Archieftitel: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen - Toegangsnummer 0001 - Inventarisnummer 3191
Vindplaats: Gelders Archief - Zutphense Domeinen - Rekeningen van rentmeesters

Deeltranscriptie: Ontvangst van versterven van volschuldige eigen lieden en keurmedige lieden
en van breuken in de graafschap Zutphen - Periode 1445-1446

Rekening van Henrich, heer van Wisch, als drost en rentmeester van het Land van Zutphen,
13-07-1445 tot 13-07-1446
foto 0001

folio 1 recto
Rekenscap slants van Zutphen
Annorum xLv xLvi

foto 0003

folio 2 recto

Dit ist dat ick Henrich heer tho Wisch heb doen opboren van weghen myns liefs
ghnedige heren hertogen van Gelre ende van Gulick ende greve van Zutphen van
synre ghnaden renten inden lande van Zutphen angaende op sunte Margareten
daghe inden jair ons heren Mo iiiiC xLv utgaende op den selven sunte Margareten
daghe inden jair ons heren Mo iiiiC xLvi den rynschen gulden gherekent op ii ££ dat
££ xxv krumsteerten den krumsteert iiii blencken1 den blenck iiii grothen

1

De blenk of meeuw is de benaming voor een Gelderse zilveren munt met een waarde van vier groten en werd
in 1402 ingevoerd door Reinoud IV van Gelre (1402-1423).
(https://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index.php?title=Meeuw)
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foto 0017

folio 9 recto
Opboren van erfftalen ende koermoeden

Item to Dotinchem van Enze Hortghers een koer i meriken gegeven voer iiii £ rynschen
gulden valet viii ££
Item to Dotinchem van Coenraet Sessinck een koer i peertken gegeven voer iiii rynschen
gulden valet viii ££
Item to Roderloe van Henskens wyff ter Paler versterf ix ££
Item van Henrich Kitzvry? to Wichmonde enen koer i vierse gegeven voer iij rynschen
gulden valet v ££
Item to Zelem van Claess Heyinck Heyginck voer een koer i os gegeven voer v rynschen
gulden valet x ££
Item inden kerspel van Warnsfelde van Reynt ten Loe versterff een erftael geboert
x rynschen gulden valet xx ££
Item to Roderloe van Alyt Koenynges? voer een koer i koe voer iij rynschen gulden valet v ££
Item to Verwoelde van Johan ter Steghen voer een koer i peert gegeven voer
iiii rynschen gulden valet viii ££
Item tho Lochem van Willem Peters een koer een ketel gegeven voer i rynschen gulden valet
ii ££
Item thoe Roderloe een erftael van Alfers brueder ten Bloemendaels versterf
xxvi rynschen gulden valet Lviii ££
Item to Hal inden kerspel van Zelem een erftael van Berent Obeldinck versterffs
xxvi rynschen gulden valet Lviii ££
Summa […] ££
foto 0018

folio 9 verso

blanco
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foto 0019

folio 10 recto
Opboren van broken

Dit sint die broken die ick Henrich heer to Wisch inden lande van Zutphen in
ghewonnen ende op hebbe doen boeren als van weghen bevele myns lieven
ghnedichen heren hertogen van Gelre ende van Gulick ende greve van Zutphen an
gaende op sunte Margareten dach inden jair ons heren Mo iiiiC xLv uut
gaende op den selven sunte Margareten dach voersz: als men scryfft Mo iiiiC
xLvi
Primo van Reynt to Nyenkunnickinck van een oploep teghen Henrich Wullinck
mynen heren ther beteringh iiii ££
Item Engelbert Veghenynck een ghevecht gehad myt Reynt Willinck myn
heren to beteringh iiii ££
Item Rosinck dat hie van vechtliken saken myt Sweder Veghenynck ende
malckanderen ghewont to beteringh vii ££
Item Henrich Massinck dat hie Evert Wetekincks wyff geslaghen had ther
beteringhen iiii ££
Item Willem Pappinck van eenre pantweringhe teghen Mette des Ruwen
to beteringh iiii ££
Item Ghert ter Steghe van eenre pantweringhe teghen Henrick tho Winckel
toe beteringh iiii ££
Item Reinken Luesinck dat hie Johan ter Hoffstede ghewont hadde tho
beteringh viii ££
Item Bernt op den Horspel van eenre pantweringhe teghen Engelbert Veghenynck
tho beteringh viii ££
Item Henrich Massinck van eenre pantweringh teghen Berthe Sessinck iiii ££
Item Petercks soen to Hal een oploep gehad myt Warner Tolner mynen
heer to beteringhen iiii ££
Item Requin Obbekinck ende syn brueder een ghevecht gehad myt Johan
Sickinck? ende synen soen mynen heer to beteringhen viii ££
Item Henrich Buegynck? een oploep gehad myt Henrich Mellinck mynen heer
to beteringhen vii ££
Item Johan Tappen van eenre pantweringh teghen Henrich […] iiii ££
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foto 0020

