Archieftitel: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen - Toegangsnummer 0001 - Inventarisnummer 4633
Vindplaats: Gelders Archief - Zutphense Domeinen - Rekening van Zweder van Kervenhem

Deeltranscriptie: Ontvangst van versterven van keurmedigen en inschrijvingen van opkomende
hofhorigen en keurmedigen in de Graafschap Zutphen - Periode 1533-1534

foto 0001

folio 1 recto

1533/34
Dit is opboeren ende untfang dat ick Sweder
van Kervenhem praest to Sutphen doen upboeren ende untfangen hebbe van wegen myns genedigen lieven
heren van synre ffurstliche genaden renthen ind upkomelingen
slands van Sutphen, inden jare unss heren
dusent viffhundert ind drie ende dartich
angaende up sant Simonis ende Jude dach
ind wederumme up sant Simonis ende Jude dach
anno xxxiiii uytgaende ende den gulden gereckent
ad dertich stuver brabantz lopens geldes
foto 0011

folio 11 recto
Ontfang van versterve
Item gestorven Henrick Rowhoff, hoerende
inden hoff tho Hengel dat versterff
verkofft Bernt Mentynck voer iiii
golt gulden myn i ort hyr weren aver
ende an Meynt Addynck Wenemer
Yebbekynck ffacit
iiii golt gulden myn i ort
Item Willem up Lutke Bannynck gestorven
ind hoerden inden hoff tho Hengell
dat versterff verkoff voer xv golt gulden
hyr weren by Jan tho Langelle
Reynt Antynck Lambert Lenderinck
ffacit
xv golt gulden
Item inden kerspell van Lochem is
gestorven Jan Bovynck ind was
koermedich mynen genedigen lieven heren den
koer verkofft voer iii golt gulden in
bywesens Henrick van Kervenhem
Scholt ende Thonys upden Kelre
ffacit
iii golt gulden
Item inden kerspel van Hengel gestorven
Bernt Stenmars ende was koermedich
den koer verkofft voer iii golt gulden
in bywesens Geryt Meynts ende
Hartger Hermelinck ffacit
iii golt gulden
Lateris

xxiiii golt gulden iii ort golts
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foto 0012

folio 11 verso
Item inden kerspel van Lochem is gestorven
Baldewyn van Segenhaegen koermetz die
koer wass en osse den verkofft voer viff golt gulden
hyr weren aver ende an her Jan Veykens
her Wolter Haegen ffacit
v golt gulden
Item codem anno is gestorven Arnt
ther Huerne koermetz die koer
wass i stier verkofft voer iii golt gulden
myn i ort hyr weren an ende aver Jan
Addynck ende Jacob Sweverinck
ffacit
iii golt gulden myn i ort
Item is gestorven Willem then Else hoerende
inden hoff tSutphen dat versterff gekofft
syn sone Bernt voer xxxix golt gulden
in bywesen heren Jan Meyerinck ind
Bernt Vrynsen ind Bernt inden Raeven
ffacit
xxxix golt gulden
Item hefft sich Geert up Groten Wreterdinck
gegeven naden vryguede geheten Grote Wreterdynck
gelegen inden kerspel van Selem myt
synen soen Henrick ind mynen genedigen
heren hyr van ther betterynge gegeven
xvi golt gulden in bywesens Anthonys
van Seyst Richter tho Hengel Joachim
Hoerstinck Richter tho Selem ind
meer gueder lude facit
xvi golt gulden
Lateris Lxii golt gulden ind iii ort golts
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foto 0012

folio 12 recto
Item heff sich Geryt up Lutke Wreterdinck
myt synen sone Hugo gegeven naeden
vryguede Lutke Wreterdinck hyr van
mynen genedigen heren ther betterynge xiiii golt gulden
hyr waren an ende aver die Richteren
ut supra ffacit
xiiii golt gulden
Item hefft Jan Bannynck opponiert dat
hie uut syn echte gehylickt wass in
bywesens der Richteren ut supra voer
iiii golt gulden
Item is gestorven Jan then Rosengaerden
koermeds die koer was en cleyne
koe die verkofft synen soene in bywesens Henrick Koemans ind heer
Henrick ther Hofstede voer
iij golt gulden
Item inden kerspel van Vorden gestorven
die bowman op Hiddynck
die lantheer
geopponiert vanden versterve in bywesens
Roloff up Burgerynck Henrick Arntsz
ind Albert then Blomendal
voer
ix golt gulden
Item hefft sich die naegelaten dochter
selige Egbert Smeynck hoerich gegeven
naeden guede Smeynck ende Tanckynck
nae vermoegen myns genedigen heren breef daer
van untfangen
xxv golt gulden
Lateris
Liiii golt gulden ind
j golt gulden
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foto 0013

