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390.1 
Rekeninge der stadt Groenlo van den ontfanck en de uijtgave van dien begunnen den eersten septemb[er] 1685 
geeijndight den laesten augustus 1686 door de rentm[ester] Henr[icus] Kappers 
1685-1686 
 
390.2 
A[nn]o 1685 Ontfanck der stadt Groenlo begunnen den eersten september 1685 geeijndight den laesten augustus 
1686     
12 feberuarij. Ontfangen van de heer borgem[ester] Holtbarnt drie en veertigh Caroli gulden 
waermede den gekoften Swanepol voldaen en betaelt is 

f 43 - - 

Ontfangen van vrou Warnsinck vier hondert vijf en tseventigh gulden sijnde een jaer 
molepacht verschenen op Petrij 1686 

f 475 - - 

Ontfangen van de gasthuijsm[ester] Hendrick van Eibargen als pachter van den ketelaccijs 
voor een jaer ter summa seven en tseventigh gulden verschenen den laesten augustus 1686 

f 77 - - 

Ontfangen van Jan Smalbraeck als pachter voor een jaer van de witweijte melen ter summa 
van drie en dartigh gl 

f 33 - - 

Ontfangen van Albert Hackenbroeck als pachter voor een jaer van den toback ter summa van 
negen en dartigh gl 

f 39 - - 

 f 667 0 0 
 
390.3 
Ontfanck     
Ontfangen van de brandewijnspacht Henr. Kappers als pachter voor vier maent ter summa 
van twintigh gl van den eersten septemb[er] tot den laesten septemb[er] 1685 

f 20 - - 

Door order van de achtbare heeren van de magistraet de brandewijnspacht gecollecteert van 
den eersten januarij tot den 30 junij 1686 daer van ontfangen 28 gl 

f 28 - - 

Ontfangen van borgem[ester] Veldinck als pachter voor een jaer van de vetwarij ter summa 
van twe en tsestigh gulden  

f 62 - - 

Ontfangen van Godevrijdus Camphuijs als pachter voor een jaer van de verkofte waren ter 
summa van negen en dartigh gl  

f 39 - - 

Ontfangen van de wijnen en vreemde bieren Henr. Kappers als pachter voor een jaer ter 
summa van drie en veertigh gl 

f 43 - - 

Ontfangen van Teus Clumper als pachter voor een jaer van weghgelt en wage ter summa van 
een en twintigh gl 

f 21 - - 

 f 213 0 0 
 
390.4 
Anno 1686  Ontfanck     
Ontfangen vant paelgelt Henr. Kappers als pachter voor een jaer ter summa van vijf en 
twintigh gl  

f 25 - - 

Ontfanck ter thijnsen verschenen op Martini 1685      
Ontfangen van de heer borgem[ester] Holtbarnt van Frencken hoff  eenen rixdaelder sijnde 
een arfthiens des iaers uijt de olijmoele 

f 2 10 - 

Ontfangen van de heer borgem[ester] Holtbarnt van Frencken Hoff eenen gulden vijf stuever f 1 5 - 
Van de heer borgem[ester] Holtbarnt huijs bij den Pulvertoorn f - 6 - 
Van Veldincks hoff achtert huijs f - 5 - 
Van Lansincks hoff achter den karchoff vijfthien stuever f - 15 - 
 f 30 0 0 
 
390.5 
A[nn]o 1685  Ontfanck     
Dese onderstaende de borgerschap gewonnen en betaelt als volght     
Engelbart Tinnegieter de borgerschap betaelt met acht gulden. Het schriefgelt weer 
afgetrocken twe gulden blieft ses gl 

f 6 - - 

14 desember. Siemen ter Hoeve de borgerschap betaelt met acht gulden, het schriefgelt weer 
afgetrocken twe gulden, blieft ses gl 

f 6 - - 

1686 de 25 januarij. Ootmor Cobermeijer de borgerschap betaelt met ses gulden, het 
schrief[gelt] aen Veldinck betaelt 

f 6 - - 

11 februarij. Willem Blij sigh aengegeven om de borgerschap te winnen, het schriefgelt 
betaelt twe gl  

    

Berent Tunnes de borgerschap betaelt met ses gl, het schrief[gelt] aen Veldinck betaelt f 6 - - 
Hendrick Broechuijs de borgerschap betaelt met ses gl, het schrief[gelt] aen Veldinck betaelt f 6 - - 
 f 30 - - 
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390.6 
Anno 1686  Ontfanck     
8 maius Philippus Toelen de borgerschap betaelt met acht gl, het schriefgelt weer 
afgetrocken twe gl, blieft ses gulden 

f 6 - - 

5 julij. Johan Chrustoffer Marseil de borgerschap betaelt met acht gl, het schriefgelt weer 
afgetrocken twe gl, blieft ses gl 

f 6 - - 

 f 12 0 0 
  30 0 0 
  30 0 0 
  213 0 0 
  667 0 0 
 f 952 0 0 
 
390.7 
A[nn]o 1685  Dagelijckse uijtgave der stadt Groenlo sijn aenfanck genomen den 1 
septem[ber] 1685 geeijndight de laesten augustus 1686 

    

