Streekarchivariaat Regio Achterhoek (SARA), Oud-archief stad Borculo, inv.nr. 58,
stadsrekening over 1672-1673 (maart).

Toelichting
Op 13 juni 1672, vier dagen na de inname van de sterke, maar zwak verdedigde veste
Groenlo, nam de Munsterse vorstbisschop Christoph Bernhard von Galen stad en heerlijkheid
Borculo voor de tweede maal in. Uit de rekening blijkt duidelijk de tegenzin van de
stadsrentmeester om betalingen te moeten doen aan de commandant (Kleppinck) en andere
kosten die met de bezetting te maken hebben, waaronder schade die door de Munsterse
troepen is veroorzaakt. Ook blijkt dat de vorstbisschop zelf in Borculo geweest is. Op 22 april
1674 komt er een eind aan de oorlog als de Vrede van Keulen gesloten wordt. De
vorstbisschop moest al zijn veroveringen, dus ook Borculo en Lichtenvoorde opgeven.
[1]
Wijnold Broeker, rentmeester der stadt Borculoe,
Van ontfangh en uitgave van ’t jaer 1672.
[2]

Den ontfangh van pachten, renten van dit verleden jaer anno 1672, als volght:
daeld-st-p.

Ontfangen van de pachters van d’Koppele.
Dese navolgende haer koene hierin gweidett als namelijck:
Borgem. Ter Hoeve 4
Berent Roesinck
2
Borgem. Cappers
3
Gosen Wessels
1
Doctor Hoevell
2
d’Langen Gosen Wessels
Vrou van Halle
2
Anthonij de Groen
1
Wessel Geerlichs
1
Alb. Jan knecht
1
Laurens Koster
1
Henr. Wollenwever 1
Geert Brandemans 1
Henr. Lucas
1
Esias Muller
1
Jan Holtkamp
1

1

Maer in plaes van borgemeister ter Hoeve, Jan Holtkamp end Hendrick Lucas, hebben
gedreven te weten 8 dagen na Sint Jan Midsomer:
Doctor Hoevell
2
Joost Sadeler
1
De Dennese
2
Herman Bick
1
Dese boven gesseiden om den oorloge wort elck koeweide gereckent de helfte vant
weidegelt 3 ½ daelder, soo beloopt sich dese weiden:
80-15-0
Ontfangen van de pacht vant goet Schoeninck
Ontfangen de intresse van borgemeister Eijll van 100 daelder capitaell
Ontfangen van de erfgenamen van zalliger Metten Henrick
Summa latris

25-0-0
5-0-0
21-10-0
131-25-…

[3]
Ontfangen van Berent Roeterinck van sijn gepachte smidtsstede
1-20-0
Ontfangen van den Roller smidt van sijn gepachte smidtsstede
1-20-0
Ontfangen van Gerrit Brascamp een horensgulden, t’weten den uitganck van zijn huis
0-12-0
Item de garve van Schoeninck verpacht sijnde van den ontraet behouden
0-23-0
Item de geltpacht van Schoeninck wort gestelt pro memorie d’naeste reis in te brengen ’t
gene der van kompt.
Dese haer borgerschap gewonnen anno 1670:
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Esken Holtstege
pro memorie
Berent Lemvers
pro memorie
Jan Hagenbeke
pro memorie
Dese haer borgerschap gewonnen anno 1671:
Herman Laerkes
Bertelt ten Have
pro memorie
Item an stadttoll hebbe ick dit jaer ontfangen
Item den stadts accies ontfangen
Summa latris

4-2-0
35-0-0
43-17-0

Bevint sich desen bovenstaenden ontfangs t’bedragen summa summarum:

175-12-0

[4]
Volght de uitgave van nodige reperatie an onse stadt, intresse end nodige betaeling,
soo den oorloge gecauseert heft. Betaelt volgens bewies ende goede anteikeninge van ’t jaer
anno 1672:
daeld.-st.-p.

