Archieftitel: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen - Toegangsnummer 0001 - Inventarisnummer 3190
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 1444-1445

Rekening van Henrich, heer van Wisch, als drost en rentmeester van het Land van Zutphen,
13-07-1444 tot 13-07-1445
foto 0001

folio 1 recto

Dit is dat ick Henrich heer tho Wisch heb doen opboren van weghen myns lieffs
ghnedige heren hertogen van Gelre ende van Gulick ende greve van Zutphen van
synre ghnaden renten inden lande van Zutphen angaende op sunte Margareten dagh
inden jair ons heren Mo iiiiC xLiiii uutgaende op den selven sunte Margareten daghe
inden jair ons heren Mo iiiiC xLv des payment gherekent opt syn - den rynschen
gulden gherekent op ii ££ ende dat ££ op xCvi blencken1 den blenck op iiii grothen
foto 0008

folio 8 recto
Opboren van erftalen ende koermoeden

Primo to Hengel van Johan to Spitholte een koer i runt gegeven
voer iiiij rynschen gulden valet ix ££
Item van Werner Tanckincks versterff an erftael geboert xviii ££
Item van Metken Vrancken to Drempte die broet plach to bidden voer
een koer i spyndeken gegeven voer xii krumsteerten valet xLviii blencken
Item toe Doesborch van Lambert Wolters soen enen koer i tabbert
gegeven voer i ££ Lxxii blencken
Item tho Baick van Willem Kuer voer een koer i kleyn pertken dat
gegeven voer iii rynschen gulden valet vi ££
Item to Deventer bynnen van erftale van Derick Pypers wyf versterff die
hofhorich was inder hof to Hengel oer erftael i aelden vlemsch valet viii blencken
Item tho Hengel van Johan Wissinck een koer een cleyn kueken der
moeder ende sinen kinderen verkofft voer ii rynschen gulden valet iiii ££

Summa xxxix ££ xxxii blencken
foto 0009

folio 8 verso

blanco
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 0009

folio 9 recto
Opboren van broken

Dit sint die broken die ick Henrich heer to Wisch knape inden lande van
Zutphen inghewonnen ende op hebbe doen boeren als van weghen ende bevele
myns lieven ghnedighen heren hertogen van Gelre ende van Gulick ende greve
van Zutphen angaende op sunte Margareten dach inden jair ons heren
Mo iiiiC xLiiii uutgaende op den selven sunte Margareten dagh vursz:
alsmen scryfft inden jair ons heren Mo iiiiC xLv
Primo Arent Nyenhusinck ende Steven Gheltinck teghen malckanderen
een oploep ende ghevecht gehad elc mynen heer to beteringh iiii ££ valet viii ££
Item Hermen Jolinck myt Bernt Wentinck een ghevecht gehad mynen
heer to beteringh iiii ££
Item Henrich Gebbinck dat hie Willem Poppinck sine pande ghenamen had
mynen ghnedighen heer to beteringh xvi ££
Item Willem Entinck van eenre pantweringhe teghen Berent Sarberdinck
dair hie vellich in wert to beteringhen iiii ££
Item Henrich Bueginck ende Willem Wymeldinck dat sie Gherit Elverinck hadden
ghebloetwont mynen heren to beteringhen xvi ££
Item Riquen Kloeck een pantweringhe teghen Otto Pyper ende vellich wert
to beteringh iiii ££
Item Reyner Ludekens teghen Hermen die Koster van eenre pantweringhe
vellich wert iiii ££
Item vanden doetslaghe den Hermen die Reygher dede tho Roderloe op der
Landwer daer Hermen myt sinen maghen ende vrenden vredeloes omgelecht
wert dair af geboert iiC rynschen gulden valet iiiiC ££
Item des costers wyff to Baick vanden peerden die oeren man onder den
waghen doet kopen die sie kochte voer xv rynschen gulden valet xxx ££
Item Johan ter Brandenborch dat hie wonde Dericks soen ter Paler
mynen heren toe beringhen iiii ££
Item […] dat hie ghebloetwont hadde Henrick to Stapelbroeck
toe beteringhen iiii ££
Summa iiiiC xCiiii ££

22 juli 2022 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-2-

Transcriptie: © Rob Stokkers

Archieftitel: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen - Toegangsnummer 0001 - Inventarisnummer 3190
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 1444-1445

foto 0010

folio 9 verso

Item Johan Gebbinck dat hie gebloetwont had Henrich to Hellincker ende
Johan syn brueder die dair mede was elck mynen lieven heren tho
beteringh iiii ££ valet viii ££
Item Derick Wonnynck dat hie wondede Gherit den Wilden to beteringh iiii ££
Item Willem to Bramel dat hie een oploep makede daer en in ghewont
wert to beteringhen iiii ££
Item Henrich Venhorstinck dat hie enen knecht wonde an enen queeck brede
to beteringhen iiii ££
Item Johan Meyerinck dat hie bi nachte enen knecht wonde iiii ££
Item Hermen Wymals dat hie Derick Kruese wonde iiii ££
Item Willem Lentinck dat hie wonde Wolter die Wilde iiii ££
Item van Johan Bustharts die sich to Doesborch opden mueren selveren henck
gheboert xv rynschen gulden valet xxx ££
Item Johan Capell die pantvellich was teghen Werner Andriessen iiii ££
Item Everardus dat he pantvellich was teghen Berent van Bruechusen iiii ££
Item Gherit man van Kell dat hie twe pantweringhe ghedaen had teghen her
Johan op den Kelre ende vellich wert mynen heer to beteringh iiii ££
Item die jonghe Hermen Busch ende Coepkens soen myt Hennken Tentloe hebben een
ghevecht gehad mynen heer to beteringhen elc iiii ££ valet viii ££
Item Gherrit die bouman op IJkinck dat hie sloech Henrich Hadekinck iiii ££
Item Gherrit Wevers ende Gherrits soen to Wittensande dat sie een ghevecht
hadden mynen heer to beteringhen iiii ££
Item Wychert to Cloechorst dat hie Gherrit Addekincks wyff jagede myt
enen pieck iiii ££

Summa Cii ££
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foto 0010

folio 10 recto

Item Henrich Konyncks camp dat hie pantvellich wert teghen Henrichs stiefsoen
to Aversteghe iiii ££
Item Hermen to Aversteghe dat hie pantvellich wert teghen enen man van Silvolt iiii ££
Item Berent ten Have dat hie saet vuerde uut der peyndinghe iiii ££
Item Derick van Gelre dat hie guet nam uut der besaet iiii ££

Summa xvi ££
Summa summarum van allen opboren iiiM viiC Lxix ££ xxii blencken
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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 3190. Dit register bevat een jaarrekening lopende van 13-07-1444
tot 13-07-1445.
Deeltitel: Ontvangst van versterven van volschuldige eigen lieden en keurmedige lieden
en van breuken in de graafschap van Zutphen 1444-1445
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001 en 0008 t/m
0010 van het register, welke te zien zijn op de website van het Gelders Archief. Ze zijn hier
en daar 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: 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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