Den 2 septemb[er] door order van de achtbare heeren van de magistraet aen de stadt dienaers 
en portiers en schotters te geven twe vane bier omdat sij de spoijte en de brantleren weer op 
haer plaets gebracht hebben 

f - 12 - 

4 dito de heer secretarius door de soon laten halen twe boeck pampier f - 12 - 
7 dito door order van de heeren van de magestraet aen Derck den touslager te geven een 
vane bier in twe reijse dat hij met brieven na Arnhem is geweest 

f - 6 - 

10 dito de achtbare heeren van de magistraet aen de schutterij gegeven een tonne bier, acht 
gl toback en piepen 12 st, aen speelluden een rixsoort (= ¼ rijksdaalder, 12½ st) cost, 
tesaemen negen gl vier st acht penningen 

f 9 4 8 

 f 10 14 8 
 
390.8 
Uijtgave     
14 septemb[er] Wilm Schulten opgeroepen dat elck haer brandtemmers en ijshaecken souden 
versien, gegeven 

f - 2 - 

30 dito door order van de heeren van de magistraet de portiers en schotters den put op de 
marckt uijtgeslagen gegeven een kanne brandewijn 

f - 16 - 

Dito Jurgen van Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen f - 3 - 
1 October Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs een boeck pampier en voor twe st pen en 
inckt 

f - 8 - 

Dito Hendrik Wildeman den dreck en stenen die uijt den put sijn geslagen weghgevaren 
daeraen verdient vier stuever 

f - 4 - 

2 dito de achtbare heeren van de magistraet met de borgers en binnenpalers naet Ruerlose 
broeck geva[ren] en mede genomen een olde schinck gewegen darthien pont, het pont vijf 
stuever 

f 3 5 - 

Een gebraet eenen gl vier st f 1 4 - 
Aen harinck 12 st een pot 2 st f - 14 - 
 f 6 16 0 
 
390.9 
A[nn]o 1685  Uijtgave     
2 october aen wittebroot ses st f - 6 - 
Aen grof broot veerthien st f - 14 - 
Een halve tonne bier vier gl f 4 - - 
De heeren van de magistraet des achtermiddaghs ten huise van mij aen bavengemelte lueden 
gegeven twe tonne bier sesthien gl aen toback en piepen 12 st 

f 16 12 - 

Aen glasen gebrocken vijf st f - 5 - 
Noch door order van de heeren aen de borgers die niet met weer gekoemen waren te geven 
vier vane bier des savens 

f 1 4 - 

7 dito de secretaris door de soon laten halen twe boeck pampier f - 12 - 
Dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor twe st keersen f - 2 - 
13 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen f - 3 - 
15 dito een expressenboede met brieven van Zutphen gekoemen aen de heeren van de 
magistraet door last van de heeren aen hem gegeven een halven rixdaelder 

f 1 5 - 

 f 25 3 0 
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390.10 
Uijtgave     
15 october door order van de heeren van de magistraet een fuer warvenholt gekoft uijt 
Zuwent tot een krubbe te maken aen de watermoele daervoor gegeven 

f 1 10 - 

17 dito Jan ten Holckenborgh gekoft een fuer elsenpalen tot de krubbe te maken daervoor 
gegeven drie gl 

f 3 - - 

Dito Jan de touslager een nu tou gemaeckt tot het uijrwarck gewegen vijfthien pont het pont 
ses st maeckt tesamen vier gl thien stuever 

f 4 10 - 

31 dito de secretaris door de soon laten halen twe boeck pampier f - 12 - 
2 novemb[er] Jurgen Bielevelt gehaelt opt reaethuijs een boeck pampier en voor twe st pen 
en inckt 

f - 8 - 

10 dito aen de stadtdienaers op Sunte Martens marckt vant cruijs op en af te nemen gegeven f - 6 - 
12 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen f - 3 - 
 f 10 9 0 
 
390.11 
A[nn]o 1685  Uijtgave     
25 novemb[er] eenige brieven gekomen van Arnhem aen de heeren van de magistraet 
wegens de jacht daervan gegeven acht stuever 

f - 8 - 

27 dito Wilm Schulten twe mael opgeroepen om het kleij graven te verpachten gegeven vier 
st 

f - 4 - 

28 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen f - 3 - 
29 dito heer doctoor Op den Noort van Arnhem een expressen gestuert met brieven aen de 
heeren van de magistraet wegens de jacht aen hem gegeven vier gulden thien stuever 
{ N.B. wegens de jacht} 

f 4 10 - 

2 desemb[er] Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen f - 3 - 
5 dito Jurgen Bielevelt gehaelt ses st voor een verdreven franse vrou f - 6 - 
6 dito de secretaris door de soon laten halen een boeck pampier f - 6 - 
Dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen f - 3 - 
8 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen  f - 3 - 
  6 6 - 
 
390.12 
Uijtgave     
9 desemb[er] Derck Schotter gehaelt voor drie st keersen bijt vissen als voor mijn heer de 
landtdrost gevist is des savens 

f - 3 - 

12 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen f - 3 - 
14 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor twe st pen en inck en twe boeck pampier f - 14 - 
Dito de heeren van de magistraet Derck Schotter gestuert na Arnhem aen de heer 
Rumpwinckel met gelt aen hem gegeven ad 25 st 

f 1 5 - 

21 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs een boeck pampier f - 6 - 
22 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs een boeck pampier en voor drie st keersen f - 9 - 
 f 3 0 0 
 