De maent januwarius:

Item bij d’rekening op ’t stadthuis tot verteringe betaelt, stadscota
4-4-0
Den 17 dito op beide bruggekes vant Broek 3 plancken laten nagelen daerop d’plancken at
12 st., voor de nagels gegeven 3 st., en den timmerman 2 st., facit
0-17-0

De maent februwarius:

Den 2 dito Jan Hagenbeke een gat op den dijk na ’t Broek op den vorst, sijnde met mes
toegemaeckt, gegeven
0-4-0
Den 10 dito Herman Voers an Jan de ondervogeden huis ind koeken etwes gevloert. Jan mij
den sedeltjen gelanght, verdient hebbende
0-18-0
Den 24 dito op d’Gesterse brugge 3 planken laten nagelen, elck van 10 voot langht, dese at
24 st., hiertoe bij de smidt voor 6 st. nagelen gekocht om dat se door d’olde plancken in
d’rijen gingen. An arbeitsloon 2 st., facit
1-2-0

De maent mertius:

Den 10 dito op de Gesterse brugge een peppelen plancke laten nagelen, met d’nagels at
0-10-0
Item an d’koster sijn solaris betaelt
2-0-0
Summae latris
8-25-0
[5]
Den 20 dito bij Kockshuis een planck genamen sijnde, daer een plancke weder an
laten nagelen van 8 voot at 8 st., ende gekocht voor 3 st. nagels. Dese end de anderen, loos
sijnde, oock vaste genagelt, facit
0-11-0
Den 25 dito an doctor Hoevell betaelt 13 st. voor versegelt pampier end schrifgelt, rakende
borgem. Buck, facit
0-13-0
Den 30 dito, 3 mans gehadt een dach eenige wilgen an d’Kockspoorte afgesnoeit. Hiervan in
de Koppele an de beke een hoeft gemaeckt, oock van Herman Kock voor 6 st. elsen palen
gekocht, oock hiertoe van doen gehadt, facit
1-6-0

De maent apriilis:

