Sjoerd Galema

Hoe saai is een stadsrekening?
Enige gegevens uit de overrentmeestersrekeningen van Zutphen uit de zeventiende
eeuw

17 december 161 5 Eenige schipborsten
gevist hebbende in d' Issule een seecker
olt bot, 't welck naer alle kennisse gedacht is worden gecomen toe sijn van
een olijfant, toegelacht 4 gulden 8 stuiver
2 juni 161 6 Seeckeren soldait op Helbergen in hett nije bolwarck gevonden und
den heeren gepresentiert eennen olden
muntstempell van hertoch Philips van
Bourgongnien, toogelacht 20 stuiver
13 oktober 161 6 Die goltgravers jongen
van 't bedecken onder die galge op de
nijer Mars het bloett van den geëxecutierden die de handt affgehouwen worde, 14
stuiver
6 april 161 7 De boockenbinder ter cause
van eennige riemen pampiers tot behoeff
der stadt gelevert, mede gereeckent twee
ryemen soo van Arnhem, avermyts sijn
huis mytt kranckheyt van de peste ontsteecken, gesonden ende dour Tonnis op
den Nas hyer gelevert, sijn ontfangen 15
gulden 6 stuiver
1 juni 161 7 Wolter Evertss myt sijne huipers seeckere dode corpus, 't welck op
der stadt Middelweerdt verdroncken, aangehaelt ende myt kennisse van 't gericht
ter eerden bestaedet, toegelacht, mede
gereickent die kist, 2 gulden 8 stuiver

6 juli 161 7 Eenne schamele vrouw van
Gulyck die mytt den brandt seer beschaedicht en verdreven was, tott volluste van
haeren schade gegeven 2 gulden

23 juli 161 7 Meyster Peter Paiiant scholmeester ter cause van een geheel jaar

luyens aver het trecken der klockrepen
in den Bruyrenkerck tott een teycken van
het sluytten der stadtpoorten, ontfangen
12 gulden

? 1620 Voer verehronghe in de keucken
nae gedaenne maeltijdt van Petry, die
heeren tot behoeff van de dochteren
ende maeghden van de weduwe Haackx,
nu Gerrit Haack, toegelacht twee pont
groott, facit 8 gulden 16 stuiver

12 november 1620 Meester Johan
Luyloffs voor sijn volck weegen eenen
meyboom des gruythuyses, toegelacht 5
gulden 10 stuiver

22 juni 1623 Thonnis die schaeter ter
cause van eenighe ijssere kogelen uyter
die wallen gegraeven und der stadt gelevert, geloont 1 gulden 10 stuiver

31 maart 1639 Volgens apostille van
den 10 january 1639 betaelt aen den
landtmeeter Geelkercken 50 daler, hem
toegeleght voor het maeken van die carte
der stadt Zutphen in die Historie van
Gelderlandt, door dominee Pontanuus
beschreven

30 december 1667 Volgens resolutie
van de 17e deses aen meester Philips
Guerken scherprichter betaelt voor die
gedaene executie van Louys Constant,
geweesene soldaet onder die compagnie
van capiteyn Pychelar, gegeesselt ende
gebannen sijnde 24 gulden, nementlijck
van denselven uyt het stadthuys in den
krinck te leyden 3 gulden, voor den strop
om den hals te doen 6 gulden, van 't
geesselen 3 gulden, voor die garden 3
gulden, voor het binden ende bloten 3
gulden, voor het ontbinden ende uytbrengen 3 gulden, voor die knechte 3 gulden