390.13 
24 desemb[er] Op Karsavent het offergelt gedeijlt als volght     
De achtbare heeren van de magistraet hebben int geheel acht en veertigh gl f 48 - - 
De heer richter ses gulden f 6 - - 
De rentm[ester] en sijn hulp ses gl f 6 - - 
De heer secretaris drie gl f 3 - - 
De heer pastoor, coster, orgenist en schoelm[ester] ider een daelder f 6 - - 
De stadtdienaers vier gl thien st f 4 10 - 
De stadtstimmerman, smit en bode ider ad 24 stuever f 3 12 - 
De stadtsbierdragers twe gl acht stuever f 2 8 - 
Overt uijtdeijlen vant offergelt gedroncken acht kanne bier f - 12 - 
28 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs over mijne rekeninge een boeck pampier en 
voor 2 st pen en inckt en twe vane en twe kanne bier en voor drie stuever keersen 

f 1 6 - 

29 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen f - 3 - 
30 dito Jurgen Bielevelt gehaelt 4 vane bier aen de heer borgem[ester] Karchoffs huijs als de 
b[e]amten haer rekeningen gesloten zijn 

f 1 4 - 

 f 83 15 - 
 
390.14  
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leeg 
 
390.15 
A[nn]o 1686  Uijtgave     
1 januarij op Nieuiaersdagh aen de stadtdienaers volgens older gewoonte van almanacken 
gegeven drie rixdaelder 

f 7 10 - 

2 dito door order van de heeren van de magistraet met de stadtdienaers en Andries de cuijper 
de brandewijns tappers wesen pegelen aen de cuper betaelt 

f - 12 - 

Dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen f - 3 - 
3 dito door order van de heeren van de magistraet den oorlosijmaker van Vreden met een 
knecht een nacht bij mij geloseert geweest aen cost en dranck en slapen verteert eenen gl 4 st 

f 1 4 - 

4 dito Derck Schotter gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen f - 3 - 
Dito door order van de heeren van de magistraet aen Jacop de bode van Zutphen van 
almanacken gegeven een rixdaelder 

f 2 10 - 

5 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen f - 3 - 
 f 12 5 - 
 
390.16 
Uijtgave     
11 januarij de secretaris door de maeght laten halen twe boeck pampier f - 12 - 
Dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs een boeck pampier f - 6 - 
Dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen f - 3 - 
17 dito een boeck pampier voor de beambten en mij om de colecte te doon na buijten te gaen 
om het saet op te halen tot reperati vant uijrwarck 

f - 6 - 

18 dito door order van de heeren van de magistraet tot dienst van de stadt een colecte gedaen 
naet Suwent om saet op te halen tot reperati vant uijrwarck 

f 1 5 - 

19 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijsvoor drie st keersen f - 3 - 
21 dito mester Rensman met een knecht twe dagen bij mij geloseert geweest omt uijrwarck 
af te halen aen cost en dranck en slapen verteert 

f 2 18 - 

Dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs vor 3 st keersen f - 3 - 
 f 5 16 0 
 
390.17 
A[nn]o 1686  Uijtgave     
24 januarij Wilm Schulten opgeroepen om de brandewijnspacht te verpachten gegeven twe st f - 2 - 
25 dito Wilm Schulten opgeroepen om de brandewijns pacht te verpachten gegeven twe st f - 2 - 
26 dito door order van de heeren van de magistraet de brandewijns tappers wesen pegelen 
aen Andries de cuper gegeven 12 st 

f - 12 - 

28 dito door order van de heeren van de magistraet tot dienst van de stadt een colecte gaen 
doon door Levelde en Eefsel tot reperati vant uijrwarck 

f 1 5 - 

Dito Harmanus Vos gehaelt opt raethuijs een boeck pampier en voor twe st pen en inckt en 
voor drie stuev[er] keersen 

f - 11 - 

4 feberuarij Wilm Schulten opgeroepen dat sigh een ider wel sal versien met goede 
brandtgereetschap 

f - 2 - 

 f 2 14 0 
 
390.18 
Uijtgave     
5 feberuarij Jan den touslager de schorstenen schoene gemaeckt in de schoole daeraen 
verdient 

f - 6 - 

6 dito Harmanus Vos gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen f - 3 - 
7 dito door order van de heeren van de magistraet aen Reijner de nachtwaker een paer 
schoene laten maken daervoor gegeven ad 38 stuev[er] 

f 1 18 - 

8 dito aen Reijner de nachtwaker betaelt een halven rixdaelder de welcke de heeren van de 
magistraet hem des tsiaers toegeleijt hebben om de hunden uijt de kerck te jagen 

f 1 5 - 

11 dito Hendrick de cuper gemaeckt vier nije emmers aen de put op de marckt daervoor 
gegeven 

f 2 - - 

12 dito Jurgen van Bielevelt gehaelt opt raethuijs 1 boeck pampier f - 6 - 
 f 5 18 0 
 
390.19 
A[nn]o 1686  Uijtgave     
12 feberuarij de achtbare heeren van de magistraet met de brandtmesters visite gedaen door f 2 2 - 
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order van de heeren aen haer te geven seven vane bier 
17 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen f - 3 - 
25 dito Harmanus Vos gehaelt opt raethuijs een boeck pampier f - 6 - 
3 marti de secretaris door de maeght laten halen twe boeck pampier f - 12 - 
Dito Harmanus Vos gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen en voor twe st pen en inckt f - 5 - 
8 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs een boeck pampier en voor drie st keersen f - 9 - 
9 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor drie st keersen f - 3 - 
24 dito Harmanus Vos gehaelt opt raethuijs twe boeck pampier en voor twe st pen en inckt 
en voor eenen st naelden en garen en voor drie st keersen 

f - 18 - 

 f 4 18 0 
 
390.20 
27 marti aen de stadtdienaers op Palmmarckt vant cruijs op en af te nemen gegeven f - 6 - 
Dito Harmanus Vos gehaelt opt raethuijs een boeck pampier en voor twe stuever keersen f - 8 - 
29 dito Harmanus Vos gehaelt opt raethuijs een boeck pampier en voor twe stuever keersen f - 8 - 
31 dito Jurgen Bielevelt gehaelt vier stuever voor verdreven Fransen f - 4 - 
6 april mester Rensman bij mij geloseert geweest een nacht om met de heeren te spreeken 
wegens uijrwarck verteert 

f 1 2 - 

Dito Harmanus Vos gehaelt opt raethuijs voor twe stuever keersen f - 2 - 
9 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs twe boeck pampier en voor twe stuev[er] pen en 
inckt 

f - 14 - 

15 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs een boeck pampier f - 6 - 
 f 3 10 0 
 