Den 1 dito de Koppele toe laten maeken, achter en voor. De smidt an ijserwerck gemaeckt,
hiervoor betaelt 15 st., end plancken hierbij gedaen, een van 8 voot end een van 4 voot, end
voor 4 st, nagelen gekocht, facit
1-10-0
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Item Lebbenborgh mij gekort 4 gl, 4 st., een jaer verpondingh. Noch Janne te Helle daer
verteert 2 kanne bier end oock Derck ter Borgh end Jan Teger ’t huis geweerdert, vertert 2
kanne, facit
3-22-0
Den 12 dito op twe reisen in de Koppele de plancken van ‘t ..ft verstichten der af geslagen
sijnde, hiertoe nagelen gekocht
0-2-0
Den 19 dito ’t Broeck achter laten toemaeken, een planck van 8 voet hierbij gedaen, de
smidt 3 nagels uns hiertoe gemaeckt, at 3 st., end en man, drie veerdell van de dach daer
gehadt vruchten, at 8 st., facit
0-19-0 [4?]
Den 20 dito ’t voorste hecke van ’t Broeck laten toemaeken. Hiertoe gekocht van de smidt an
ijserwerck at 6 st., end hierbij een heldenslot gelendt. End oock op den dijk bij den Raer-es
een tuin laten maeken, at 6 st., facit
0-12-0
[6]
De maent maius
Den 1 dito door last van de borgem. ’t Hecke van de Koppele toe gelaten, omdat se de olde
pacht betaelen souden, soo hebbe se de plancke gebrocken end der in gedreven, hiertot
weder een nije planke gekocht, at
0-10-0
Den 2 dito de beide bruggeskes van ‘t Broek ende Koppele laten nijes maeken. Hiertoe 6
peppelen plancken gedaen, elck planck van 10 voot. Hiervoor 12 st. nagels gehadt, end van
maken 4 st., ende de koofden met rijsen end eerde laten vullen. Facit
2-10-0
Den 4 dito van borgem. Buck gekocht 2 slieten end eenige staken at 10 st. hier. Hiermede
een slet door de beke gemaekt end Hagenbeke gehadt eenige wilgen afgesnoeit en tuin an
de beke hiervan gemaekt, at 20 st.
0-20-0
Den 5 dito op de Gesterse brugge, een gat sijnde, een peppelen plancke daerop laten
nagelen, at
0-7-0
Den 8 dito an Herman Wenckers betaelt ’t glas van secretaris Sels, facit
6-20-0
Den 10 dito nije palesaten op de stuwe laten maeken. Van Jan d’Kock gekocht 26 palen ende
4 darna, bedongen ’t stuck voor 2 st.. End een rije hierbij gekocht van 10 voet, at 10 st. End
28 voot latten at 6 st.. De smit tot nagelen at 15 st., ende st. Jan knecht van maeken, 12 st.,
facit
3-13-0
Den 20 dito een nije ketene an de Kocks toubrugge bekostiget, at
0-18-0
Den 24 dito twe mans gehadt an de Koppele, soo tuinen ende graven, ’t welck de beesten
entwe gebraken hadden, t’weten an de beke, elke gegeven 4 st., facit
0-8-0
Summae latris
14-16-0
[7]
Den 22 dito Z. Furst. Gen. Borculoe laten innemen, den avont voor de wachten op ’t
Hoff moeten kopen 3 kannekes met een mengelen traen, at 8 st.. Ende in den stall 2
kerssen, at 2 st.; ende op ’t Hoff gelanght 3 lampen, elck 7 st . at 21 st.; noch den anderen
avont 2 lampen at 14 st. Noch op Pinsteravont de commedant 2 kerssen laten halen, at 2
st.; noch op Pinsterndach Snorre tot besseme gelanght 1 st; noch doctor Triers maget den
dito voor haren luitenant gehalt een kersse; noch den dito op ’t Hoff 2 kerssen, at 3 st., facit
1-21-0
Den 28 dito van vrouw van Halle ende borgem. Buck gekocht 245 voot peppelen plancken.
Hiervoor betaelt 8 daelder
8-0-0
Van dese plancken Derck ter Borgh afgenamen tot 't esell te maken, hiertoe voor 10 st.
nagelen gehadt.
0-10-0
Den dito 2 kerssen op de Hofwacht moeten langen, facit
0-2-0
Den 29 dito 2 plancken an de Kockspoorte gekocht, elck van 10 st, end 4 st. nagels, ende
van den arbeit 2 st., facit
0-26-0
Den dito weder de Koppele laten toe maken. Hierbij gedaen 3 plancken at 8 voot elck
planck, end 4 st. nagelen; van arbeiden 3 st., facit
1-1-0
Noch desen dito een mengelen traen
0-4-0
Noch 2 kerssen op den Hoffwacht ende in den stall, facit
0-6-0
