Archieftitel: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen - Toegangsnummer 0001 - Inventarisnummer 4627
Vindplaats: Gelders Archief - Zutphense Domeinen - Rekening van Johan van Holthuysen Berendsz.

Deeltranscriptie: Ontvangst van versterven van keurmedigen en inschrijvingen van opkomende hofhorigen
en keurmedigen in de Graafschap Zutphen - Periode 1515-1516

foto 0001
Anno xv

gedeeltelijk

folio 1 recto

Dit isz alsodane opboeren ende ontfanck alsz ick
Johan van Holthusen Berntzoen vanden bewyse
der renthen desz slantz van Zutphen opgeboirth
ende ontfangen hebbe angaende op sunt Peter ad
catedram anno xvC ind xv uutgaende opten selven
sunt Peter anno xvC xvi den golden gulden gereekent
voer ii £ dat £ voer x Philips stuver den stuver
voer iiii klymmer, ii ortkens valz dat £ xLv klymmer

foto 0007

folio 7 recto
Ontffanck vanden verstarven ende vervallen
ende opkoemyngen vanden hoerigen ende koermedigen lueden ende guederen
Item eene koer van Johan Zaelicken koermeitz gestorven
ynden heirschop van Borckelloe to Nyede die koer wass
een oilt koecken dat koffte Ffenne syn huysfrouwe voer viij
hornss gulden ffacit
vi £ xix klymmer i ortken

Item een verstarff van Wiesse Pierix Johan Kuthaemers
huysfrouwe gestorven inden karspell van Ruerloe ende hoerden
ynden hoff toe Baick ende hefft nagelaten voer hoer verstarff
een oilt snoede beddeken dat verkofft oeren man die oick
mynen genedigen heren hoerich isz voer
ij licht £ stuver xxx klymmer
in de marge:
Kuthamers versterff tho vernemen
Item eenen koer van Ffyen ter Schoit koermeitz gestorven
inden karspell van Grollo byden Luycken die koere wass
een oilt maeger koecken dat koffte Thomasz van Diepenbroick
voer iii hornss gulden ffacit
ii £ xxvi klymmer
Item eenen koer van Hille Winters koermeitz gestorven
ynden karspell van Steenre tynsende mey binnen
Zutphen die koere wass een cleyn ackerpeertken dat
koffte Henrick Ffuyst voer iij golden gulden ffacit
v£
Summa laterisz xiiii £ xxx klymmer ii ortken
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foto 0008

folio 7 verso
Item een verstarff van Berndt Antynck ende hoerden
inden guede Antynck inden hoff toe Hengelle ende
starff bouman opten guede Elerdinck ende wass een oilt
kranck verlaemet man ende hadde omme cranckheit
syns lyves die bouwinge synen soenne avergegeven
ende sytten mit malkanderen in onverscheiden guede ende
hadden onder oerbeiden iiii ackerpeertkens ii ffullen v oelde
koene i gust rundeken i such mit iii kueden hiervan
koffte myns genedigen heeren deell Otto syn soenne voer
ix golden gulden hier waren by an ind aver huysgenoten
myns genedigen lieven heeren Lambert Lenderinck ende Warner
ten Weynckloe ende Harwich Tanckinck ffacit
xviii £
Item eenen koer van Alyt Renssinx Karskens suster
tynsden op mey binnen Zutphen ende starff inden karspell
van Wenterswyck ynden stock want zie beruchticht
wass dat zie toeveren konde. Die koere wass i snoede
ackerpeertken dat koffte Henrick Dirckinck oer soenne
voer viii hornss gulden
hier wass by Richter Engelbert
Bernt Muller ind Harmen Gierken ffacit
vi £ xxxix klymmer
Item eenen koere van Derick ten Blomendaelle tynsden
op mey binnen Zutphen ende starff toe Lievelle ynder
heirschop van Borckelloe die koer wass i maeger osse
den en wolde daer niemantz voer die weerde koepen
ende den meede genamen ind den to Zutphen opter straten
verkofft voer vi gulden ad ii hornss gulden ffacit
x £ vi klymmer
Summa laterisz xxxv £
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foto 0008