390.21 
A[nn]o 1686  Uijtgave     
16 april Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs een boeck pampier en voor twe stuev[er] pen 
en inckt 

f  - 8 - 

21 dito Harmanus Vos gehaelt opt raethuijs een boeck pampier f - 6 - 
27 dito Harmanus Vos gehaelt opt raethuijs een boeck pampier en voor 1 st inckt f - 7 - 
29 dito mester Rensman hier geweest wegens uijrwarck aen cost en dranck verteert f - 12 - 
5 maius de heeren van de magistraet mester Rensman ontboeden aen cost en dranck verteert f - 12 - 
6 dito Harmanus Vos gehaelt opt raethuijs een boeck pampier f - 6 - 
7 dito twe wagens met rogge gestuert na Vreden aen Rensm[an] van een pas van Vos betaelt 
acht st aen Camphuijs drie stuever van weghgelt 

f - 11 - 

Dito mester Rensman met twe knecht hier gekoemen een knecht hier geweest 4 dagen aen 
cost en dranck en slapen verteert  drie gl acht stuever 

f 3 8 - 

 f 6 2 0 
 
390.22 
Uijtgave     
7 maius mester Rensman met een knecht tot den 13 deser bij mij geloseert geweest om het 
groote uijrwarck weer in malkanderen te maken aen cost en dranck en slapen verteert twaelf 
gl en veerthien stuever 

f 12 14 - 

8 dito mester Rensman voor drie st keersen omt uijrwarck in malkanderen te maken f - 3 - 
10 dito de secretaris door de dochter laten halen een boeck pampier f - 6 - 
12 dito mester Sprakel aen cost en dranck verteert f - 12 - 
25 dito de secretaris door de maeght laten halen een boeck pampier f - 6 - 
26 dito de achtbare heeren van de magistraet op de brouwersgilde geweest, door order van 
de heeren aen haer te geven een tonne bier 7 gl, aen de speellueden een rixsoort 

f 7 12 8 

 31 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs een boeck pampier f - 6 - 
 f 21 19 8 
     
 
390.23 
A[nn]o 1686  Uijtgave     
31 maius mester Rensman met een knecht  bij mij geloseert geweest om het kleijne uijrwarck 
in malkanderen te maken tot den 3 junij aen cost en dranck en slapen verteert ses gl acht 
stuever 

f 6 8 - 

Dito mester Rensman voor twe st keersen omt uijrwarck in malkanderen te stellen f - 2 - 
3 junij de secretaris door de soon laten halen een boeck pampier f - 6 - 
4 dito drie karen met rogge gestuert na Vreden aen Rensman van een pas aen Vos acht st  
aen Camphuijs drie st van weghgelt tot Vreden van tol drie st 

f - 14 - 



Transcriptie: Werkgroep Oud Schrift Groenlo (H. Wentink, R. Kaak, D. Kuit, J. Wijnen, B. Verheij) 
 
19 dito Harmanus Vos gehaelt opt raethuijs een boeck pampier f - 6 - 
Dito aen expressenboede met brieven van Doesborgh aen de heeren van de magistraet aen 
hem gegeven enen daelder 

f 1 10 - 

 f 9 6 0 
 
390.24 
Uijtgave     
22 junij weer een expressenboede van Doesborgh met breeven aen de heeren van de 
magistraet door order van de heeren aen hem te geven cost en dranck en slapen verteert 
vijfthien stuever 

f - 15 - 

23 dito door order van de heeren van de magistraet aen de boede te geven eenen daelder f 1 10 - 
Dito Jurgen Bielevelt gehaelt 4 st tot coperdraet opt raethuijs f - 4 - 
28 dito Harmanus Vos gehaelt twe boeck pampier en voor 4 st pen en inckt als de 
landtsmidelen sijn verpacht 

f - 16 - 

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

f 2 10 - 

5 julij door order van de magistraet met de stadtdienaers en Andries de Cuper de 
brandewijns tappers wesen pegelen aen de cuper betaelt twaelf st 

f - 12 - 

 f 6 7 - 
 
390.25 
A[nn]o 1686  Uijtgave     
12 julij Hendrick Wildeman enige plancken aen de watermoele gebracht daeraen verdient f - 2 - 
17 dito Harmanus Vos gehaelt opt raethuijs een boeck pampier en voor twe st pen en inckt f - 8 - 
19 dito Wilm Schulten driemael opgeroepen om de brandewijnspacht te verpachten f - 6 - 
Dito de achtbare heeren van de magistraet de brandewijnspacht verpacht, aen de pachters ten 
besten gegeven eenen gl vier st 

f 1 4 - 

26 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs een boeck pampier f - 6 - 
29 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs een boeck pampier f - 6 - 
5 augustus aen de stadtdienaers op de Grolse karmis vant cruijs op en af te nemen gegeven f - 6 - 
 f 2 18 0 
 
