor 
1 st inckt en aen borgem[eester] Veldinck sijn huijs veertien kanne twe stuevers bier over 
mijne rekeninge tesamen eenen gl twaelf stuever 

f 1 12 - 

29 dito de secketaris door sijn soon laten halen twe boeck pampier f - 12 - 
Den 12 desemb[er] aen een buer die een brief bracht aen de heeren van de magestraet 
wegens den quartiersdagh daeraen gegeven ses stuever  
{Sodanig gelt sal op een andermael niet worden goetgedaen, alsoo de booden die brieven 
moeten overbrengen} 

f - 6 - 

18 dito Penterman het slot aen de trappe vant raethuijs vermaeckt daer aen verdient vier 
stuever 

f - 4 - 

21 dito de brandtmeijsters de visite gedaen door order van de heeren van de magestraet aen 
haer te geven een vierdel bier met fuier en lucht twe gulden twe stuever 

f 2 2 - 

 f 4 16 - 
 
389.11 
A[nn]o 1683 uijtgave     
Den 24 desemb[er] op Karsavont het offergelt gedeijlt alsvolght     
De achtbare heeren van de magestraet hebben int geheel achtenveertig gulden f 48 - - 
De heer richter ses gulden f 6 - - 
De rentm[eijster] en sijn hulp f 6 - - 
De heer secketars drie gl f 3 - - 
De heer pastoer, coster, orgenist, schoelm[eijster], ider eenen daelder f 6 - - 
De stadtdienaers f 4 10 - 
De stadtstimmerman, smit en boede, ieder 24 stuever f 3 12 - 
De stadtsbierdraeger[s] ider ad 24 stuever f 2 8 - 
Dito de heeren borgemesteren Holtbarnt en Karchoff over het uijtdeijlen vertert acht stuever f - 8 - 
28 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs een boeck pampier f - 6 - 
 f 80 4 0 
 
389.12: leeg 
 
389.13 
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A[nn]o 1684  uijtgave     
Den 1 januarij op Nuiaersdagh aen de stadtsdienaers volgens older gewoonte van 
almanacken gegeven drie rixdaelder 

f 7 10 - 

2 dito Berent Egberts gehaelt voor twe stuever keersen opt raethuijs f - 2 - 
Dito Penterman een nuwe sloetel gemaeckt tot de secketari daer aen verdient drie stuever f - 3 - 
3 dito Berent Egberts gehaelt voor twe stuever keersen opt raethuijs f - 2 - 
No. 1. 5 dito door order van de heeren van de magestraet aen de stadtsdienaers van Zutphen 
voor nuiaersgelt te geven drie gl vijfthien stuever volgens quitanti  

f 3 15 - 

No. 2. 24 dito door order van de heeren van de magestraet aen de riedende boede vant Hoff 
van Arnhem voor Nuiaersgelt te geven een ducaton volgens quitanti  

f 3 3 - 

 f 14 15 0 
 
389. 14 
Uijtgave     
Den 24 januarij door order van de heeren van de magestraet aen de secketarishuijs gestuert 
een olde schinck gewegen acht pond het pont vijftehalve (= 4½) stuever en twe[e] pont 
metworsten het pont ses stuever tot een calatioen tesamen twe gulden en acht stuever  

f 2 8 - 

Dito door order van de magestraet aen de schotters te geven een vane bier omdat sij de put 
op de marckt hebben uitgeijst 

f - 6 - 

Den 1 feberuarij Derck Schotter gehaelt opt raethuijs voor twe st keersen f - 2 - 
5 dito Berent Egberts gehaelt opt raethuijs voor drie stuever keersen f - 3 - 
Dito de heeren van de magestraet laten halen opt raethuijs seven vane bier over de questi van 
de vaendrigh Peppinck 

f 2 2 - 

 f 5 1 0 
 
389.15 
A[nn]o 1684  Uijtgave     
Den 11 feberuarij aen een bode die een brief gebracht heeft aen de heeren van de magestraet 
daer aen gegeven 

f - 5 - 

Dito Berent Egberts gehaelt opt raethuijs voor twe stuever keersen f - 2 - 
14 dito aen de heeren van de magestraet gelevert 86 schincken gewegen 687 pont het pont 
vijftehalve stuever tesamen een hondert vier en vijftig gulden elf st[uiver] acht penningen 

f 154 11 8 

Dito de heer borgem[eijster] Holtbarnt en ick met de fuerlueden en vier peerden aen de 
Lebbenbrugge met het weghgelt verteert twe gulden negen stuever 

f 2 9 - 

Noch aen de Lebbenbrugge betaelt ad 25 stuever die is blieven staen tot last van de stadt in 
januarij 1682 in het hooge water doe wij met de schincken na Zutphen waren 

f 1 5 - 

Dito aen de Frieseluchte verteert f - 8 - 
Noch aen Corneles den Deen omdat hij ons uijt het eijs geholpen heeft gegeven f - 6 - 
 f 159 6 - 
 
