Archieftitel: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen - Toegangsnummer 0001 - Inventarisnummer 3187
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 1425-1426

Rekening van Henrick, heer van Wisch, als drost en rentmeester van het Land van Zutphen,
13-07-1425 tot 13-07-1426
foto 0001

folio 1 recto

Rekeningen vanden lande van Zutphen van eyn deil jaeren
doch aingainde anno domini Mo CCCCo xxvo ende soe voirtaen,
v

Item hier ynne ontbreecken van twe jaeren, als van xxvi ende
xxvii

Zutphen

foto 0002

folio 2 recto

Dit is dat ich Henric heer to Wijssche knape hebbe doen opboeren als
van wegen myns lieven genedigen heren van Gelren van Guylich
ende greve van Zutphen van synre renthen inden lande van Zutphen
an toe rekenen op sunt Margrieten dach inden jair onss heren dusent
vierhundert vyff ende twyntich uitgaende op sunt Margariten dach
inden jaire ons heren dusent vierhundert soess ende twyntich den rynschen
gulden gerekent Lxviii blencken1 den arnhemschen gulden op Lii blencken, dat ££
op xxxiiii blencken den blenck op iiii groeten

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
Opboeren van erftalen
ende van koermeden

Primo ene koermede van Bertruyd Ernekinx tZutpen vi arnhemsche gulden
maken maken ix ££ vi blencken
Item ene koermede van Diric Campert tZutpen vii arnhemsche gulden maken
x ££ xxiiii blencken
Item een erftael van Jutke to Biesthorst iii arnhemsche gulden maken
iiii ££ xx blencken
Item een erftael van Zweder van Beersel ix arnhemsche gulden maken xiii
££ xxvi blencken
Item een erftael van Hulstken xii arnhemsche gulden maken xviii ££
xii blencken
Item een erftael van Lubberts wyff ter Vent vii arnhemsche gulden
maken x ££ xxiiii blencken
Item een erftael van Geert Luesinges wyff xii arnhemsche gulden
maken xviii ££ xii blencken
Item ene koermede van Willam den Dove i arnhemsche gulden maken i ££
xviii blencken
Item een erftael van Ghesinck L arnhemsche gulden maken Lxxvi
££ xvi blencken
Item een erftael vander vrouwen to Baltinck xxvi arnhemsche gulden
maken xxxix ££ xxvi blencken

Summa iiC iii ££ xiiii blencken

foto 0010

folio 9 verso

blanco
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foto 0010

folio 10 recto
Opboeren van broeken

Dit sint die broeken die ic Henric heer to Wyssche inden lande van
Zutphen in gewonnen ende op hebbe doen boeren als van wegen myns
lieven genedigen heren van Gelren van Guylich ende greve van Zutphen
an to rekenen op sunt Margariten dach inden jair onss heren dusent
vierhundert vyff ende twyntich uitgaende op sunt Margariten dach
inden jair ons heren dusent vierhundert soess ende twyntich den rynschen
gulden gerekent Lxviii blencken2 den arnhemschen gulden op Lii blencken ende dat
££ op xxxiiii blencken ende den blenck op iiii groeten
Primo van Willam van Huuten van enen vustslach iiii ££
Item van Henric Ubbekinc van enen mestoge iiii ££
Item van Johan van Zerijck dat hie ene ploech uit der boeren eerde
uut den gerechte daer hie vellich ynne wart iiii ££
Item van Evert Wichardes van enen mestoghe iiii ££
Item van Werner Wolsinck van pantkeringen tegen der vrouwen
soen van Baer iiii ££
Item van Gherit Duese van enen mestoge iiii ££
Item van Henric Stoffregen heft geslagen Berent Andries soen mit eenre
kusen opden arm toe beteringen iiii ££
Item van Everaerdus van enen vustslage iiii ££

Summa xxxvi ££

2

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 0011

folio 10 verso

Item van Berent Andries soen van enen vustslage iiii ££
Item van die juncfrouwe van Byngerden van pantweringen iiii ££
Item van Elbert Johans soen inden Weerde dat hie Jacob inden Weerde
sloech mit eenre kusen iiii ££
Item van Johan Wichardes van kijfliken saken ende hie enen man wonde
toe beteringen xx arnhemsche gulden maken xxx ££ xx blencken
Item van Arendt die Rebber dat hie Johan Wichardes wonde v arnhemsche
gulden maken vii ££ xxii blencken
Item van Henric Liefferinck van doetslage xxii arnhemsche gulden maken
xxxiii ££ xxii blencken
Item Gosen inden Weerde gegrepen mit enen scepel weits dat hie sinen neve
genomen hadde mynen heer te beteringen x arnhemsche gulden maken xv
££ x blencken
Item Arent Claes soen dat hie Meynolt Luusinghes sine wilgen aff
gehouwen hadde mynen heer te beteringen xxviii arnhemsche gulden
maken xLii ££ xxviii blencken
Item Johan Everdes soen van doetslage mynen heer te beteringen xv
arnhemsche gulden maken xxii ££ xxxii blencken
Item Diric ten Have dat hie Johannes den Messemecker sloech mit
eenre lynen op dat hoeft toe beteringen iiii ££
Item Johan Bremer van pantweringen iiii ££
Item van Hermeldinck dat hie sloech Gerit to Graffel toe beteringen
mynen heer xxiiii arnhemsche gulden maken xxxvi ££ xxiiii blencken
Item van Bertolt ten Ghoer van doetslage mynen heer toe beteringen
xx arnhemsche gulden maken xxx ££ xx blencken