390.26 
Uijtgave     
5 augustus op de karmis Jurgen Bielevelt gehaelt twe stuever tot de borgerwachten f - 2 - 
6 dito Jurgen Bielevelt gehaelt twe st tot de borgerwachten f - 2 - 
18 dito Harmanus Vos gehaelt opt raethuijs een boeck pampier en voor twe st keersen f - 8 - 
28 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs voor twe st keersen f - 2 - 
30 en 31 dito Wilm Schulten 3 mael opgeroepen als de stadtsmiddelen verpacht worden aen 
hem gegeven 

f - 6 - 

31 dito Jurgen Bielevelt gehaelt opt raethuijs een boeck pampier en voor drie st pen en inckt 
en mijn huijs een boeck pampier als de stadtsmiddelen verpacht sijn 

f - 15 - 

 f 1 15 0 
 
390.27 
A[nn]o 1686  Uijtgave     
31 augustus de achtbare heeren van de magistraet de stadtsmiddelen verpacht aen de borgers 
gegeven anderhalve tonne bier met fuier en lucht twaelf gulden 

f 12 - - 

Aen toback en piepen f - 12 - 
Vier kanne wijn f 1 16 - 
Aen glase gebroeken f - 4 - 
Den anderen dagh als den onraet betaelt is door order van de heeren van de magistraet aen 
de pachters aen bier en toback en piepen gegeven voor eenen gl sesthien st 

f 1 16 - 

 f 16 8 0 
 
390.28 
A[nn]o 1685  Volght de gekofte ttraen voor de nachtwaker de kanne acht stuever     
Van den 1 septemb[er] tot den laesten dito 4 oort traen (4 oort = 1 kan) f - 8 - 
Van den 1 october tot den laesten dito 5 oort traen  f - 10 - 
Van den 1 november tot den laesten dito 6 oort traen f - 12 - 
Van den 1 desember tot den laesten dito 6 oort traen f - 12 - 
1686 Van den 1 jannarij tot den laesten dito 6 oort traen f - 12 - 
Van den 1 feberuarij tot den laesten dito 6 oort traen f - 12 - 
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9 februarij Jurgen Bielevelt gehaelt twe st tot lucht als de borgers soons [ver]teerden in den 
Romer  

f - 2 - 

13 dito Jurgen Bielevelt gehaelt twe st tot lucht als de borgers soons [ver]teerden in den 
Romer 

f - 2 - 

 f 3 10 0 
 
Pag 29 
A[nn]o 1686  Volght de nachtwakers traen     
Van den 1 marti tot den laesten dito 6 oort traen f - 12 - 
Van den 1 april tot den laesten dito 5 oort traen f - 10 - 
Van den 1 maius tot den laesten dito 4 oort traen f - 8 - 
Van den 1 junij tot den laesten dito 4 oort traen f - 8 - 
Van den 1 julij tot den laesten dito 4 oort traen f - 8 - 
Van den 1 augustus tot den laesten dito 4 oort traen f - 8 - 
Int ghehele jaer aen cattuen eenen gl acht stuev[er] f 1 8 - 
 f 4 2 0 
 
390.30  
leeg 
 
390.31 
A[nn]o 1685  Badeloon en maeltijden der huijslueden     
3 septemb[er] door order van de heeren van de magistraet Tunnes Hennekes, Kleijn en Groot 
Scharmaet en Jan ten Tuijnte de straet schoene gemaeckt bij mester Claes de smit sijn huijs 
wegens den brandt elck een maeltijt 

f 1 4 - 

4 dito Berent Kaermans en Dries Huijskes en Engbert op Hilbrantste[e] den dreck bij mester 
Claes huijs weghgevaren elck 1 maeltijt 

f - 18 - 

2 october Marvelde met de heeren van de magistraet naet Ruerlose broeck gevaren met sigh 
tween elck twe maeltijden 

f 1 4 - 

10 dito Laerbargh en Panneman den wegh gemaeckt bij de watermoele elck een maeltijt f - 12 - 
12 dito Engbert op Hilbrandtste[e] en Garret Brueninck den wegh gemaeckt tussen de stadt 
en de moele elck een maeltijt 

f - 12 - 

 f 4 10 - 
 
390.32 
Badeloen en maeltijden der huijsluden     
12 october Antinck en Jan de Coldeweij den wegh gemaeckt aen de Nije brugge elck een 
maeltijt 

f - 12 - 

13 dito Elshoff met de heeren [van de magistraet] na Zutphen gevaeren na den quartiersdagh 
met sigh tween elck een maeltijt 

f - 12 - 

Dito Derck te Coldeweij en Gardt op Schalincks goet den wegh gekaert aen den Somers es 
elck een maeltijt 

f - 12 - 

15 dito Walderbus de heer borgem[ester] Holtbarnt weer gehaelt van Zutphen elck een 
maeltijt 12 st aen cost mede gedaen voor vier en twintigh stuever 

f 1 16 - 

Dito Jan op de Burij en Jan ten Boom en Rutgher Nijvelt en Kruijckestoel den wegh 
gemaeckt in de Maerse stege elck een maeltijt 

f 1 4 - 

 f 4 16 - 
 
390.33 
A[nn]o 1685  Badeloen en maeltijden der huijsluden     
16 october Hendrick Op den Camp en Gelinck en Marvelde en Elshoff den wegh gemaeckt 
in de Vestege elck een maeltijt 

f 1 4 - 

1 novemb[er] Jan ten Lemeler gereden na Selm (= Zelhem) om met de heer van Marhulsen te 
varen na Arnhem wegens de jacht een maeltijt 6 st mede gelanckt op den wegh aen cost voor 
eenen gl vier st 

f 1 10 - 

4 dito Jan ten Lemeler weergekoemen van Arnhem een maeltijt f - 6 - 
23 dito Tunnes Hennekes en Kleijn en Groot Scharmaet den dreck van de poorten 
weghgevaren elck een maeltijt 