389.16 
Uijtgave     
Den 14 februarij door last van de heeren aen Derck Schotter te geven twe kanne bier als hij 
weer van Arnhem quam wegens het proshes 

f - 3 - 

No 3. 18 dito tot Zutphen in den Munster aen  Hendrick Roeterinck betaelt negen en twintigh 
gl twaelf st, so de heer borgem[eijster] Holtbarnt en ick met de fuerman en de peerde verteert 
hebben volgens quijtanti  

f 29 12 - 

Dito aen den Starinck int hen en weerom coemen betaelt dartien stuever te Zutphen aen de 
poorte 2 st tesamen 

f - 15 - 

Dito in de Swaen aen de den Lochmerbargh verteert ses stuever f - 6 - 
Dito  de heer borgem[eijster] Holtbarnt en ick met de voerman en peerde aen de 
Lebbenbrugge verteert eenen gl acht stuever 

f 1 8 - 

Dito door order van de heer van Marhulsen aen twe Franse passegiers te geven twe 
schillingen 

f - 12 - 

 f 32 16 0 
 
389. 17 
A[nn]o 1684  Uijtgave     
Den 24 februarij door order van de heeren aen een passegier te geven  f - 6 - 
26 dito de achtbare heeren van de magestraet een maeltijt ten huijse van mij gehat van 31 
parsonen behalven de dienaers en den ommeloep stelle ick in discreti van de achtbare heeren 
ad 45 gl waer van de rentm[eijster] voor de stadt sal draegen  
{Dese maeltijd gestelt op 45 gl waervan de rentm[eijster] sal betalen 20 gl, de 

f 20 0 0 
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gasthuijsm[eijster] 12 gl, 10st de kerkm[eijster] en provisoor ijder 6 gl 15 st, dit is int slot 
van ijders reeckening ingebracht} 
Den dagh en over de maeltijt gedroncken 23 vanne bier en aen toback en piepen voor 15 
stuever tesamen sevengulden darthien stuever  
{N.B. van dese naevolgende posten sal den aftocht voer kerckm[eijste]r, provisoor en 
gasthuijsm[eijste]r int slott gebracht worden} 

f 7 13 - 

Aen landts inpost van 1½ ancker wijn aen mons[ieu]r Vos betaelt twe gl vijf stuever f 2 5 - 
Des snachts een kanne suijckerde brandewijn eenen gl vier st en daer sijn gebroeken elf fiene 
glase tesamen twe gl elf st acht penningen 

f 2 11 8 

 f 32 15 8 
 
389. 18 
Uijtgave     
Den 27 februarij de heeren van de magestraet smargens gehat een oort suijckerde brandewijn 
ses stuever 

f - 6 - 

Dito de heeren van de magestraet met mijn heer Wachtendorp en de heer richter sijn broer en 
luijtenent Borcquardt des savens een maeltijt gehat so aen bier en toback en vier en lucht 
tesamen drie gl twaelf stuever 

f 3 12 - 

29 dito de heeren van de magestraet de beamten af en aen geset ende door order van de 
heeren aen haer te geven een halve tonne bier met vier en lucht tesamen vier gulden 

f 4 - - 

Dito door order van de heer van Marhulsen aen Frans de Kuer te geven een fuer turf cost 26 
st 

f 1 6 - 

Dito de heeren van de magestraet door Jurgen Bielevelt en Derck Schotter aen de secketaris 
huijs laten halen vijf vane en twe kanne bier 

f 1 13 - 

 F 10 17 0 
 
389.19 
A[nn]o 1684  Uijtgave     
Den 1 marti Bernt Egberts gehaelt opt raethuijs voor twe st keersen f - 2 - 
3 dito noch aen de heeren van de magestraet gelevert 24 schinken tot dienst van de stadt in 
presenti van mijnheer van Marhulsen gewegen twe hondert ses en tseventigh pont het pont 
vijftehalve stuever tesamen negen en vijftigh gl se[ven]thien st 

f 59 17 - 

Dito door order van de achtbare heeren van de magestraet ben ick tot dienst van de stadt met 
de schinken gevaren na Zutphen aen De Krieger gegeven van vraght twe gl vijf stuever 
onderwegens verteert ses stuever tesamen twe gl elf stuever 

f 2 11 - 

No. 4. Dito aen Hendrick Roeterinck tot Zutphen in den Munster betaelt vier gl eenen st 
volgens quitanti  

f 4 1 - 

Dito van Zutphen vertrocken van vraght gegeven twaelf st onderwegens verteert ses stuever 
tesamen achthien stuever 

f - 18 - 

 f 67 9 0 
 
389. 20 
Uijtgave     
Den 19 marti door order van de heeren van de magestraet aen een pastoer van Zwol die een 
colecte dede om een nije kercke te timmeren daeraen te geven eenen daelder  

f 1 10 - 

Dito door order van de heeren van de magestraet na Zutphen gevaren de schincken over te 
leveren onderwegens verteert negen stuever 

f - 9 - 

22 dito aen de stadtdienaers op Palmmarckt vant cruijs op en af te nemen daeraen gegeven 
ses stuever  

f - 6 - 

No. 5. 23 dito tot Zutphen aen Tomas Kuerboom wegens verteringe van Willem Assinck 
betaelt vier gl twe st vier penningen volgens quitanti  

f 4 2 4 

Dito met de heeren van borgemester Van den Eijnden en Holtbarnt weer van Zutphen 
gevaren onderwegens met den fuerman verteert ad 22 stuever  

f 1 2 - 

No. 6. 25 dito tot Zutphen aen Hendrick Roeterinck betaelt sestien gl vijfthien stuev[er] 
volgen quijtanti 

f 16 15 - 

 f 24 4 4 
 
389. 21 
A[nn]o 1684  Uijtgave     
Den 26 marti door order van de heeren van de magestraet na Lichtenvoorde gegaen tot dienst 
van de stadt om aenmaninge te doon wegens de penninge van fuier en lucht stelle in discreti 
van de achtbare heeren van de magestraet  

f 1 5 - 

27 dito door order van de heeren van de magestraet na Wenterswick gegaen tot dienst van de f 1 5 - 
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stadt om aenmaninge te doen wegen de penninge van fuier en lucht  
28 dito door order van de heeren van de magestraet na Eibargen gegaen tot dienst van de 
stadt om aenmaninge te doon wegens de penningen van fuier en lucht 

f 1 5 - 

Dito Hendrick Crieger enige brieven aen de heeren van de magestraet gebracht daeraen 
gegeven acht st 

f - 8 - 

 f 4 3 0 
 
389. 22 
Uijtgave     
Den 29 marti op Paesavont aen de achtbare heeren van de magestraet het offergelt gedeijlt 
als volght 