folio 12 verso
Jan Haeykynck coermeds dat hie
ut syn echte gehylickt hadde mynen
genedigen heren gegeven
i golt gulden
Item die naegelaten kynder selige Griete
Boeyncks geopponiert soe oer moeder
sich vry gekofft had van selige Jan
van Holthus die syn genade nyet holden
en wolden
gegeven
xxv golt gulden
Item Johan Segevalckynck hefft sich
gegeven naden guede Segevalckynck ind
mynen genedigen heren ther betterynge gegeven
xxxii golt gulden
Item Bernt Woenderynck hefft sich gegeven
naden guede Woenderynck hyr van
mynen genedigen heren ther betterynge
xxxii golt gulden
Item gestorven inden kerspel van Holten
ene vrowe genamd Heyla ind wass
gebaren vanden hoerigen guede Tjadynck
inden kerspel van Lochem dat verstarff
voer
xi golt gulden
Item untfangen van versettenen tynsen
vanden Plofkamp gelegen inden kerspel
van Ruerloe
xiiii golt gulden
Lateris

hondert ind xv golt gulden
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foto 0013

folio 13 recto
Ontfang van twyechten
Item Henrick Ovynck acht
philips gulden myn i ort
ffacit

vi golt gulden xxvi stuver brabantz
myn i ort stuver

Item Henrick then Marsche tho Laren
acht philips gulden myn i ort
ffacit
vi golt gulden xxvi stuver brabantz
myn i ort stuver
Item Michel then Dam acht philips
gulden myn i oert ffacit
vi golt gulden xxvi stuver brabantz
myn i ort stuver
Item Derick ther Haer voer syn
verstarff
viii golt gulden
Item Roloff Mengers voer syn
verstarff
xxv golt gulden
Lateris
Lvij Liii golt gulden
xvii stuver brabantz ende i ort stuver
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foto 0014

folio 13 verso
Ontvang van vrykopen
Item ene van Vreden

xx golt gulden

Item noch ene van Vreden

xxv golt gulden

Item van Haskynck

L golt gulden

Item van Mennynck

Lxx golt gulden

Item van Hekynck

xC golt gulden

Item Lutgart Gotschalck

xxxv golt gulden

Item Jan Addynck

xx golt gulden

Lateris

xxxC ind x golt gulden

foto 0014

folio 14 recto
Ontfang van broeken
gevallen byden vryenhoffguederen
Item van Groten Haegen

xx golt gulden

Item van Cleyn Haegen

x golt gulden

Item van Claes Grys

xv golt gulden

Item van Peter Styffken ind Jan
Symons

x golt gulden

Item van Derick Ffewes tho Doesborch
x golt gulden
Lateris

Lxv golt gulden
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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 4633. 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 0011 t/m 0014
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:/voirsz: = 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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Addynck
Antynck
Arntsz

1, 2, 6
1
3

B
Bannynck
Blomendal, then
Boeyncks
Bovynck
Burgerynck

3
3
4
1
3

C
Cleyn Haegen

6

D
Dam, then

5

Index
Hekynck
Hermelinck
Hiddynck
Hoerstinck
Hofstede, ther
Holthus, van
Huerne, ther

6
1
3
2
3
4
2

2

F
Ffewes

6

G
Gotschalck
Groten Haegen
Groten Wreterdinck
Grys

6
6
2
6

Raeven, inden
Rosengaerden, then
Rowhoff

2
3
1

S
K
Kelre. upden
Kervenhem, van
Koemans

1
1
3

L
Langelle, tho
Lenderinck
Lutke Bannynck
Lutke Wreterdinck

1
1
1
3

Segenhaegen, van
Segevalckynck
Seyst, van
Smeynck
Stenmars
Styffken
Sweverinck
Symons

M
Marsche, then
Mengers
Mennynck
Mentynck
Meyerinck
Meynts

5
5
6
1
2
1

Ovynck

5

Veykens
Vrynsen

2
2

W
4

Y
Yebbekynck

PA

3
4

V

Woenderynck

O

2
4
2
3
1
6
2
6

T
Tanckynck
Tjadynck

E
Else, then

R

1

H
Haegen
Haer, ther
Haeykynck
Haskynck

2
5
4
6

Plofkamp

4
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