folio 8 recto
Item eenen koer van Melys Averkamp koermeitz
gestorven inden karspell van Hummelle op Enghuessen
tynsden op mey binnen Zutphen die koere wasz een
ackermerye mit i ffullen dat kofft Hanna syn dochter
voer viii gulden ad ii hornss gulden hier wass by Huege
Wissinck ffacit
xiii £ xxxiii klymmer
Item een verstarff van Egbert Smieinck gestorven
inden karspell van Warnsfelde opten guede Tanckinck
ende hoerden inden hoff tot Zutphen ende hefft nagelaten
voer syn verstarff iiii ackerpeertkens i koe i gust runt
iiii halffwassen varcken i bedde van iij deele i
kaperen moispott i keetelken ii kleynne emmer schottellen
ende hadde inden eerden geseyet omtrint iiij molder
roggen iii molder boicweiten ende i molder ind iii sceepel
haeveren an welcken verstarve myn genedigen lieven heeren gerechtiget
wass totter helfften koffte myns genedigen heeren deell
Henrick Tegerdinck tot behoiff synre huysfrouwen
ende kinderen voer xii heren £ an ix molder roggen
ind iiii molder haeveren den rogge naden gemaecten
marctgange gereekent voer xxiiii gotseller die
haever dat molder voer xi gotseller ffacit
xxiii £ xxv klymmer
Summa laterisz xxxvii £ xiii klymmer
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foto 0009

folio 8 verso
Item eenen koer van Warner Roerdinck koermeitz
gestorven inden karspell van Vorden tynsden op mey
binnen Zutphen die koere wass een oilt ackerpeertken
dat koffte syn brueder Reynt voer v hornss gulden hier wass
by Richter Engelbert ffacit
iiii £ xiii klymmer
Item inden karspell van Lochem is gestorven op myns
gnedigen heren guede geheiten Aefze die bouman geheiten
Bernt Schoenevelt ende en hoerden mynen genedigen heren nyeth
toe. Ende want hie dan buten consent myns genedigen lieven heren
op sijnre gnaden hoffhoerige guet hefft geseeten ende dairop
yss verstorven Ende want an naden hoffrechten nymantz
op myns genedigen heren gueders wonnen en sall hie en sall
syne gnaden dair guet ind bloit op ffueden heb ick syn
verstarff van wegen myns genedigen heren angelangt Ende
soedan die lantffrouwe vanden vursz: guede geheiten Zweenne
Mengers mynen genedigen lieven heren naden vursz: guede hoerich ind
loedich isz ende een arm ock oelde schemel vrouwe wass
ende dat verstarff den arffgenoten van Berntz vursz: arffgenoten
loesen ind vryen moste isz zie dairvan geconponiert
vermitz Steven van Carvell Richter Bernt Moll
Harmen Veyckensz ende Ebbertz toe Haickeller raitzfrunde
der stad Lochom mit viii gulden ad ii hornss gulden
ffacit
xiii £ xxxii klymmer ii ortken
Item eenen koere van Wendelle vanden Marwe koermeitz
gestorven inden karspell van Warnsfelde tynsden op Simonis
et Jude ynden hoff toe Hengelle die koere was i oilt
maeger kuecken dat koffte Wynsen toe Eeme voir iiii
hornss gulden hier wass by Garrit Schymmelpennynck ffacit
iii £ xix klymmer ii ortken
Summa laterisz xxi £ xx klymmer
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foto 0009