    

De heeren van de magestraet hebben in geheel vier en twintigh gl f 24 - - 
De heer richter drie gulden f 3 - - 
De secketaris een gl thien st f 1 10 - 
De rentm[eijster] en sijn hulp drie gl f 3 -  
De heer pastoor, coster, orgenist en schoelm[eister] ider 15 stuever f 3 - - 
De stadtdienaers drie gl f 3 - - 
De stadtstimmerman twaelf st f - 12 - 
Int uijtdeijlen gedroncken met fuer en lucht f - 6 - 
 f 38 8 0 
 
389. 23 
A[nn]o 1684 Uijtgave     
No. 7. Den 4 april aen meijster Jan de glasemaker van arbijtsloon betaelt seven gl twe st 
volgens quitanti 

f 7 2 - 

8 dito door order van de heeren van de magestraet weer na Lichtenvoorde gegaen tot dienst 
van de stadt om aenmaninge te doon wegens de penningen van fuier en lucht  

f 1 5 - 

No. 8. 9 dito de heer borgem[eijster] Karchoff en ick naer Wenterswick gegaen om de ses 
hondert gulden af te halen en hebben moeten wachten tot 11 dito aen vrou Ten Bengevoort 
een paer hanschoenen gegeven dat wij klaer raeckten omdat het soon truebelen tijt was, met 
de verteringe aen Hendr[ick] Ten Bengevoort betaelt thien gl ses stuever volgens quitanti 

f 10 6 - 

13 dito door order van de heeren van de magestraet gegaen na Lichtenvoorde tot dienst van 
de stadt om te hooren of de penningen noch niet gereet en waren  

f 1 5 - 

 f 19 18 0 
 
389. 24 
Uijtgave     
No. 9. Den 16 april door ordenantie van de heeren van de magestraet aen meijster Jan de 
glasemaeker op rekeninge betaelt vijfthien gl volgens quitanti 

f 15 - - 

Dito meijster Jurgen Spraekel bij mij gehoeseert geweest twe[e] dagen en het uijrwarck 
verstelt so aen cost en dranck en slapen verteert eenen gl negen st 

f 1 9 - 

Meijster Spraekel meijster Claes de smit sijn gereetschap gebruijckt en enigh ijser daerbij 
gedaen daervan gegeven thien stuever 

f - 10 - 

No. 10. 17 dito aen Meijster Jurgen Spraekel betaelt een jaer tractement van onderholden 
van uijrwarck sijnde vijf gulden verschreven op Martini 1683 volgens quijtanti  
{hiervoor sal volgens older gewoonte t koorn uijt de mole betaelt worden} 

 f 5 - - 

21 dito door order van de heeren van de magestraet aen Jan ter Horst sijn soon uijt den olden 
Eijbargen te geven thien stuever 

f - 10 - 

 f 22 9 0 
 
389. 25 
A[nn]o 1684  uijtgave     
24 april door order van de heer van Marhulsen aen Jurgen van Bielevelt te langen thien 
stuever voor een seker man 

f - 10 - 

25 dito de heeren van de magestraet laten halen meijster Jan Ruevekamp van Vreden om na 
Rutgher Timmermans been te sijn en is bij mij geloeseert gewest twe dagen so aen 
brandewijn en aen wijn en bier en toback en aen cost en slaepen verteert drie gl acht [st] 

f 3 8 - 

26 dito door order van de heeren van de magestraet laten halen voor ses stuever brandewijn 
overt visiteren van Rutgher sijn been  

f - 6 - 

Dito door order van de heeren van de magestraet en Holtbarnt aen meijster Jan Ruevekamp 
te geven een ducaton 

f 3 3 - 

29 dito door order van de heer van Marhulsen aen een passant van Purmerent die een colecte 
dede om een nije karcke te timmeren te geven acht stuever 

f - 8 - 
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 f 7 15 0 
 
389. 26 
Uijtgave     
Den 19 junij de heeren van de magestraet Derck Schotter na Zutphen gestuert met brieven 
ende door order van de heeren aen hem gegeven eenen gl vier stuever 

f 1 4 - 
 

25 dito door order van de heeren aen Hendrick Gres te geven 1 kan bier f - 1 8 
27 dito Berent Egberts gehaelt drie boeck pampier en voor drie st pen en inckt als de 
landtsmiddelen sijn verpacht 

f 1 1 - 

28 dito aen de duerwaerder Welmers als de landtsmiddelen sijn verpacht volgens older 
gewoonte gegeven een rixdaelder 

f 2 10 - 

Den 10 julij aen een schorsteensveger die de schorsteenen onder en boven op het raethuijs 
schoene gemaeckt heeft daeraen gegeven twaelf stuever 

f - 12 - 

 f 5 8 8 
 
389. 27 
A[nn]o 1684  Uijtgave     
Den 12 julij door order van de heeren van de magestraet te geven aen een luijtenant acht 
stuever 

f - 8 - 

Dito Jurgen van Bielevelt gehaelt opt raethuijs twe boeck pampier en voor twe st pen en 
inckt 

f - 14 - 

16 dito aen een boede die een brief bracht aen de heeren van de magestraet gegeven vier 
stuever 

f - 4 - 

17 dito Wilm Schulten driemael opgeroepen wegens de kruijkaren daervan gegeven ses 
stuever 

f - 6 - 

22 dito Jan den touslager gestuert na Goor om meijster Spraekel te halen aen hem gegeven 
vijfthien st 

