Archief Weldam/Twickel
1711-1723 inv.nr. 172
Rekeningen herberg de Zwaan in Goor van kosten gemaakt door de marken Stokkum, Herike en
Markelo
1711 den eersten july hebben de heren verwalter Drost van Twente, heer van de Wuste en
Bellinkhoff met de heer van 't Wegdam, de rigter Fockink, landschrijver Hulsken en meer andere
gecommitteerde goetheeren verteert voor:
eeten, wijn en bier als anders f 15-17-0; dit is geweest over 't afnemen van den eed van de
gezworen der Goorsche quartieren.
Den 21 augustus die heeren weder verteert voor eeten, wijn als anders f 6-10-0.
Den 27 dato de heren weder bij malkanderen geweest, verteert voor eeten, wijn, bier als anders f
27-10-0.
Nogh den dato verteert f 3-12-0.
1712 den 6 july weder verteert door de goetheeren en de rigter f 12-5-0.
Den 3 septemb. weder verteert f 8-18-0.
1714 den 16 april heeft de landschrijver Hulsken, de scholte van Goor en van Markel verteert
voor eeten, wijn, etc f 5-10-0.
Den 18 dato weder door dezelve voor eeten, wijn als anders verteert f 5-6-0.
Den 19 dato door dezelve verteert f 5-8-0.
Den 20 dato dezelve verteert f 3-18-0.
Den 21 dato dezelve verteert f 4-10-0.
Van den 30 augustus tot den 8 septemb. de rigter en Hulsken met de scholte van Markel verteert
voor koffy, eeten als anders f 5-16-0.
Dit is geweest om te reguleren van de paerden tot transport van de Conink van Engeland.
1716 den 24 july hebben de heren Drost van Twente en gecomitteerde goetheren met de rigter
Fockink verteert doen zij de boeren examineerden over den eed, van wijn, bier als anders f
4-12-0.
Den 29 dato die heren weder verteert voor wijn, bier als anders f 4-18-0.
1719 den 5 july hebben de heren gecommitteerden de markten Stockum en Harke als de heer van
Stoevelaar en de heer van Heuwel tot Nijenhuys en Delwigh van 't Westervlier en Bloemendal
voor 't Weldam en vier knegts en drie paarden en de gezworen boermans van Stockum en Harke
na het opnemen van de toeslagen in Harke, voor eeten, wijn, bier, koffy, etc verteert f 19-16-0.
1723 den 19 septemb. hebbe de heren gecommitteerde goetheren als de heer van 't Stoevelaar, de
heer van 't Nijenhuys en de rentmeester Borgerink, doctor Putman en de rigter Fockink met haar
knegts, verteert doen zijn de restanten nasagen van de rigter f 4-19-0.
Summa f 139-5-0.