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Item de gekochte plancken van vrou Van Halle, hiervan de eilandtspoorte gemaekt, en
eenige bij Vockinck op de brugge moeten laten nagelen; oock hierbij gedaen 2 grote
henselen, 2 haken ende een groet slot. De nagelen ende de ander hensselen de smit
gemaeckt, schrijve voor mijn ijserwerck
2-10-0
[8]
De maent junius
Den 1 dito een mengelen traen end 2 kerssen op de Hoffwacht ende in den stal gedaen, at
0-6-0
Den 2 dito de eylantsbrugge end oock de Kocksbrugge, heell ontwe gevaren sijnde, weder
met nije planken aver laten vooren. Hiertoe selfs gedaen 120 voor ende van Arningh
gekocht 48 voet at 6 doeiten, facit
5-14-0
Den dito een mengelen traen gekocht ende 2 kerssen tot de wacht gedaen, at 0-6-0
Noch weder den 4 dito een mengelen traen gekocht ende 2 kerssen op de wacht en stall
0-6-0
Den 6 dito een mengelen traen gekocht ende 2 kerssen tot de wacht end stall 0-6-0
Den dito op de toubrugge an de Kockspoorte 2 stucken plancken laten nagelen, met de
nagelen at
0-8-0
Noch twe plancken op de Gesterse brugge van 10 voet, elck plancken laten nagelen, ende 3
st. nagels, facit
0-21-0
Den 8 dito een mengelen traen gekocht ende 2 kerssen an de wacht
0-6-0
Den 9 dito een pont kerssen moeten komen voor Commesaris Schultinck ende op Hof
moeten brengen, at
0-8-0
Den 10 dito een mengelen traen gekocht, end 2 kerssen op ’t Hoff an de wacht 0-6-0
Den dito van Berent Roesinck gekocht 86 voot peppelen plancken, at 6 doeiten de voot,
hiervoor betaelt
2-4-0
Ende oock van borgemeister ter Hoeve 2 peppelen plancken gekregen, dese plancken an
Kocksbrugge gebruickt
Den 12 dito een mengelen traen gekocht ende doctor ter Mollen 2 kerssen laten halen; de
luitenant 1 kersse ende in den stall een
0-8-0
Item Hagenbeke bier ende broet an de Lebbenborgh gevoort, at
0-5-0
Summa latris
10-14-0
[9]
Den 14 dito doctor Ter Mollen door zijn knecht 3 kerssen laten halen; noch de
luitenant op de hoeftwacht 2 kerssen end een mengelen traen, at 4 st., facit
0-9-0
Noch den 14 dito op ’t Hoff een kanne traen tot de wagen te smeren moeten langen end ’s
avonts in den stall 2 kerssen, facit
0-10-0
Den 16 dito weder een mengelen traen at 4 st., end 2 kerssen op de wacht, at 0-6-0
Noch weder doctor Ter Mollen sijn knecht 3 kerssen gehalt
0-3-0
Den 18 dito weder een mengelen traen end 2 kerssen, at
0-6-0
Noch weder op ’t Hof een mengelen traen gehalt tot wagensmeer end in den stall 2 kerssen,
0-6-0
Item van de Koppele den graven langes Cronenborgerlant laten opgraven, eenige weiders
t'weten 12 mans een halven dach gegraven, elck 5 st.verdient
Noch 3 arbeiders gegraven, 3 namiddagen ende niet daen gekregen hebbende, den
volgenden dach een man gehadt ende an vrou Meilinghs huis hierover eenige kannen biers
gehalt, facit
4-6-0
Den 20 dito een mengelen traen ende 2 kerssen, facit
0-6-0
Den dito de Koppele ’t achterste hecke weder laten maeken, borgem. Cappers ons een post
hierbij gedaen; van de arbeitt betaelt 6 st., noch ant voorste hecke een nije plancke gedaen,
met de nagelen, 8 st., facit
0-14-0
Item, den 22 dito een mengelen traen ende 2 kerssen op de Hoffwacht, at
0-6-0
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Den 23 dito van Roelef Hillehorst gekocht 72 voet eiken plangs, at 6 gulden, 100 voot van ’t
laten halen, 10 st., vant meten an Derck ter Borgh een postjen brandewijn, facit 3-9-0
Den 24 dito een mengelen traen gekocht en 2 kerssen op de Hoffwacht en in de stall 0-6-0
Noch desen dito een latte in de wacht gelangt om de roers aldaer an te hangen, facit 0-2-0
Summae latris
9-29-0
[10] Den 26 dito een mengelen traen end 2 kerssen an d’luitenant op d’Hoffwacht 0-6-0
Den 28 dito weder een mengelen traen en 2 kerssen, at
0-6-0