f - 15 - 

23 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs een boeck pampier en voor twe st pen en inckt f - 8 - 
Dito meijster Andries Warnsinck een vaetien gemaeckt tot dienst van de stadt sijnde opt 
raethuijs daervoor gegeven twaelf st 

f - 12 - 

 f 3 7 0 
 
389. 28 
Uijtgave     
No. 11. Den 24 julij door ordenanti van de heeren van de magestraet aen Corneles Doppen te 
betalen drie gl acht st volgens quitanti 

f 3 8 - 

Den 2 augustus Berent Egberts gehaelt opt raethuijs een boeck pampier en voor twe st pen en 
inckt 

f - 8 - 

Dito aen de stadtdienaers vant cruijs op en af te nemen gegeven f - 6 - 
19 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs een boeck pampier f - 6 - 
Dito Wilm Schulten drie dagen achter malkanderen opgeroepen wegens de waterwegen te 
ruemen aen hem gegeven 

f - 6 - 

21 dito de heeren van de magestraet met eenige borgers de waterwegen geviseteert ende door 
order van de heeren van de magestraet aen de borgers te geven een tonne bier seven gulden 
thien stuever 

f 7 10 - 

 f 12 4 0 
 
389. 29 
A[nn]o 1684  Uijtgave     
Den 23 augustus door order van de heeren van de magestraet laten maken ses pieken 
daervoer gegeven aen Hendrick ter Bruggen 

f 3 12 - 

26 dito meijster Claes de smit onder aen de halve pieken gemaeckt klauwen en ringen 
daervoor gegeven eenen gl sestien st 

f 1 16 - 

30 dito Wilm Schulten driemael op geroepen als de stadtsmiddelen souden verpacht worden 
en driemael opgeroepen om de Swaenepol te verkopen daervan gegeven twaelf stuever 

f - 12 - 

Dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuis als de stadtsmiddelen verpacht sijn voor twe 
stuever pen en inckt en een boeck pampier en aen mijn huijs een boeck pampier tesamen 
veerthien stuever 

f - 14 - 

 f 6 14 0 
 
389. 30 
Uijtgave     
Den 30 augustus de achtbare heeren van de magestraet de stadtsmiddelen verpacht aen de f 10 12 - 
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borgers ten besten gegeven een ton en een vierdel bier aen toback en piepen voor twaelf 
stuever tesamen thien gl twaelf stuever 
Dito de heeren van de magestraet in de kaemer gehat ses kanne wijn de kanne nege[n] 
stuever en seven vane en twe kanne bier aen krekelingen en pleskes en boomolij en mostert 
voor twaelf gulden elf stuever 

f 5 11 - 

Den anderen dagh als den onraert betaelt is doer order van de heeren van de magestraet aen 
haer te geven seven vane bier 

f 2 2 - 

 f 18 5 0 
 
389. 31 
A[nn]o 1684  Uijtgave     
Den 31 augustus Garverdinck gebracht drie tonne kalck tot dienst van de stadt de tonne 
eenen gulden ses stuever vant lossen gegeven ses stuever tesamen vier gl vier st  

f 4 4 - 

No. 12. Aen monsieur Harts te Zutphen betaelt vijf gl vijf st volgens twe quitanti  f 5 5 - 
Den tijden aen vrou Steelmans betaelt seventhien st als de heer borgem[eijster] Holtbarnt 
wel bewust is 

f - 17 - 

1681 den 1 september achtbare heeren van de magestraet laten vissen daerbij laten halen twe 
vane bier en des savens aen vissers gegeven acht vane bier tesamen drie gulden 

f 3 - - 

Den 10 november Mighiel de Struij het net van den wal gehaelt en opt raethuijs gebracht aen 
hem gegven 1 v[ane] bier 

f - 6 - 

 f 13 12 - 
 
389. 32: leeg 
 
389. 33 
A[nn]o 1683 Volght de gekofte traen voor de de nachtwaker de kan 7 stuever den 1 
septemb[er] de nachtwaker gehaelt een oort traen 

f - 1 12 

8 dito 1 oort traen f - 1 12 
16 dito 1 oort traen f - 1 12 
24 dito 1 oort traen f - 1 12 
Den 1 october 1 oort traen f - 1 12 
8 dito 1 oort traen f - 1 12 
16 dito 1 oort traen f - 1 12 
24 dito 1 oort traen f - 1 12 
Den 1 novemb[er] 1 oort traen f - 1 12 
7 dito 1 oort traen f - 1 12 
14 dito 1 oort traen f - 1 12 
21 dito 1 oort traen f - 1 12 
28 dito 1 oort traen f - 1 12 
Den 4 [desember] dito 1 oort traen f - 1 12 
10 dito 1 oort traen f - 1 12 
17 dito 1 oort traen f - 1 12 
24 dito 1 oort traen f - 1 12 
31 dito 1 oort traen f - 1 12 
 f 1 11 8 
 
389. 34 
Den 6 januarij 2 oort traen f - 3 8 
18 dito 2 oort traen f - 3 8 
30 dito 2 oort traen f - 3 8 
Den 2 feberuarij 2 oort traen f - 3 8 
21 dito 2 oort traen f - 3 8 
Den 1 martij 2 oort traen f - 3 8 
12 dito 2 oort traen f - 3 8 
24 dito 2 oort traen f - 3 8 
Den 5 april 2 oort traen f - 3 8 
14 dito 2 oort traen f - 3 8 
28 dito 2 oort traen f - 3 8 
Den 12 maius 2 oort traen f - 3 8 
26 dito 2 oort traen f - 3 8 
Den 7 junij 2 oort traen f - 3 8 
21 dito 2 oort traen f - 3 8 
Den 4 julij 2 oort traen f - 3 8 