folio 9 recto
Item eenen wyssell toegelaten tusschen Harmen
Veleman dat een koermeitz man wass myns genedigen lieven heren
ende tynsden op mey binnen Zutphen ende Johan
Woestinck een goltsmid gebaren van Deventer,
Lambert Woestinck ind Wyssen soen, dat een
vry dienstman wass alssoe dat die vursz: Harmen
nu voirtan weesen sall een vry dienstman myns
genedigen lieven heren hebben ind genieten alsulcke rechten
ind privilegiën alsz ander alsulcke gewysselde koermeitze
lueden thebben ende toe genieten plegen ende in syn
stat isz gaen staen Johan Woestinck vursz: die nu voirtan
weesen ind blyven sall een koermeitz man myns genedigen lieven heren
hebben holden ende misgelden alle alsulcke echten ende
rechten alsz ander koermeitze mannen myns genedigen heren
toe hebben ind toe misgelden pleegen hier waren an ind
aver tynsgenoten Johan van Goch ind Johan Kuper
ende hiervan mynen genedigen heren ter beteringe vi golden gulden
facit
xii £
Item eenen koere van Rolph Wynkens alias toe
Westerholte starff binnen Lochom koermeitz tynsden
op catedra Petri binnen Lochom
die koere was een
koecken dat verkofft voer vi hornss gulden ffacit
v £ vi klymmer ii ortken
Item een verstarff van Wyssa Heyckinx gestorven
inden karspell van Lochom Hengelle ende hoerden
inden hoff toe Hengelle naden guede Heickinck ende
en hefft mijnen genedigen heeren angearvet naden hofrechten
dess havesz toe Hengelle i alden vlemsch facit
iii klymmer i ortken
Summa laterisz xvii £ ix klymmer iii ortken
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foto 0010

folio 9 recto
Item een verstarff van Warner Uterdinck gestorven
inden karspell van Warnsfelt opten guede Uterdinck
ende hoerden naden guede inden have tZutphen hefft nagelaten voer sijn verstarff v ackerpeerden iiii coene
ii stierken ix halffwassenen varcken, ende omtrent
x molder roggen iiii molder boicweiten ende ij molder
haeveren an welcken versterve myn genedigen heren gerechtiget
wass totter helfften koffte myns genedigen heren deell Henrick
syn brueder voer xxii golden gulden hier waren by
an ind aver huysgenoten myns genedigen lieven heren Willem Ilmerinck
Seynne Wolssinck Johan Cock ende deedinxlude
Andriesz vanden Walle Richter Wolter ende Johan
Besselinck ffacit
xLiiii £
Item een verstarff van Johan Onstedinck een volschuldich
hoffhoerich man myns genedigen lieven heren ende hoerden naden
hoffhoerigen guede Onstedinck gelegen inden karspell
van Vorden inden have tZutphen ende Johan wass en
eenloipensz knecht, ende starff binnen Zutphen ende
hadde opten guede Onstedinck twie boulude gesath
die eene bouman hadde opten vursz: guede v ackerpeerden
v koene, ii ffullen ii kalveren ii vierssen iii varcken
i bedde i keetell van eenen emmer i ketell van j emmer
i pot van j emmer, ende inden barge umtrint xxv vymme
roggen Item die andere bouman hadde v ackerpeertken iii
koene iii kalver iii varcken i bedde ki ketell ende omtrent
xvi vymme roggen ende xiiii vymme boicweiten ende want
dese boulude sonder consent myns genedigen heren seeten heb ick dat
vursz: guet van mynsz genedigen heren verstarff willen anfangen
want Johan selvest gien geriet guet en hadde hefft Henrick
syn brueder dat vursz: verstarff ende myns genedigen heren gerechticheit
gedinget voer xvii golden gulden Ende vanden vursz: saide isz
gekomen xxiij molder roggen vj molder boicweiten i molder haeveren
dat myn genedige heer halff toebehoert ellick molder roggen gesath
op xxiiii gotseller ellick molder boicweiten op xv gotseller
die haeveren op xi gotseller, hier weren an ind aver huesgenoten
myns genedigen lieven heren Harmen Lebbinck Derick toe Pailhaer
Jacob Bueyinck ind Johan Antynck facit
xLviii £ iii klymmer i ortken
Lateris

xCii £ iii klymmer i oirt
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foto 0010