De maent julius

Den 1 dito een mengelen traen; noch den 3 dito een mengelen traen; noch den 5 dito een
mengelen; noch den 9 dito een mengelen traen gekocht, facit
0-16-0
In desen dito een lampe van Alb. Jan knecht gekocht tot de wacht in de gevancknisse,
betaelt
0-4-0
Noch in dese dito een man gehadt ant bruggesken na de Koppele an de hoefden eenige
palesaten aldaer in gelecht, van arbeit at
0-3-0
Den 9 dito een mengelen traen at 4 ½ st.; noch den 11 dito een mengelen; noch den 13
dito een mengelen traen; noch den 15 dito een mengelen traen, facit
0-18-0
Item in desen dito Snorre an beide poorten de schorstiens schoene gemaekt, at 0-7-0
Noch een man gehadt dijcken in Koppele, gegeven at
0-2-0
Den 17 dito een mengelen traen at 4 ½ st.; noch den 19 dito een mengelen traen; noch den
21 dito een mengelen; noch den 23 dito een mengelen traen, at
0-18-0
Den 24 dito ’t bruggesken na ’t Broeck weder laten maeken. Hierbij twe plancken gedaen, at
12 st. en 3 st. nagelen, end met d’arbeit, facit
0-17-0
Den 25 dito een mengelen traen at 4 ½ st.; den 27 dito, den 29 dito ende den 31 dito,
elcker reis een mengelen traen gekocht, facit
0-18-0
Summae latris
3-25-0
[11] De maent augustus
Den 2 dito een mengelen traen; noch den 4 dito een mengelen traen; noch den 6 dito een
mengelen traen; noch den 8 dito een mengelen traen; noch den 10 dito een mengelen
traen, at 4 ½ st. ’t megelen, facit
0-22-8
Item Jurriaen Sprakell tot Goor sijn intresse betaelt
13-20-0
Item, den 1o dito gekocht 2 schepel roevesaet, yder schepell at 43 st., hiervan de wacht
onderholden tot den 6 september, facit
2-26-0

De maent september

Den 1 dito Jan Hagenbeke gehadt dijken in de koppele omdat de dijken van ’t water niet
wech liepen, gegeven
0-5-0
Den 2 dito der fursten attelery na Munsterlant varende, beide bruggeskes na ’t Broek
gebraken. Hierbij moeten 3 mannen krijgen om t’helpen, at
0-6-0
Den 4 dito eene van de gekochte Hillehors plancken op de Eilandersbrugge laten nagelen.
End eenige oock vast genagelt. Voor 3 st. nagelen gekocht
0-3-0
Den 6 dito, een schepel roevesaet gekocht ende voor de wacht laten slaen, verconsemeert
tot den 18 dito, facit
1-15-0
Den 9 dito ’t mollenwater op den Dijck bij Broek een … geschuirt, ’t selve door 2 mans laten
dijcken, ende voort hier end daer laten dijcken elck 5 st., at
0-10-0
Den 10 dito een man gekregen d’welck mij geholpen heft, dat ick de schutte voor de gotte
van t Broeck gekregen hebbe, end voort met luis gestopt dre veerdell van den dach
geholpen, gegeven
0-9-0
Summae latris
19-26-8
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[12] Den 18 dito weder een schepell roevesaet voor de wacht laten slaen. Hiervoor betaelt
48 st., facit
1-18-0
Den 20 dito ’t wachuis an Kockspoorte laten maeken door Gijsbert end Jan Smies, 3 dagen
hierover in den arbeit gehadt; hierbij een rije gekocht, at 10 st. , end 3 karen leem, 6 karen
sant, facit
3-13-0
Den 23 dito Snorre de pijpe vant wachthuis an de Gesterse poorte schoone gemaeckt 0-4-0

De maentt october

Den 1 dito weder twee schepel roevesaet laten slaen, hiervoor ’t schepel betaelt 48 st.,
3-6-0
Item den 22 dito weder een schepel roevesaet laten slaen tot de wacht, at 48 st., 1-18-0
Den 28 dito de bruggeskes na ’t Broek weder laten maelen door Derck ter Borgh; ’t eerste 5
palen daerbij gedaen, elck pael 6 st., end 4 rijen, at 10 st., end 2 mans gehadt heyen, elck 4
st.; Hagenbeke ’t holt en plancken daerbij gevoort, at 2 st.. ’t Anderen dages 2 mans gehadt
de gehouwen hebben eenige olde wilgen, oock eenige afgesnoeit, de hoefden daermede
gemaeckt end 10 st. an nagels, facit
2-10-0