f - 18 - 

24 dito Tunnes Hennekes en Scharmaet en Jan ten Tuijnte en Bernt Kaermans en Dries 
Huijskes en Laerbargh eenigh holt van de poorten gevaren na den Nettelhorst, met sigh 
achten elck een maeltijt 

f 2 8 - 

 f 6 6 0 
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390.34 
Badeloon en maeltijden der huijslueden     
25 november Antinck met de heer borgem[ester] Holtbarnt gevaren na Arnhem wegens de 
jacht een maeltijt 

f - 6 - 

9 desember Elshoff met Vis gevaren na den Netelhorst met sigh tween elck een maeltijt  f - 12 - 
14 dito Panneman en Engbert op Hillebrandtste[e] met de heer borgem[ester] Karchoff 
gevaren na Zutphen elck een maeltijt 12 st en mede gelanckt voor twe dagen cost ad 24 st 

f 1 16 - 

1886 Den 18 januarij beijde Kleijn en Groot Scharmaet en Guert Schotter met naet Suwent 
geweest over de colecte gedaen wegens uijrwarck elck een maeltijt 

f 1 4 - 

22 dito Jan de Burij en Hendrick op den Kamp het uijrwarck na Vreden gebracht elck een 
maeltijt te Vreden aen tol 2 st 

f - 14 - 

 f 4 12 0 
 
390.35 
A[nn]o 1868  Badeloon en maeltijden der huijslueden     
28 januarij Tunnis Hennekes met sigh tween en Guert Schotter met na Levelde en Eefsel 
geweest over de colecte gedaen wegens uijrwarck elck een maeltijt 

f - 18 - 

1 februarij I[s]rael Carnebeeck en Egbert portier en twe van Stickemans volck de colecte 
gedaen in Vrageren wegens uijrwarck elck een maeltijt 

f 1 4 - 

4 dito Jan ten Tuijnte en Bernt Kaermans en Dries Huijskes den dam aen de Beltemer poorte 
toegekaert en sant opt raethuijs gebracht elck een maeltijt 

f - 18 - 

15 dito Laerbargh en Panneman en Marvelde alle drie dammen toegekaert elck een maeltijt f - 18 - 
30 marti Engbert op Hilbrantste[e] en Gart Brueninck het holt en kruijkaren ondert 
raet[huijs] weghgevaren elck een maeltijt 

f - 12 - 

7 april door order van de heeren van de magistraet een colecte gedaen door de stadt met Jan 
de Coldeweij en Derck en Guert Schotters elck een maeltijt 

f 1 4 - 

 f 5 14 - 
 
390.36 
Badeloon en maeltijden der huijslueden     
10 april door order van de heeren van de magistraet de colecte gedaen door de stadt met 
beijde Schottersen Hendrick portier de beloofde rogge af te halen elck een maeltijt 

f 1 4 - 

Dito over de colecte te doon een sack vant stadthuijs quijt geworden van drie elle doeck de 
elle seven st 

f - 6 - 

15 dito Engebert op Hilbrantste[e] met den bekeerden Jode na Wenterswick gevaren een 
maeltijt 

f - 6 - 

19 dito Derck te Coldeweij sant gevaren ondert raethuijs een maeltijt f - 6 - 
22 dito Jan de Coldeweij en Jan Op de Burij sant gevaren ondert raethuijs elck een maeltijt f - 12 - 
23 dito Antinck stene gevaren uijt de Halve Maen aen de Beltemer poort bijt raethuijs 
gebracht een maeltijt 

f - 6 - 

 f 3 15 - 
 
390.37 
A[nn]o 1686  Badeloon en maeltijden de huijsluden     
26 april Jan ten Tuijnte en Dries Huijskes met de heeren na Arnhem gevaren na den landagh 
elck een maeltijt 12 st en voor 3 dagen cost medegelanckt ad eenen g[ulden] vier stuever 

f 1 6 - 

29 dito Jan ten Tuijnte met de heer righters kaer weergekomen van Arnhem een maeltijt  f - 6 - 
7 maius Laerbargh met sigh tween en Panneman en Antinck twe wagens met rogge gevaren 
na Vreden elck een maeltijt 

f 1 4 - 

Dito Panneman en Antinck savens het uijrwarck weergebracht van Vreden elck een maeltijt f - 12 - 
2 junij Hendrick en Boom en Gelinck den dreck van de marckt en ondert raethuijs 
weghgevaren elck 1 maeltijt 

f - 12 - 

4 dito mester Rensman sijn knecht hier gestuert om de rogge af te halen bij de Coldeweijs en 
Garret Brueninck de rogge na Vreden gevaren elck een maeltijt 

f 1 4 - 

 f 5 14 0 
 
390.38 
Badeloon en maeltijden der huijslueden     
17 junij door order van de heeren van de magistraet Elshoff met doctor Hengel na 
Bredevoort gevaren een maeltijt 

f - 6 - 

19 dito Gelinck en Hendrick ten Boom met de heer borgem[ester] Eibargen na Selm gevaren 
een maeltijt voor een ½ st karesmeer 

f - 12 8 

23 dito Walderbus met de heer borgem[ester] Eibargen na Doesborgh gevaren een maeltijt f 1 5 - 



