Archieftitel: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen - Toegangsnummer 0001 - Inventarisnummer 3186
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 1424-1425

Rekening van Henrick, heer van Wisch, als drost en rentmeester van het Land van Zutphen,
13-07-1424 tot 13-07-1425
foto 0002

voorblad

Zutphen

foto 0003

folio 1 recto

Dit is dat ic Henric heer to Wyssche knape hebbe doen opboeren
als van wegen myns lieven genedigen heren van Gelren van synre renthen
inden lande van Zutphen an toe rekenen op sunt Margariten
dach inden jair onss heren dusent vierhundert vier ende twyntich uitgaende
op sunt Margariten dach inden jair ons heren dusent vier hundert vyff
ende twyntich den rijnschen gulden gereckent op Lxii blencken1 ende den arnhemschen
gulden op iL blencken ende dat ££ op xxxi blencken ende 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 0012

folio 9 recto
Opboiren van erftalen
ende van coermeden

Primo van Herinx verstarff toe Roderloe x arnhemsche gulden maken xvi ££
Item inder heerschap van Borclo van enen manne geheiten Johan mit den
Ymmen een stucke wasses die woech v ££ elck ££ gegeven voir twee
aelde braspennyngen maken i ££ ix blencken
Item inden Sywenden Engelberts vader tot Aelten ene koermede i koe
die gegeven vor iiii arnhemsche gulden maken vi ££ viiii blencken
Item inden karspel van Almen vandes Koninghes wyff van oeren
verstarff xL arnhemsche gulden maken Lxiiii ££ xvi blencken
Item inden karspel van Almen van Zaelken toe Spitholte van
sinen verstarff xLiii arnhemsche gulden maken xxix ££ i blenck
Item toe Baer van Wessel den Holtsnyder die toe Baer verdranck inden
grave ene koermede als ene koe die gegeven vor iiiij arnhemsche gulden maken
vii ££ viii blencken

Summa C xxiiii ££ xxi blencken

foto 0013

folio 9 verso

blanco
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foto 0013

folio 10 recto
Opboiren van broeken

Dit sint die broken die ic Henric heer to Wyssche inden lande van
Zutphen in gewonnen ende op hebbe doen boeren als van wegen
myns lieven genedigen heren an toe rekenen op sunt Margariten
dach inden jair ons heren dusent vierhundert vier ende twyntich uitgaende
op sunt Margariten dach inden jair ons heren dusent vierhundert vyff
ende twyntich den rynschen gulden gereckent op Lxii blencken den arnhemschen
gulden op L blencken ende dat ££ op xxvi blencken ende den blenck op iiii groeten
Primo Diric Goetinges twee sone van messtogen elck iiii ££ maken
viii ££
Item Jacobs man van Heker van enen meestoge iiii ££
Item Gert ter Haer van enen mestoge iiii ££
Item van enen oploep die toe Hengel schiede ende dair niemant gewont
en wart dair van toe beteringen gecomen Lxviii ££
Item Diric Eelers van enen doetslage xxx arnhemsche gulden maken
xLviii ££ xii blencken
Item Schoppert van enen vustslage iiii ££
Item die Molneer van enen kannen worp iiii ££
Item Wolter ter Stockweerd van enen messtoge iiii ££
Item van Everd van Diepenbroick van pantkeringen iiii ££
Item van Aelbert Wentinghes bouman ter Steghe van enen kannen
worp viii ££

Summa C Lii ££ xii blencken
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foto 0014

folio 10 verso

Item Diric Wernsinck van pantkeringen iiii ££
Item Warner toe Aver enck van vechtliken saken viii arnhemsche gulden
maken xii ££ xxviii blencken
Johan Doncker van pantkeringen iiii ££
Item Asse Tellichuys van den dat hie enen man gewont hadde xvi ££
Item Herman van Groessen van pantkeringen iiii ££
Item Henric ter Hove van pantkeringen iiii ££
Item Diric Luesinck van pantkeringen iiii ££
Item Diric Schulken van pantkeringen iiii ££
Item van Gosen Kortoer van pantkeringen iiii ££
Item Gerloch mit den Crommen voete van enen messtoge iiii ££
Item van Johan dat Hoen van enen messtoge iiii ££
Item van Ludeken Herkinc van pantkeringen iiii arnhemsche gulden maken
vi ££ xiiii blencken
Item van Gerit dat Hoen van pantkeringen iiii ££
Item van Johan Beutken van pantkeringen iiii ££
Item Adele van Bingherden van pantkeringen iiii ££
Item Henric ten Have van beleidinghe van eenre Gellrensce iiii ££
Item Henric Creyenvenger van pantkeringen iiii ££
Item Diric toe Holthuysen van enen messtoge iiii ££

Summa xCix ££ xi blencken
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foto 0014

folio 11 recto

Item Ffrederic Onweder van enen messtoge iiii ££
Item Henric vander Hovelwich sine ploech lopene wart dat sie die
knecht wee dede dair hie noch dair nae aen starff toe beteringen
xL arnhemsche gulden maken Lxiiii ££ xvi blencken
Item Willam Wullinck dat hie Geryt Standert gesteken hadde toe beteringen
x arnhemsche gulden maken xvi ££ iii blencken
Item Aelbert ten Velde in Willam Wullincx huyss een meessgetogen
toe beteringen iiii ££
Item Andries Ubbekinck dat hie een messgetogen heft toe broeke iiii ££
Item Johan Smedinck dat hie een messgetogen heft toe broken iiii ££
Item Henric ten Eeckhave dat hie een stucke lands aen sich taste
buyten orloff den gerichte van Johan ten Nyenhuyss dair hie tzugelt
voir besat wart ende hie dair voir den gerichte binne dedinchde toe
toe beteringen viii arnhemsche gulden maken xii ££ iii blencken
Item Henric Badinck dat hie op sinen knape een messtoech iiii ££
Item Johan Bensinck dat hie wonde Zweder ten Velde dair hie syn
onschult voir boet dair en tendens gaelt hie toe beteringen viii arnhemsche
gulden maken xii ££ iii blencken
Item Herman Elsinck dat hie Gadert Closkamp mit enen stave opder
rugghe sloech toe beteringen iiii arnhemsche gulden maken vi ££ xiiii blencken
Item Zweder ten Velde dat hie Johan Bensinck weder inden arm
wonde toe beteringe iiii arnhemsche gulden maken vi ££ xiiii blencken

Summa C xxxvii ££ xxiii blencken
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foto 0015

folio 11 verso

Item Wolter opden Cloester dat hie een messtoech op Willam Coopen
toe broeken iiii ££
Item Everd Badinck dat hie mit sinen armbarste gheschaten hadde nae
Reynken ten Velde toe broeken iiii ££
Item Henric Yebbinck van Hengel een messgetogen op Johan Meyerinck
toe broeken iiii ££
Item Badincks soen dat hie sinen juck nedersloech tegen Rasinck
toe broeken iiii ££

Summa xvi ££
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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 3186. Dit register bevat een jaarrekening lopende van 13-07-1424
tot 13-07-1425.
Deeltitel: Ontvangst van versterven van volschuldige eigen lieden en keurmedige lieden
en van breuken in de graafschap van Zutphen 1424-1425
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0002, 0003 en 0012
t/m 0015 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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