Transcriptie: Werkgroep Oud Schrift Groenlo (H. Wentink, R. Kaak, D. Kuit, J. Wijnen, B. Verheij) 
 
18 dito 2 oort traen f - 3 8 
26 dito Jurgen van Bielevelt gehaelt tot de borgerwaghten 2 oort traen f - 3 8 
 f 3 3 0 
 
389. 35 
A[nn]o 1684 volght de waghttraen     
Den 1 augustus 2 oort traen f - 3 8 
7 dito 2 oort traen f - 3 8 
14 dito 2 oort traen f - 3 8 
21 dito 2 oort traen f - 3 8 
28 dito 2 oort traen f - 3 8 
In’t gehele jaer aen catuen eenen gl vijfthien stuever f 1 15 - 
 f 2 12 8 
 
389. 36: leeg 
 
389. 37 
A[nn]o 1683  Badeloen ende maeltijden der huijsluieden     
Den 4 septemb[er] Jan ten Boom en Gelinck en Marfelde en Elshoff het steengruijs uijt de 
Beltemer en Nije poorte gevaren elck een maeltijt 

f 1 4 - 

5 dito Walderbus en Tunnes Hennekes en beijde Kleijn en Groot Scharmaet en Jan ten 
Tuijnte en Jacop Kaermans en Dries Huiskes gebuerwarckt aen de Levelder en Beltemer en 
Nije poorte elck een maeltijt 

f 2 8 - 

6 dito Laerbargh en Antinck en Egbert op Hillebrandtsee en Panneman den wegh gemaeckt 
aen de Beltemer poorte elck een maeltijt 

f 1 4 - 

7 dito Reijnder Coenderinck en beijde Coldeweijs en Garret Brueninck den wegh gemaeckt 
tussen de stadt en de watermoele elck een maeltijt 

f 1 4 - 

 f 6 0 0 
 
389. 38 
Badeloon en maeltijden der huijslueden     
Den 8 septemb[er] Jan op de Burij en Jan ten Boom en Kruijckestoel en Hendrick ten Boom 
en Gelinck den wegh gemaeckt tussen de stadt en de Nije brugge elck een maeltijt 

f 1 10 - 

10 dito Marfelde en Elshoff en Walderbus den wegh gemaeckt in de Veestege elck een 
maeltijt 

f - 18 - 

11 dito Tunnes Hennekes en Kleijn en Groot Scharmaet en Jan ten Tuijnte en Jacop 
Kaermans en Dries Huijskes den wegh toe gekaert in de Veestege elck een maeltijt 

f 1 16 - 

Den 30 october Laerbargh en Panneman in de Veestege den wegh gemaelck elck 1 maeltijt f - 12 - 
Den 12 novemb[er] Egbert op Hillebrantstee en Garret Brueninck den wegh gemaeckt tussen 
de stadt en de watermoele elck een maeltijt 

f - 12 - 

 f 5 8 0 
 
389. 39 
A[nn]o 1683  Badeloon en maeltijden der huijsluieden     
Den 13 novemb[er] Reijnder Coenderinck en Antinck den wegh gemaeckt tussen de stadt en 
de watermoele elck een maeltijt 

f - 12 - 

14 dito Rutgher en Derck de Coldeweijs den wegh gemaeckt tussen de stadt en de moele 
elck 1 maeltijt 

f - 12 - 

15 dito Jan op de Burij en Jan ten Boom en Hendrick ten Boom en Kruijkestoel en Gelinck 
tussen den wegh gemaeckt tussen de stadt en de Nije brugge elck een maeltijt 

f 1 10 - 

Den 17 desember Hendrick ten Boom en Gelinck met de heeren gevaren na den 
quartiersdagh na Zutphen elck een maeltijt twaelf st en mede gelanckt aen vleijs en botter en 
broot voor eenen gl vier stuever tesamen een gl sesthien stuever 

f 1 16 - 

20 dito Marfelde de heeren weer gehaelt van Zutphen met sigh tween elck een maeltijt f - 12 - 
 f 5 2 0 
 
389. 40 
A[nn]o 1684  Badeloon en maeltijden der huijslueden     
Den 25 feberuarij Tunnes Hennekes sant gevaren opt raethuijs een maeltijt f - 6 - 
Den 2 april Elshoff met de heeren na Zutphen gevaren na de quartiersdagh met sigh tween 
elck een maeltijt en mede gelanckt op de reijse aen vleijs en botter en broot voor eenen gl 
vier st tesamen eene gl sesthien st 

f 1 16 - 

3 dito Elshoff met de knecht weer van Zutphen gekoemen elck 1 maeltijt  f - 12 - 
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8 dito Marfelde de pannen gehaelt van de corte gaerde gevaren uijt de halve maen aen de 
Beltemer poorte ende gebracht ondert raethuijs een maeltijt 

f - 6 - 

9 dito Elshoff van de Beltemer poorte gevaren de scheren met de toubrugge ende gebracht 
aen de Nije poort een maeltijt 

f - 6 - 

 f 3 6 0 
 
389. 41 
A[nn]o 1684  Badeloon en maeltijden der huijsluieden     
Den 14 april Walderbus gebadet met mijn heer borgem[eijster] Van den Eijnden na den 
landagh te varen en de helen dagh gewaght tot den avent met sijn knecht elck twee 
maeltijtden 

f 1 4 - 

15 dito Tunnes Hennekes gebadet met de heer borgem[eijster] Van den Eijnden na den 
landagh gevaren met sigh tween elck een maeltijt twaelf stuever en mede gelanckt aen vleijs 
en botter en broot voor eenen gulden thien stuever tesamen twe gulden twe stuever 

