Archieftitel: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen - Toegangsnummer 0001 - Inventarisnummer 3188
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 1438-1439

Rekening van Henrick, heer van Wisch, als drost en rentmeester van het Land van Zutphen,
13-07-1438 tot 13-07-1439
foto 0002

folio 1 recto

Dyt ist dat ick Henrick heer toe Wisch knape op hebbe
doen buren als van wege myns lieven gnedegen heeren
van Gelre van Gulych ende greve van Zutphen van
synre gnaden renthen inden lande van Zutphen angaende
op sancte Margareten dage inden jaer onss heren
dusent iiiiC xxxviiio uuytgaende op sancte Margareten
dage inden jaere ons heren dusent iiiiC xxxix, den rinschen
gulden gerekent op C xL blencken1 den Arnhemschen gulden
Lxxii blencken, dat ££ Lxx bln blencken 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 0020

folio 18 verso
Opboeren van erftall ende coermuiden

Primo van erfftall tot Lochem van Wolter brueder
Dericx voer i koer een wamboeys dat verkoft
voir i gulden valet

i ££ ii blencken

Item van erfftall vanden alden Pyryck v gulden
valet

v ££ x blencken

Item toe Zelem van Gerdz moeder Henryck
van Borken een osse den verkoft voir

viii gulden

Item nog i koe die verkoft voir v gulden ende
an gelde v rinschen gulden ix klymmer valet

xxiiii ££ Lxii blencken

Item toe Zelem van Gerdts moeder ten Wijnckell voir een koer i oss den verkoft voir xxx
xii rinschen gulden valet

xxiiii ££

Item toe Doetinchem van Jacob Dystelweert
voer een kuer i vullen dat verkoft voir vi
££ xxxviii blencken
Item toe Doetinchem van Bertte Ailberts voer
een koer een schaele die verkoft voir v gulden
valet

v ££ x blencken

Item toe Zutphen Swerge Meyerincx
mueder een bedde voir een kuer een bedde dat vercoft
voir iiii gulden valet

iv ££ viii blencken

Item toe Zutphen vandes Portenaers mueder
voir i koer i rock den verkoft voir i gulden valet

i ££ ii blencken
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foto 0020

folio 19 recto

Item toe Voerden van Onstedynck i osse den verkoft
voir viii gulden ii koe die verkoft voir xiiii gulden een twy
jairich stier verkoft voir v gulden inde voir
saet upte lande xxii gulden valet

L ££ xxviii blencken

Item toe Hengell van Gaerd Hadings wyve
went sie hoffhoerich was inden hoff toe
Hengel i vlemsch valet

vi blencken

Item toe Lochem van Wyiethuests wyff voir
i koer i koe die verkoft voir vi gulden valet

vi ££ xii blencken

Item toe Evede van Henryck Muesinck voir i
koer i koe die verkoft voir iiii rinschen gulden valet

viii ££

Summa C xxxv ££ xxxviii vierlander

foto 0021

folio 19 verso

Item toe Roederloe van Roloff Lusynck i os verkoft
verkoft voir viii rinschen gulden een twy jarich stier voir v rinschen
gulden een eenwynter op iij ££ ende voir i peerdt
vj ££ voir vi verken x ££ ende voir zaet op den
lande verkoft voir xxvi gulden valet
Lxxii ££ Lii blencken
Item toe Roederloe van Dericx wyff ter Pailhair
iii verken verkoft voir iii gulden item i eenwynter
runt verkoft voir ii gulden iten i peert verkoft
voer x gulden dat zaet op den lande verkoft voer
xxxii gulden valet

xLviii ££ xxiiii blencken

Summa C xxi xix ££ vi vierlander
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foto 0021

folio 20 recto
Opboeren van broecken

Dyt zyn die broicken die ich Henryck here
toe Wysch knape inden lande van Zuetphen
ingewornen ende op hebbe doen bueren als
van wege ende beveel myns lieven gnedegen heren
van Gelre ende van Gulyck ende greve
van Zutphen, angaende inden jair ons heren
dusent iiiiC ende xxxviii op synt Margareten dach uuytgaende op synt Margareten dach inden jaer ons heren dusent vierhondert end xxxix den rinschen gulden gerekent
op C ho end xL vierlander den Arnhemschen gulden op Lxxii
vierlander dat ££ Lxx vierlander die vierlander iiii grothen
Primo Deryck Lettynck want he ener vrouwe sloech myt eenre vuest mynen
heeren toe beteringe

iiii ££

Item Berndt ter Hoffsteden want hy schoet
nae Ber Gerdts Huenck ter Steghe in syn
huys mynen heren toe beteringe

iiii ££

Item van Reynt Wyllynck van enen oploep mynen
heeren toe beteringhe

iiii ££

Item van Roloff Apenhuis van pantweringe
mynen heeren toe beteronghe

iiii ££

Item van Evert Weeckynck van pantkeronge
mynen heren toe beteronge

iiii ££
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foto 0022

folio 20 verso

Item Geryt Wolter Hummeldyncx zoen want hy
viant geworden was der wuellinge dair hy aver
gevangen wardt ende hem uuyt den stocke
kofte voir iC rinschen gulden valet

iiC ££

Item Wylhem Lyftinck van pantkeronge mynen
heren toe beteringe

iiii ££

Item Gerd Aemsynck die berochtiget was
dat hy een runt genamen solde hebben mynen
heeren toe beteringe iiii rinschen gulden valet

viii ££

Item Arndt Vaerwaltz die berochtiget was
dat he een runt genamen solde hebben mynen
heeren toe beteringe iiii rinschen gulden valet