Transcriptie: Werkgroep Oud Schrift Groenlo (H. Wentink, R. Kaak, D. Kuit, J. Wijnen, B. Verheij) 
 
en een st karesmeer en aen cost medegelanckt voor achtien st tesamen 
25 dito Walderbus met de heer borgem[ester] Eibargen weergekoemen 1 maeltijt f - 6 - 
30 dito Hendrick ten Boom met de heer righter na den quartiersdagh na Zutphen gevaren een 
maeltijt 6 st en aen cost medegelanckt op de reijse voor achtien st 

f 1 4 - 

2 Julij Hendrick ten Boom weer van Zutphen gekoemen met de heer righters kaer een 
maeltijt 

f - 6 - 

 f 3 19 8 
 
390.39 
A[nn]o 1686  Badeloon en maeltijden der huijslueden     
24 Julij Elshoff en Walderbus en Tunnes Hennekes en Kleijn Scharmaet op den dam aen de 
Beltemer poort gekaert en den wegh gemaeckt elck een maeltijt 

f 1 4 - 

11 augustus Groot Scharmaet en Jan ten Tuijnte en Jacob Kaermans den wegh gemaeckt 
tussen de stadt en aen de watermoele elck een maeltijt 

f - 18 - 

28 dito Dries Huijskes sant opt raethuijs gebracht en den dreck ondert raethuijs weghgevaren 
een maeltijt 

f - 6 - 

 f 2 8 0 
 
390.40 

    

A[nn]o 1685 Volght eenige timmeragie     
17 october Stroebandt sijn soon gehaelt voor drie stuever nagels tot reperati van de schoele f - 3 - 
1686 12 januarij Stroebandt gehaelt voor vijfthien stuever nagels tot reperati van de olde en 
nije schutten te maken aen de watermoele 

f - 15 - 

4 februarij Stroebandts soon gehaelt voor vier stuever nagels tot reperati van de schole f - 4 - 
9 marti de watermuller gehaelt voor acht st nagels tot reperati van de watermoelenbrugge f - 8 - 
24 dito Stroebandt gehaelt voor vijfthien stuever nagels tot reperati van de Nije brugge f - 15 - 
3 maius Stroebandt gehaelt voor twaelf st nagels tot reperati ondert raethuijs aen 
beddesteden en watter anders te maken was 

f - 12 - 

 f 2 17 0 
 
390.41 
A[nn]o 1686  Volght eenige timmeragie     
6 maius de watermuller gedaen voor vijfthien stuever nagels thien hele en thien halve 
scharpelingen tot reperati van de watermoelenbrugge 

f - 15 - 

8 dito Stroebandt gehaelt voor vier st nagels tot het uijrwarck f - 4 - 
11 dito Stroebandt gehaelt voor vier st nagels tot het uijrwarck f - 4 - 
12 dito Stroebandt gehaelt 25 hele en 25 halve scharpelingen tot reperati van de Nije en 
watermoelenbrugge 

f 1 12 8 

 f 2 15 8 
 
390.42  
leeg 
 
390.43 
A[nn]o 1685  Uijtgave     
29 desemb[er] de achtbare heeren van de magistraet mijne rekeninge nagesijn ende gesloten 
dat de stadt aen mij schuldigh blijft ter summa van twe hondert twe en tseventigh Carolij 
gulden vijf stuever vier penningen, van intresse tot den 29 desemb[er] 1686 darthien gl 
twaelf stuever, maeckt tesamen twe hondert vijf en tachtentigh gl seventhien stuever 4 
pen[ningen] 

f 285 17 4 

No. 1 Aen de heer borgem[ester] Holtbarnt betaelt twe iaren tractement verschenen op Petrij 
1685 en 1686 volgens quitanti  
{blijft in staet} 

f 66 12 0 

{in ander handschrift} Aen borgem[ester] Holtberent betaelt voor de aengekochte bruggen 
van de heeren raden van state gevalideert 

f 50 - - 

Nog aen borgem[ester] Holtberent op reeckeninge van het gelevert holt aen de watermeul 
en[de] gemaeckte hameije aen de Beltrum poorte  
{N.B. van dese post sal de reekeninge worden overgelevert} 

f 16 12 0 

 f 352 9 4 
 
390.44  
leeg 
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390.45 
A[nn]o 1686 Uijtgave     
No. 2 Aen de heer righter Huetinck wegens Romswinckel en andere gedane costen drie en 
veertigh gl betaelt volgens quitanti 

f 43 - - 

No. 3 Aen de heer borgem[ester] Karchoff betaelt twaelf gulden drie stuever so de achtbare 
heeren van de magistraet in verscheijden reijsen verteert hebben als te sijn is in de quitanti  

f 12 3 - 

No. 4 Aen de karckm[ester] Veldinck betaelt een en veertgh gl negen stuever sijnde een jaer 
karckenrente verschenen op Martini 1685 volgens quitanti 

f 41 9 - 

No. 5 Aen de gasthuijsm[ester] Hendrick van Eibargen betaelt seven en tseventigh gl op 
rekeninge van de rente wegens gasthuijs volgens quitanti 

f 77 - - 

 f 173 12 0 
 
390.46 
Uijtgave     
No. 6 Aen de provisoer Schalen betaelt ses en twintigh gulden ses st op rekeninge wegens de 
provisorij volgens quitanti 

f 26 6 - 

No. 7 Aen de heer Romswinckel betaelt een hondert twe en dartigh gl van rente verschenen 
int jaer 1684 volgens quitanti 

f 132 - - 

No. 8 Aen de weduwe Warnsinck betaelt op rekeninge twe hondert 50 gl volgens quitanti, 
verschenen op Petri 1686  
{debet quitanci} 

f 250 0 - 

No. 9 Noch aen de weduwe Warnsinck goetgedaen uijt de watermoelenpacht achtien gl acht 
st als te sijn is uijt dese quitanti  
{Dese reecken[inge] naeder te examineren, blijft tot last van de wed. Warnsincks}  