De maentt november

Den 3 dito weder een schepel roevesaet voor de wacht laten slaen, at 48 st., facit 1-18-0
Item dat twede bruggesken oock laten maeken. Hiertoe van Spancker gekocht een balck van
12 voot, at 15 st., end 3 rijen, at 6 st., en de plancken at 26 st., ende de andere plancken
sijn van Hillehorsts plancken. Derck Holdijck ons ’t holt hierbij gevoert, at 2 st., end twe
mans ons de hoefden gemaekt, elck 6 st., end an nagels 8 st., facit
2-9-0
Summae latris
16-6-0
[13] Den 8 dito een man gehadt an de Gesterse poorte eenige wilgen afgesnoeit totdat
gat in den dijck, gegeven
0-6-0
Den 13 dito weder een schepel roevesaet laten slaen om oly tot de wachten, att 1-18-0
Den 14 dito Christiaen ende Geert Huininck betaelt elck 5 dagen gearbeit hebbende, soo
geschiet is in eerste van juni, soo an palesaten te houwen end te setten ende meer andere
dingen ’t welck door Kleppincks bevell moste gedaen worden, facit
4-0-0
Den 24 dito Jan Hagenbeke gehadt dijken an de Kockspoorte, soo hier end daer gegeven
0-4-0

De maentt december

Item betaelt de jura an onse heeren end dienaers, soo op Paeschen verschenen was 10-12-0
Item betaelt an mij t’weten Wijnolt Broeker, de intresse van 100 daelder capitaels,
verschenen in augustus 1672, maer t’weten de 13 daelder soo Waner Timmerman debet, is
betaelende, moet als dan van dese bovengesseide 100 daelder afgetrocken worden, at 6-0-0
Item, betaelt an Bitter ten Nijenhuis de intresse van 100 rickdaelder capitael op Mychaelis
verschenen, facit
10-0-0
Item betaelt an de weduwe Smidts d’intresse van 1000 daelder capitael op Mychaelis
verschenen
5-0-0
Item betaelt an borgem. Ter Hoeve de intresse van 425 daelder capitael, at
21-10-0
Item betaelt an borgem. Haselbrock sijn intresse, at
12-0-0
Item betaelt an rentmeester Sels sijn lijfrente, at
6-20-0
Item betaelt an den tijtlicken provisor Derck Hilverdinck de intresse van 300 daelder capitael,
at
15-0-0
Summae latris
92-10-0
[14] Item betaelt an Snorre ende an beide dienaers elck een paer schoenen, facit 3-0-0
Item den koster betaelt sijn solaris op kersmis verschenen, at
1-22-0
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Item de rentmeister sijn solaris van 3 maell dese boeken af te schrijven, end voor pampier
2-5-0
Noch op kersavont d’jura soo onse heeren end dienaers toekoompt, facit
11-8-0
Item volgt soo ick verschaten hebben consenerende den oorlog, ’t welck mij in een dach oft
8 soude weder gegeven worden, maer niet geschiet:
Den 25 dito van maij an den generaell Nagell sijn kock gegeven 5 gulden; noch an den
comenedant Kleppinck voor sijn salvegard. gegeven 15 ducatons, facit
34-25-0
Noch den 30 maij door last van onse borgemeisteren an den dienaren gelanght al waer boter
soude voor gekocht worden, at
4-6-0
Item, denselven dito Herman Hagens tot Gesteren door last van de borgemeisteren gedaen
2 schepell rogges at 32 st. ’t schepel; noch an Marten Pagenboom een schepel at 32 st., facit
3-6-0
Item de furst van Munster hier gekomen, sijnde door last van de burgemeisteren gedaen 45
dachschoeven, at
1-10-0
Den 19 junii als commedant Scheppinck wilde vertrecken eenige penningen voor sijn
commedantschap ontfangen hebben, hierbij moeten leggen 10 gulden, facit
6-20-0
Item een tonne biers gelanght als den oversten Grubbe vertrecken wilde, at 6 gulden, end
voor de tonne an de Vrenssen moeten betaelen 25 st., facit
4-25-0
Summae latris
73-7-0
[15] Den 28 dec. Phlipss Smies met sijn schap ende een man gehadt een dach, aldaer een
wae [?] na ’t Broeck toegemaeckt, at
0-18-0
Noch Phlips met ’t schip gehadt gebuggert, luis [?] bij de brugge van ’t Broeck gevoert,
gegeven
0-8-0
Item Jan Dollen gekregen als Grontenbekenvonder wech gedreven was, ons weder gehalt
end ’t selve op de plaesse met ’t schip weder gelecht
0-3-0
Item weder den 31 december twe schepel roevesaet laten slaen at 5 gulden, facit 3-10-0
Noch weder Jan Dollen mede gehadt met twe rotten na den Vossedijck aldaer eenige waen
toegedijckt, Jan gegeven
0-3-0
Henrick Vijth een rekeninge ingelanght van gelevert holt op ’t Hoff
2-15-0
Item Lambert Broeker een rekeninge ingelanght van gelvert holt
28-18-0
Item den axies van onse stadt is bij d'jonste rekeninge op 24 daelder, ’t halve jaer gestelt,
maer der kan niet meer uit koomen als 17 daelder, 14 st.. Rest
6-16-0
Item Marten Pagenboom noch een schepel rogges gedaen door last van onse
burgemeisteren
0-21-0
Item den 13. jannuari is opgeholden den oly op 't Hoff t'langhen.
Item den 18 jann. hebbe ick anderhalf schepel roevesaett laten slaen voor de wacht, at
2-15-0
Den 20 febr. de loeninge an de Kocksbrugge gebraken sijnde, weder laten maken, att 0-3-0
Den 24 feb. Jan Holtkamp gehadt ’t eerste bruggesken na Broek de hoefden weder laten
maeken,
0-5-0
Den 26 feb. een schepel roevesaet laten slaen, at
1-20-0
Den Roller smidt na dato van sijn rekeninge gelevert
0-10-0
Item den 20 mert weder een schepel roevesaet laten slaen, att
1-20-0
Summa latris
49-5-0
[16] Bevint sich dat d’voorss. uitgave bedraght in alles
419-16-12
De uitgave dan van den voorss. ontfangh, at 419 daelder – 16 stuver – 12 penningen,
t’samen van malkanderen aftrekende, bevint sich ter goeder rekeninge, soodat de stadt an