folio 10 recto
Item twie verstarven van Lambert ten Broicke ende
Alyden synre huysfrouwe ende storven kortz naden anderen
inden karspell van Lochom opten guede ten Broicke
Lambert hoerden inden hoff to Lochom ende syn huysfrouwe
wass gebaren van Egginck toe Hengelle ende hebben
nagelaten voer oer verstarven vi koene vi guste
runder ii kalver v ackerpeerden ii ymmen vi varcken
vii schapen i bedde van iij deell ii bedden ellick
van ii deelen een keetel van x emmer, i ketell
van i emmer, ii potte ii schottellen x syde spex
ende omtrint vi molder roggen geseyet van dessen verstarve
kofft myns genedigen heren deell ind gerechticheit Warner ten
Broicke voer xxv gulden ad ii hornss gulden tot behoiff
den kinderen alss Bernarda Warner Johan, Eisze
Henrick ind Reynt hier waren an ind aver huesgenoten
Reynt Egginck, Jacop Bueinck ende Wolter Mennynck
ende deedinxluden Steven die Richter Bernt Moll
Harmen Veyken raitzffrunde vander stat Lochom facit
xLii £ xxxix klymmer
Item eenen koer van Henrick ter Vuerst koermeitz
gestorven inden heirschop van Boerckelloe toe Reicken
die koer wass i oilt kuecken dat koffte Garett van
Eybargen wonachtich binnen Zutphen voer iiii
hornsse gulden facit
iii £ xix klymmer ii ortken
Summa duoris lateris iC xxxviii £ xvi klymmer iii ortken

Ontfanck

Beloipt dit alynge ontfanck vursz: ain gelde
geslaighen
Acht thyen hondert
soeventhyen £ xii klymmer i ort
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Toelichting op de transcriptie
Betreffende de bron:
Het originele register bevindt zich in het Gelders Archief te Arnhem onder toegangsnummer
0001 – inventarisnummer 4627. Deze transcriptie betreft een onderdeel daarvan.
Deeltitel: Ontvangst van versterven van koermedigen en inschrijvingen van opkomende
hofhorigen en koermedigen in de graafschap van Zutphen.
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de volgende digitale afbeeldingen:
0001 en 0007 t/m 0010
Deze afbeeldingen zijn in te zien op de website van het Gelders Archief.
Betreffende de transcriptie:







Iedere bladzijde is letterlijk in het geheel getranscribeerd.
Eigennamen van personen en boerderijen zijn met een hoofdletter geschreven.
Enkele verkortingen zijn letterlijk overgenomen, deze worden gevolgd door het
afkortingsteken dubbele punt; bijv: vursz: = zoals eerder geschreven/gezegd,
De overige verkorte woorden zijn volledig uitgeschreven.
Doorgehaalde letters of woorden zijn als zodanig weergegeven.
Verder is de opmaak van de transcriptie zoveel mogelijk gelijk aan de bron.
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Broicke, ten, 7
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Bueyinck, 6

Heickinck, 5
Heyckinx, 5
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I
Ilmerinck, 6

Carvell, van, 4

Lebbinck, 6
Lenderinck, 2
Luycken, 1

E
Eeme, 4
Egginck, 7
Elerdinck, 2
Engelbert, 2, 4
Enghuessen, 3
Eybargen, van, 7
F

Tanckinck, 3
Tegerdinck, 3

Karskens, 2
Kuper, 5
Kuthaemers, 1
Kuthamers, 1
L

Diepenbroick, van, 1
Dirckinck, 2

T
K

C

D

Schoenevelt, 4
Schoit, ter, 1
Schymmelpennynck, 4
Smieinck, 3

U
Uterdinck, 6
V
Veleman, 5
Veyckensz, 4
Veyken, 7
Vuerst, ter, 7

M
Marwe, vanden, 4
Mengers, 4
Mennynck, 7
Moll, 4, 7
Muller, 2
O
Onstedinck, 6
P

W
Walle, vanden, 6
Westerholte, toe, 5
Weynckloe, ten, 2
Winters, 1
Wissinck, 3
Woestinck, 5
Wolssinck, 6
Wynkens, 5
Wynsen, 4

Pailhaer, toe, 6
Pierix, 1

Ffuyst, 1
G
Gierken, 2
Goch, van, 5
H
Haickeller, toe, 4

R

Z
Zaelicken, 1

Reicken, 7
Renssinx, 2
Richter, die, 7
Roerdinck, 4
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