f 18 8 - 

No. 10 Noch aen de weduwe Warnsinck goetgedaen uijt de watermoelenpacht acht gulden 
sestien stuever als te sijn is uijt dese quitanti 

f 8 16 - 

 f 417 2 0 
 
390.47 
A[nn]o 1686  Uijtgave     
No. 11 Aen de schulte van Raetum voor de moelenasse met de armen betaelt ses en twintigh 
gl vijf st volgens quitanti 

f 26 5 - 

No. 12 Aen Arnoldus ten Broeck en Hendrick Dercksen betaelt vijf en veertigh gl vijf 
stuever tot voldoeninge van een iaerrente van zalige Anna Iserkramers huijs volgens quitanti, 
verschenen op Stille vrijdag 1684   

f 45 5 - 

No. 13 Aen Albert Hackenbroeck betaelt op rekeninge van sijn vrouwen vader zaliger 
negenthien gl thien st volgens quitanti 

f 19 10 - 

No. 14 Aen de boede vant hoff van Arnhem voor een gedane sitati aen de heeren van de 
magistraet betaelt negen gl volgens quitanti 

f 9 - - 

No. 15 Aen de weduwe Winterincks betaelt vier gl als te sijn is in dese quitanti f 4 - - 
 f 104 0 0 
 
390.48 
Uijtgave     
No. 16 Aen Arnoldus ten Broeck en Hendrick Dercksen op rekeninge van zalige Anna 
Iserkramers huijs voor den armen betaelt dartigh gulden twaelf stuever verschenen op Stille 
vrijdagh 1685 volgen quitanti 

f 30 12 - 

No. 17 Aen Siemon ter Hoeve betaelt seven gulden voor de glasen die ondert raethuijs sijn 
so de heeren van de magistraet met hem geaccordeert hebben volgen quitanti 

f 7 - - 

No. 18 Aen Ootmor Cobermeijer betaelt eenen gl vijf st als te sijn is in de quitanti  f 1 5 - 
No. 19 Aen Jan Sterenborgh betaelt voor een slot en krammen aent uijrwarck gemaeckt 
daeraen verdient achtien st volgens quitanti 

f - 18 - 

No. 20 Aen mester Claes de smit betaelt achtien stuever als te sijn is in de quitanti f - 18 0 
 f 40 13 0 
 
390.49 
A[nn]o 1686  Uijtgave     
No. 21 Aen Jurgen van Bielevelt betaelt een jaertractement als stadtsdienaer achtien gulden 
en twe paer schoene, drie gl twaelf stuever van placaten aen te slaen, drie gl twaelf st van 
slottesmeer, tesamen vijfentwintigh gl vier st verschenen op Martini 1686 volgens quitanti 

f 25 4 - 

Aen de heer secretarius Colonius betaelt twe segel pampier tot dienst van de stadt het eene 
van acht st ent ander van vijf stuever 

f - 13 - 

Noch aen de heer secretarius Colonius op rekeninge betaelt vier en twintigh gulden negen st f 24 9 - 
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op een jaertractement verschenen op Martini 1684 
 f 50 6 0 
 
390.50 
Uijtgave     
Aen de schoelm[ester] Peter Adolphis op rekeninge betaelt acht ten veertigh gulden thien st 
op een jaertractement verschenen op Martini 1685 

f 48 10 - 

Van dese rekeningen te coppeieren twe  boeck pampier f - 12 - 
  49 2 0 
  50 6 0 
  40 13 0 
  104 0 0 
  417 2 0 
  173 12 0 
  352 9 4 
  2 15 8 
  2 17 0 
  2 8 0 
  3 19 8 
  5 14 0 
  3 15 0 
  5 14 0 
  4 12 0 
  6 6 0 
  4 16 0 
  4 10 0 
  4 2 0 
  3 10 0 
  16 8 0 
  1 15 0 
  2 18 0 
  6 7 0 
  9 6 0 
  21 19 8 
  6 10 0 
  3 10 0 
 
390.51 
Transport   1315 14 12 
  5 18 0 
  2 14 0 
  5 16 0 
  12 5 0 
  82 15 0 
  3 0 0 
  6 6 0 
  10 9 0 
  25 3 0 
  6 16 0 
  10 14 8 
De geheele uijtgave  1487 11 4 
Waer afgetrocken den ontfang  952 0 0 
Heeft den rendant meer uijtgegeven als ontfangen  535 11 4 
 
Dese reeckeninge aldus ter praesentie van de heeren van de magistraet geexamineert ende opgenoomen 
bedraegende den ontfang negen hondert twe en vijftigh gulden, de uitgave daerentegen veertijn hondert seven en 
tachtentigh gulden elf st vier penn[ingen], soo blijft de stadt bij de selve aen den rendant schuldigh vijf hondert 
vijf en dertig gulden elf st[ueve]r vier penn[ingen]. Waermede dese reeckeninge is geslooten. Actum in curia, den 
8 febr[uarij] 1688. 
Henr[icus] Colonius, secr[etarius] 
535-11-4 
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Nogh moet den rendant aen gasthuism[ester] wegens een door de gasthuijsm[ester] bekostigde maeltijd en wijnen 
voor sijne toegeleghte portie aen b[orgemeste]r Kerckhoff betaelen twe en twintig gl elf st, welcke bij de 
bovenstaende 535 gl 11 st 4 penn gebracht coomt den rendant in de handt vijf hondert acht en vijftig gulden twe st 
4 penn. Actu[m] ut supra. 
Henr[icus] Colonius, secr[etarius] 