© SSHB/B.H.M. te Vaarwerk

7

Stadsrekening van Borculo, 1672-1673 (maart)

SARA, Oud-archief Borculo, inv.nr. 58

de rentmeister Wijnold Broeker schuldich blijft de summa van twe hondert viffe ende viertich
daelder, 4 stuiver – 12 penningen, dico: 244 daeld, 4 st., 12 p.
Actum op ’t stadthuis t’Borculoe, den 18 mert anno 1673 is dese rekeninge van
burgemeisteren ende gemeinsluiden onderteickent als volght:
Te weten nochtans soo dat der noch sijn eenige rekenningen de uit d’stadts middelen ofte
schattingen sullen ofte moeten betaelt worden, dese navolgende:
Burgemeister ter Hoeve
74-11-0
Burgem. Haselbroek
76-16-0
Burgem. Cappers
10-7-8
Jan Tijberinck
30-23-0
[17] Rutger Schuirmans
6-0-0
Jan Voers
5-28-0
Noch ein rekeninge van doctor en borgemeister Van Trier, soo van burgemeisteren ende
gemeinluiden beter sall nagesien worden.
Noch de rekeninge van Lamb. Broeker sal betaelt worden als dese boven gesscreven
rekeninge betaelt worden.
Actum als boven.
[w.g] Heindrick ter Hoeven, borgmeister,
Geerlich Cappers, borgemister,
Joan Haselbroeck, burgemeister.
Wessel van Eijll, gemeinssman
Jan Burss
Lamb. Broeker, gemeinsman
Roetger Schuerman
Dit merck [ ] heeft Jan Tijberinck self getrocken.
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