Summa iiC xL ££ viii blencken
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foto 0011

folio 11 recto

Item Roloff van Vieracker van pantkeringe tegen Gudeken Gelt iiii ££
Item vander vrouwen toe Enderinck van pantkeringe iiii ££
Item van Willam toe Grotenbrincke dat hie enen grave gedijcket
hadde iiii ££
Item van Verlehurst dat hie Gerit Addekinc sloech mit eenre kusen
op den arm toe beteringen viii ££
Item Gerit Addekinck een mes getogen tegen sinen knape iiii ££
Item van Gerit Zibeldinck van pantkeringen tegen Gerit den Pelser iiii ££
Item van Willam ter H Boesthorst dat hie keeff mit Willam Boenynck
ende mit enen spiete nae hem sloech in smith toe beteringen iiii ££
Item die vrouwe van Vierackeren van pantweringen iiii ££
Item Henric Hilterdinc dat hie enen man warp mit eenre kannen to beteringen
iiii ££
Item Heyncken ter Oye heft gewont Herman Genenouwen in die hant toe
beteringen v arnhemsche gulden maken vii ££ xxii blencken
Item Diric Roterdinc sloech Seynen van Dummeren mither vust voort
hoeft toe beteringen iiii arnhemsche gulden maken vi ££ iiii blencken
Item Aelbert ten Buyrle toech syn mess op den Boesen to Wichmonden
toe beteringen iiii ££
Item Henric Jacobs soen dat hie enen man uither believen toe sprach
dat hie hem elsen holt aff gehouwen hadde ende die man voer syn
onschult toe beteringen iiii ££

Summa Lxi ££ xxi blencken
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foto 0012

folio 11 verso

Item Diric Smedinck toech een mess op sinen broeder toe beteringen iiii ££
Item Roloff ten Loe sloech den bouman toe Rinerdinck mit der vust
opt hoeft toe beteringen iiii ££
Item Daem ten Korenblecke toech een mess op Gesinc toe beteringen
iiii ££
Item van Camp van pantkeringen iiii ££

Summa xvi ££

Summa summarum van allen upboeren vursz iiiM iiC xL ££ iii groeten
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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 3187. Dit register bevat een jaarrekening lopende van 13-07-1425
tot 13-07-1426.
Deeltitel: Ontvangst van versterven van volschuldige eigen lieden en keurmedige lieden
en van breuken in de graafschap van Zutphen 1425-1426
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001, 0002 en 0009
t/m 0012 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: 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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Addekinck
Gerit ....................................... 5
Andries soen
Berent ................................ 3, 4

Enderinck, toe
vrouwen.................................. 5
Ernekinx
Bertruyd.................................. 2
Everaerdus ................................... 3
Everdes soen
Johan ...................................... 4

Korenblecke, ten
Daem ...................................... 6

B

G

Baer, van
vrouwen soen ........................ 3
Beersel, van
Zweder ................................... 2
Biesthorst, to
Jutke ....................................... 2
Boenynck
Willam .................................... 5
Boesen, den ................................. 5
Boesthorst, ter
Willam .................................... 5
Bremer
Johan ...................................... 4
Buyrle, ten
Aelbert ................................... 5
Byngerden, van
juncfrouwe ............................. 4

Gelre ende Guylich, van
heer .................................... 1, 3
Gelt
Gudeken ................................. 5
Genenouwen
Herman ................................... 5
Gesinc .......................................... 6
Ghesinck ...................................... 2
Ghoer, ten
Bertolt..................................... 4
Graffel, to
Gerit ........................................ 4
Grotenbrincke, toe
Willam .................................... 5

L
Liefferinck
Henric ..................................... 4
Loe, ten
Roloff...................................... 6
Luesinges
Geert (wyff) ............................ 2
Luusinghes
Meynolt .................................. 4

M
Messemecker, den
Johannes ................................ 4

O
Oye, ter
Heyncken ............................... 5

H
P

C
Camp ........................................... 6
Campert
Diric ........................................ 2
Claes soen
Arent ...................................... 4

D

Have, ten
Diric ........................................ 4
Hermeldinck................................. 4
Hilterdinc
Henric ..................................... 5
Hulstken ....................................... 2
Huuten, van
Willam .................................... 3

J

Dove, den
Willam .................................... 2
Duese
Gherit ..................................... 3
Dummeren, van
Seynen.................................... 5

Jacobs soen
Henric ..................................... 5
Johans soen
Elbert ...................................... 4

Pelser, den
Gerit ....................................... 5

R
Rebber, die
Arendt .................................... 4
Rinerdinck, to
bouman .................................. 6
Roterdinck
Diric ........................................ 5
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