f 2 2 - 

22 dito Groot en Klein Scharmaet met de heer borgem[eijster] Karchoff na den landagh 
gevaren met sigh tween elck een maeltijt en mede gelanckt aen vleijs en botter en broot voor 
eenen gl vier stuever tesamen eenen gl sesthien st 

f 1 16 - 

 f 5 2 0 
 
389. 42 
Badeloon en maeltijden der huijslueden     
Den 25 april Garret Brueninck na Vreden gevaeren om meijster Jan Ruevekamp te halen 
wegens Rutgher Timmerman sijn been twe maeltijden 

f - 12 - 

26 dito Jan op de Burij meijster Jan Ruevekamp weer na Vreden gevaeren een maeltijt f - 6 - 
Den 11 junij Jan ten Tuijnte de heeren na Doesborgh gevaren twe maeltijden en mede 
gelanckt p de reijse aen vleijs en botter en broot voor achtien stuever tesamen eenen gl thien 
stuever 

f 1 10 - 

Den 1 julij Jacop Kaermans met de heer borgem[eijster] Karchoff na Doesborgh gevaren na 
den landagh een maeltijt 

f - 6 - 

5 dito Dries Huijskes na Doesborgh gevaren om de heer borgem[eijster] Karchoff weer te 
halen 1 maeltijt 

f - 6 - 

 f 3 0 0 
 
389. 43 
A[nn]o 1684 Badeloon en maeltijden der huijslueden     
Den 1 augustus Walderbus sant gevaren opt raethuijs een maeltijt f - 6 - 
2 dito Tunnes Hennekes den dreck van de marckt gevaren een maeltijt f - 6 - 
21 dito de heeren van de magestraet de waterwegen gevisiteert Jan ten Lemeler mede 
gevaren een maeltijt 

f - 6 - 

30 dito Laerbergh met sigh tween de kruijkaren opgeladen en na den Nettelhorst gevaren 
elck een maeltijt 

f - 12 - 

 f 1 10 0 
 
389. 44: leeg 
 
389. 45 
A[nn]o 1683  Volght enige timmeragie     
Den 7 novemb[er] Straebandt gehaelt achthien voet plancken het voet anderhalve stuever tot 
nije schutten en vijfthien halve scharpelingen het stuck een ½ stuever en aen Jan de 
Coldeweij gegeven twe stuever dat hij de schut aen de watermoele gebracht heeft, tesamen 
eenen gl sesthien st acht penningen 

f 1 16 8 

16 dito Stroebandt gehaelt voor drie st nagels tot reperati van de schoele f - 3 - 
1684 Den 5 feberuarij Stroebandt gehaelt negen hele en ses halve scharpelingen tot reperati 
tot het vloetbon tesamen twaelf st 

f - 12 - 

25 dito Stroebandt gehaelt achthien voet plancken het voet anderhalve stuever tot een nije 
schutte en twaelf hele en seventien halve scharpelingen tot reperati van het vloetbon en de 
moeleschutten, tesamen twe gl seven st acht penningen  

f 2 7 8 

 f 4 19 0 
 
389. 46 
Volght enige timmeragie     
Den 5 april Stroebandt gehaelt dartigh hele en dartigh halve scharpelin[gen] tot reperati van 
de Nije poorten brugge tesamen twe gulden vijf stuever  

f 2 5 - 
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7 dito Stroebandt gehaelt dartigh hele en twee en tseventigh halve scharpelingen tot reperati 
van de Nije poorten brugge tesamen drie gulden ses stuever 

f 3 6 - 

9 dito Stroebandt gehaelt vierentwintigh hele scharpelingen tot reperati van de Beltemer 
poorten brugge eenen gl vijf stuever 

f 1 5 - 

14 dito Stroebandt gehaelt anderhalf hondert scharpelingen tot reperati van de Beltemer 
poorten brugge tesamen drie gl vijfthien stuever 

f 3 15 - 

17 dito Stroebandt gehaelt twe hondert halve scharpelingen tot reperati van de Leveler 
poorten brugge tesamen vijf gl 

f 5 - - 

 f 15 11 0 
 
389. 47 
A[nn]o 1684 Volght enige timmeragie     
Den 18 april Stroebandt gehaelt een en dartigh halve scharpelingen tot reperati van de 
Leveler poorten brugge tesamen vijfthien st acht penningen 

f - 15 8 

21 dito Stroebandt gehaelt viev en tseventigh hele scharpelingen tot reperati van de Leveler 
poorten brugge tesamen drie gl vijfthien stuever 

f 3 15 - 

25 julij Hendrick ter Bruggen een halven dagh aen de Beltemer poorte gearbeijt aen 
buijtense brugge, daeraen verdient tien st acht penningen en daerbij gehaelt dartigh hele 
scharpelingen. tesamen twe gl acht penningen 

f 2 - 8 

9 augustus hebbe ick aen de stadt gelevert twe hondert voet plancken het hondertvoet seven 
gulden, vant meten ses st tot reperati vant vloetbon tesamen veerthien gl ses st  

f 14 6 - 

 f 20 17 0 
 
389. 48 
Volght enige timmeragie     
De 9 augustus Stroebandt gehaelt een hondert achthien heele scharpelingen tot reperati van 
het vloetbon vijf gl achthien st 

f 5 18 - 

12 dito Stroebandt gehaelt een hondert heele scharpelingen tot reperati vant vloetbon 
tesamen vijf gl 

f 5 - - 

13 dito Stroebandt gehaelt vijftigh hele scharpelingen tot reperati vant vloetbon tesamen twe 
gulden thien stuever 

f 2 10 - 

14 dito aen de stadt gelevert 135 voet spangen het hondert voet ad  25 stuever is eenen gl ten 
st acht penningen en Stroebandt daertoe gehaelt 50 dubbele soldernagels vijf voor een st en 
50 soldernagels thien voor een st tot reperati vant vloetbon tesamen twe gl vijf stuever acht 
penningen 

f 2 5 8 

 f 15 13 8 
 
389. 49: leeg 
 
389. 50 
A[nn]o 1683  Uijtgave     
Den 20 november de achtbare heeren van de magestraet mijn voorgaende rekeninge nagesien 
ende de stadt aen mij schuldigh blijft ter summa van driehondertacht gulden en veerthien st 
vier penningen 

f 308 14 4 

Aen de achtbare heeren van de magestraet betaelt twe jaer tractement verschenen op Petrij 
1683 en 1684 des jaers drie en dartigh guldenses stuever als volght: 