folio 10 verso

Item Ghysbert Taedinck van vechliken saken mynen heer to beteringh iiii ££
Item Aelbert Verweks ende Willem Wymeldinck van dat sie Reynt Willinger
huns stieten mynen heer to beteringh xx ££
Item die Clapschechtinghe vanden doetslaghe an Baedinck mynen ghenedighen
heren to beteringhen Lxx ££
Item die Baedinghe vanden doetslach an den Clapschechtinck mynen heren
tho beteringh xx ££
Item Egbert Hadekinck een oploep gehad myt Johan Nyenhusinghes soen
mynen heer to beteringh vii ££
Item Willem Entinck van eenre pantweringhe teghen Reynt Willinck iiii ££
Item Henrich Mennynck van eenre pantkeringhe teghen Henrich Pelle iiii ££
Item Guert Beyerinck van een ghevecht myt Henrich Massinck mynen
heer to beteringh viii ££
Item Henrich Mennynck een oploep gehad teghen Bloemynck mynen heer
to beteringh iiii ££
Item die jonghe Steven van Kervenem van dat hie Gherit Wullinck ghewont
had mynen heer to beteringhen xxxii ££
Item Zeghewen Buesen een oploep gehad myt Jacob Mydenberch tho beteringhen
iiii ££
Item Wullinck een oploep gehad myt Lichtenberch tho beteringh iiii ££
Item Fuikdam van eenre pantweringhe teghen Alyt Krigers iiii ££
Item Werner Gherbeldinck een oploep gehad teghen Bysthos soen
to beteringhen iiii ££
Item Jacob Waeltmans voer een ghevecht teghen Henrich ten Stricker?
vanden beiden mynen heren to beteringhen malck iiii ££ valet viii ££
Item Andries Collect van een oploep myt Ghysbert Smytken van Vorden
mynen heren to beteringh malck iiii ££ valet viii ££
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foto 0021

folio 11 recto

Item Riquen Kloeck van eenre pantweringhe iiii ££
Item Rugherius ter Haer dat hie uut der besaet ghenck iiii ££
Item Sweder die Droghe een oploep gehad myt Raebde Aefgherinck iiii ££
Item Bernt van Bruechusen van eenre pantweringhe teghen her Reyner
van Bruechusen iiii ££
Item Werner Warken dat hie sloech Gherit Berent soen dat hie blode iiii ££
Item Werner then Bouhuus dat hie wonde Gherit Wilsinck iiii ££
Item Gherit Koesvelt ende Aelbert Gherit Berent soens neve dat sie wonden
Jacob ter Mollentyn elc iiii ££ valet viii ££
Item Johan Boumans ende Ludeken Bensinck dat sie wonden den selven
Jacob elc iiii ££ valet viii ££
Item Walman dat hie enen hasen schoet to beteringhen iiii ££
Item Johan Grotert dat hie sloech des costers wyff van Gorssel iiii ££
Item Gherit Ylmerincks soen dat hie wonde Wolter Schuerinck iiii ££
Item Willem Baltinck dat hie wonde Hermen Wernsinck to beteringh iiii ££
Item Ghosen van Ghent dat hie uut der besate ghenck iiii ££
Item Gherit Vrilinck dat hie sloech Bonyngs knecht iiii ££
Item Esken ten Broke dat hie een ghevecht had myt Arent Moll iiii ££
Item Johan toe Westerhaeve ende Lambert syn soen van pantweringh iiii ££
Item Johan ten Hake dat hie pantvellich wert teghen Johan ter Brede iiii ££
Item Reyners soen ten Dam van pantweringh teghen Derick Covent iiii ££
Item Claes inder Landwer dat hie uut der besate ghenck iiii ££

Summa vanden broken voorsz: iiiC Lxvi ££
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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 3191. Dit register bevat een jaarrekening lopende van 13-07-1445
tot 13-07-1446.
Deeltitel: Ontvangst van versterven van volschuldige eigen lieden en keurmedige lieden
en van breuken in de graafschap van Zutphen 1445-1446
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001, 0003 en 0017
t/m 0021 van het register, welke te zien zijn op de website van het Gelders Archief. Ze zijn
helaas deels moeilijk leesbaar vanwege waterschade aan het originele register.

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: voorsz: = 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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