viii ££

Item Gerryt Wymeldynck want he Roeff
enen boem affgehouwen had mynen heren
toe beteringe xiiii rinschen gulden valet

xxviii ££

Item Aelbert Lyfferynck went hy enen
vrouwen halp nemen twee ellen gewantzen
inden Wyttenbrinck mynen heeren toe
beteringe

xvi ££

Item die Bucker thoe Mossell die schotelen
dragen solde thoe Averhagen dair hy
schoetelen aff nam mynen heren toe beteringe

viii ££

foto 0022

folio 21 recto

Item Henrick Sledewck Sledewyck want he
oick eenre vrouwen halp nemen anden Wittenbrinck twee ellen
gewantz mynen heren toe beteringe
xxviii ££
Item Aelbert then Oelberts erve van enen
op loep mynen heren toe beteringe

iiii ££

Summa iiiC xxxiiii ££
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foto 0023

folio 21 verso

Item Henryck then Oelberts erve went he
beruchtiget was dat he een koe genamen solde
hebben mynen heren toe beteringhe viii rinschen gulden valet

xvi ££

Item Berndt then Groetenbrynck went
he uuyten besaet gegaen was mynen heren
toe beteringe

iiii ££

Item Johan Stantfort van pantkeronge mynen
heren toe beteringhe

iiii ££

Item Well van pantkeronghe mynen heren toe
beteringe

iiii ££

Item die Scheker van kyfflycken saicke mynen
heeren toe beteringe

xvi ££

Item Johan van Rysch van pantkeronge
mynen heren toe beteringe

iiii ££

Item van Gerdt ther Stegen van pantkeronge
mynen heren toe beteringe

iiii ££

Item van Gadert van Gyse want hy uuyt
der besaet gegaen was mynen heren toe beteringe

iiii ££

Item Wesselinck want he uuyt den besaet
gegaen was mynen heren toe beteringe

iiii ££
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foto 0023

folio 22 recto

Item Henryck bastart van Lenep van pantkeronge mynen heren toe beteringe

iiii ££

Item Ruytger vander Buetzeler ys twie pantvellich mynen heren toe beteronge

viii ££

Item Henryck Engelant van enen meesteghe
mynen heren toe beteronge

iiii ££

Item Johan Sprenger ende Henryck tAverlake
van enen oploop die zy teghen malckanderen
hedden mynen heren thoe beteringe ellich
iiii ££ valet

viii ££

Item Henryck then Nienhuys went he uuyt
der besaet gegaen was mynen heren toe beteringe

iiii ££

Item Aleydt Engelkens van pantkeronge
mynen heren toe beteringe

iiii ££
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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 3188. Dit register bevat een jaarrekening lopende van 13-07-1438
tot 13-07-1439.
Deeltitel: Ontvangst van versterven van volschuldige eigen lieden en keurmedige lieden
en van breuken in de graafschap van Zutphen 1438-1439
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0002 en 0020 t/m
0023 van het register, welke te zien zijn 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: voersz: = 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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Aemsynck
Gerd ....................................... 5
Ailberts
Bertte ..................................... 2
Apenhuis
Roloff...................................... 4
Averhagen ................................... 5
Averlake, t
Henryck .................................. 7

Hadings
Gaerd (wyve) .......................... 3
Hoffsteden, ter
Berndt ..................................... 4
Huenck
Gerdts ..................................... 4
Hummeldynck
Geryt ....................................... 5
Wolter..................................... 5

Pailhair, ter
Dericx wyff ............................. 3
Portenaers
mueder................................... 2
Pyryck
den alden ............................... 2

B

L

Borken, van
Henryck .................................. 2
Bucker, die
Wolter .................................... 5
Buetzeler, vander
Ruytger ................................... 7

Lenep, van
Henryck (bastart) .................... 7
Lettynck
Deryck ..................................... 4
Lusynck
Roloff ...................................... 3
Lyfferynck
Aelbert .................................... 5
Lyftinck
Wylhem .................................. 5

D
Dericx
Wolter .................................... 2
Dystelweert
Jacob ...................................... 2

Roeff ............................................ 5
Rysch, van
Johan ...................................... 6

M
Meyerincx
Swerge (mueder) .................... 2
Muesinck
Henryck................................... 3

E
Engelant
Henryck .................................. 7
Engelkens
Aleydt ..................................... 7

G
Gelre ende Gulych, van
heer ........................................ 1
Gelre ende Gulyck, van
heer ........................................ 4
Groetenbrynck, then
Berndt .................................... 6
Gyse, van
Gadert .................................... 6

R

S
Scheker, die ................................. 6
Sledewyck
Henrick ................................... 5
Sprenger
Johan ...................................... 7
Stantfort
Johan ...................................... 6
Stegen, ther
Gerdt ...................................... 6
Steghe, ter
Gerdts .................................... 4

V

N

Vaerwaltz
Arndt ...................................... 5

Nienhuys, then
Henryck................................... 7

W

O
Oelberts erve, then
Aelbert .................................... 5
Henryck................................... 6
Onstedynck .................................. 3

Weeckynck
Evert ....................................... 4
Well ............................................. 6
Wesselinck................................... 6
Wiethuests wyff .......................... 3
Wijnckell, ten
Gerdts moeder ....................... 2
Wisch, toe
heer Henrick ........................... 1
Wisch, van
heer Henrick ........................... 1
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Wittenbrinck, den ....................... 5
Wyllynck
Reynt ...................................... 4

Wymeldynck
Gerryt ..................................... 5

Wysch, toe
here Henryck .......................... 4
Wyttenbrinck, den ....................... 5

24 juli 2022 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 10 -

Transcriptie: © Rob Stokkers