    

Aen mijn heer van Marhulsen f 66 12 - 
Aen de heer borgem[eijster] Van den Eijnden f 66 12 - 
Aen de heer borgem[eijster] Holtbarnt f 66 12 - 
Aen de heer borgem[eijster] Karchoff f 66 12 - 
Aen de heer richter Dam een jaer verschene op Petrij 1683 f 33 6 - 
 f 608 9 4 
 
389. 51: leeg 
 
389. 52 
A[nn]o 1684  Uijtgave     
No. 1. Aen de heer borgem[eijster] Van den Eijnden betaelt wegens quartiersdagen en ander 
commissien tot dienst van de stadt ter summa van een hondert seven en sestigh gulden acht 
stuever volgens quitanti 

f 167 8 - 

No. 2. Aen de heer borgem[eijster] Holtbarnt betaelt wegens vockatiegelt tot dienst van de 
stadt ter summa van drie en dartigh gulden thien stuever volgens quitanti 

f 33 10 - 

No. 3. No. 1. Noch aen de heer borgem[eijster] Holtbarnt betaelt negen gulden volgens f 9 - - 
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quitanti 
No. 4. Noch aen de heer borgem[eijster] Holtbarnt betaelt eenen gl vierthien stuever wegens 
noch in Den Haegh volgens quitanti 

f 1 14 - 

No. 5. Door ordenanti van de achtbare heeren van de magistraet aen de heer borgem[eijster] 
Karchoff betaelt twe hondert gulden volgens quitanti 

f 200 - - 

 f 411 12 0 
 
389. 53 
Uijtgave     
No. 6. Door ordenanti van de heeren van de magistraet betaelt aen de heer borgem[eijster] 
Karchoff veertigh gulden volgens quitanti 

f 40 - - 

No. 7. Aen de heer borgem[eijster] Karchoff betaelt wegens quartiersdagen ter summa van 
seven en tsestigh gulden thien stuever volgens quitanti 

f 67 10 - 

No. 8. Aen de heer borgem[eijster] Karchoff betaelt seven en twintigh guld[en] twaelf 
stuever acht penningen volens quitanti 

f 27 12 8 

No. 9. Aen de heer borgem[eijster] Holtbarnt betaelt negentien gl sesthien st voor 331 voet 
plancken het hondertvoet sevendehalve gulden tot de sluiese aen de Nije poorte in mijn 
voorgaende rekening niet meer ingebracht als vijf gulden tien stuever rest mij drie gl vier 
stuever volgens quitanti 

f 3 4 - 

 f 138 6 8 
 
389. 54 
A[nn]o 1684  Uijtgave      
No. 10. Aen de heer borgem[eijster] Holtbarnt betaelt vijfthien gl voor de mummer Ten 
Have van rente des jaers vijf gl sijnde verschenen op den 12 marti 1682 en 1683 en 1684 
volgens quitanti 

f 15 - - 

No. 11. Door ordenanti van de heeren van de magestraet aen de heer secretaris Colonius 
betaelt een hondert darthien gulden sesthien stuever volgens quitanti  
{van de rekening zijn afgetrocken 7 ducatons ad 22gl 1 st alsoo dat de reckeninge is 133 gl 
16 st} 

f 113 16 - 

No. 12. Aen Frans Rumswinkel betaelt een hondert twe en dartigh guld[e]n van rente 
verschenen int iaer 1683 volgens quitanti 

f 132 - - 

No. 13. Aen monsieur Rutgher van Eibargen betaelt een hondert acht gulden ses stuever 
sijnde renten vant gasthuijs verschenen op Maius en Pinxteren en Martini 1683 volgens 
quitanti 

f 108 6 - 

 f 369 2 0 
 
389. 55 
Uijtgave     
No. 14. Aen de karckm[eijster] Jan Stroebant betaelt eenenveertigh gulden negen stuever 
sijnde een iaerrent[e] van de karcke verschenen op martini 1683 volgens quitanti 

f 41 9 - 

No. 15. Aen de provisoer Frael Carnebeeck po reckeninge wegens de provisori betaelt een 
en twintigh gl volgens quitanti 

 f 21 - - 

No. 16. Aen de watermuller van hondert daelder rente betaelt des iaers negen gulden 
verschenen op Martini 1683 volgens quitanti 

f 9 - - 

No. 17. Aen monsieur Marsiel betaelt acht en twintigh gl thien stuever twaelf penningen 
waermede dat iaer verpundinge en drievierdel iaers exterordenaris van de stadtswatermoele 
betaelt is, sijnde het iaer 1679 volgens quitanti 

f 28 10 12 

No. 18. Aen borgem[eijster] Veldinck betaelt vier en twintigh gl die de achtbare heeren van 
de magestraet bij provisi aen hem gegeven hebben volgens quitanti 

f 75 - - 

 f 175 19 12 
 
389. 56 
A[nn]o 1684  Uijtgave     
No. 19. Aen borgem[eijster] Veldinck betaelt eenen gl acht st volgens quitanti f 1 8 - 
No. 20. Aen meijster Jurgen Spraekel betaelt vijf gilden sijnde een jaer tractement van het 
uijrwarck te verstellen, verschenen op Martini 1684 volgens quitanti  
{dit moet alsvooren uijt de watermolen betaelt worden} 

    

No. 21. Door ordenanti van de achtbare heeren van de magestraet aen de glasemaker Jan 
Wissink betaelt vijf gl volgens quitanti 

f 5 - - 

No. 22. Aen de weduwe Cuijpers betaelt eenen gulden drie stuever volgens quitanti f 1 3 - 
No. 23. Aen monsieur Rutgher van Eibargen betaelt twalf gulden elf st acht penningen 
wegens gekofte rocken voor de nachtwakers volgens quitanti 

f 12 11 8 
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No. 24. Aen monsieur Rienvisch betaelt thien gl ses stuever acht penningen van afgehaelde 
pampieren en pennen tot dienst van de stadt volgens quitanti 

f 10 6 8 

 f 35 9 0 
 
389. 57 
Uijtgave     
No. 25. Aen Arnolt ten Broeke en Hendrick Dercksen op reckeninge betaelt ses en dartigh 
gulden voor de armen van IJserkraemers huijs verschenen op Stille Vridagh 1684 volgens 
quitanti 

f 36 - - 

No. 26. Den 12 julij binne Zutphen door versoeck van de Maior Faber in presenti van de 
heer borgem[eijster] Holtbarnt aen  Jurgen Bielevelt betaelt vijf en twintigh gl, hetwelcke 
boevengemelt Maior aen sijn achterstaende tractement moet gekort worden volgens quitanti  

f 25 - - 

No. 27. Den 22 septemb[er] door order van de heeren van de magestraet aen de 
karckm[eijster] Jan Stroebandt betaelt vijfentwintigh gulden vant repereren van alle drie 
bruggen volgens quitanti 

f 25 - - 

No. 28. Aen de orgenist Christiaen Suermont betaelt een jaer tractement achtentwintigh gl 
verschenen op Martinij 1683 volgens quitanti 

f 28 - - 

 f 114 0 0 
 
389. 58 
A[nn]o 1684  Uijtgave     
No. 29. Aen de schoelm[eijster] Peter Adolphis betaelt een jaer tractement vijf en tsestigh 
gulden verschenen op Martini 1684 volgens quitanti 

f 65 - - 

No. 30. Aen Berent Egbert betaelt een jaer tractement achtien gl als stadtsdienaer v[olgens] 
quitanti 

f 18 - - 

Noch aen Berent Egberts betaelt twe paer schoone int jaer het paer ad 36 stuever f 3 12 - 
No. 31. Aen Jurgen van Bielevelt betaelt een jaer tractement achthien gulden als 
stadtsdienaer verschenen op Martini 1684 volgens quitanti 

f 18 - - 

Noch aen Jurgen van Bielevelt betaelt twe paer schoene int jaer het paer ad 36 stuever f 3 12 - 
Aen de stadtdienaers betaelt van plackaten aen te slaen int jaer ijder drie gulden van 
slottesmeer int jaer 24 st, tesamen seven gl vier stuever 

f 7 4 - 

 f 115 8 0 
 
389. 59 
Uijtgave     
A[nn]o 1685 Den 27 februarij met mijn heer borgem[eijster] Van den Eijnde gelijckquedeert 
(= geliquideerd) maer de vier gulden van lossen van Arnoldus Elgershuijsen heeft mijn heer 
aen mij niet gelieven goet te doone 

f 4 - - 

Noch aen de heer borgem[eijster] Van den Eijnden betaelt twaelf stuev[er] van den halven 
aem wijn die de achtbare heeren van de magestraet op Petri 1681 ten huijse van mij gehat en 
is in mijn voorgaende rekeninge niet ingebracht 

f - 12 - 

Voor mij als rentm[eijster] een jaer tractement vijftigh gulden verschenen op Martini 1684 f 50 - - 
Van de rekeninge te coppeieren twe boeck pampier f - 12 - 
 f 55 4 0 
 
389. 60 
Prasentibus d[octo]r heere van Marhulsen, d[octo]r Van den Eijnden, Holtberent, Kerkhoff 
en Huesinck is dese reckeninge naegesien, geexamineert ende opgenoomen en bevint sigh 
den ontfangh derselver te bedragen eene summa van twe duisent vijf hondert derthien gulden 
vier st[ueve]r, de uijtgave daerenteegen twe duisent seven hondert twe en veertig gulden 
achtijn stuiver 12 penningen, waervan moeten afgaen eene summa van sestijn gl soo door de 
kerckm[eijste]r, gasthuijsm[eijste]r ende provisoor aen den rentm[eijste]r wegens eenige 
verteringe al worden vergoedet, als hirvoor bij de uijtgave van den 25 en 27 febr[uarij] 1684 
te sien. Waertegens den rendant wederom sullen te goede coomen vijftijn gulden voor 
interesse van den 308 gl, soo de stadt aen den selven t voorleden jaer bij t slott sijner 
reeckeninge was schuldig gebleven, alsoo t eene tegen t andere gebalanceert blijckt dat de 
uijtgave meerder is als de ontfangh twe hondert acht en twintigh gulden veertijn stuiver 12 
p[enningen], welcke de stadt bij dese reeckeninge aen den rendant schuldig blijft, zijnde 
deselve hiermede geslooten. Actum in Curia den 4 Martij 1685. 
Henr[icus] Colonius secret[aris]   
228-14-12 
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