Archieftitel: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen - Toegangsnummer 0001 - Inventarisnummer 3183
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 1416-1417

Rekening van Henrick, heer van Wisch, als drost en rentmeester van het Land van Zutphen,
22-02-1416 tot 13-07-1417

foto 0003

folio 1 recto

Dyt is dat ich Henric here van Wijssche cnape op hebbe doyn boeren
van myns lieven gnedigen heren renten inden lande van Sutphen aen to
rekenen op sunte Peters dage ad cathedram inden jaere ons heren dusent
vierhondert seestiene ende weder uytgaende op sunte Margreten
dach inden selven den gulden gerekent op xv blenken ende dat ££
op xvi blenken

foto 0004

folio 2 recto
Opboiren van erftalen ende coermeden

Item van Ludeken Heerkincx wijfs erftale to Locham Lii gulden
Item van ene koermede eens armen mans to Warensfelde i gulden
Item een erftale van Greten van Hemerden tot Locham Lx gulden
Item een coermede van Fyen Wolterssoens tot Doesborch ix gulden
Item van enen manne den die schaephierden vanden Rosendale
weyde verpacht hedden inden Angerloischen broike v gulden

Summa iiiC Lxxxii gulden xxx groten
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foto 0006

folio 4 recto

Dyt is dat ich Henrich heer van Wijssche knape op hebbe doyn boeren
van mijns lieven gnedigen heren renten inden lande van Sutphen an to
rekenen op sunte Margreten dach inden jaere onss heren dusent vierhondert
ende seestiene uytgaende op sunte Margreten dach inden jaere ons heren
dusent vierhondert ende soeventheene den gulden gerekent op xvi blenken ende
dat ££ op xviii blenken

foto 0013

folio 11 recto
Coermeden ende erftalen

Item een coermede van Gese Hessels tot Zutphen iii gulden xxiiii groten
Item een coermede van Henrich bastard ten Ryeve i gulden xLiiii groten
Item een coermede van Roelof den Joeden to Zutphen vii gulden xxxii groten
Item een coermede van Buten Nyenbeke tot Zutphen x gulden
Item een coermede van Gese Huesens tot Zutphen vi gulden
Item een coermede van Metten van Roderlo tot Zutphen x gulden
Item een coermede van Haestelberges dochter tot Vurden iiii gulden xxxii groten
Item een erftale van Banninck tot Hengele xL gulden xxiiii groten
Item een erftale van Mette Heerkinx x gulden
Item een coermede van eenre vrouwen tot Roderlo viii gulden
Item een coermede van Herman den Vrijen xi gulden
Item een erftale van Geertruyd Boumans xx gulden
Item een erftale van Berent Egginck xxi gulden
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foto 0016

folio 13 verso

Dit sin alsulke broiken als ich Henrich here van Wijssche knape inden lande
van Sutphen opgeboirt ende ingewonnen hebbe van myns lieven gnedigen heren
wegen angaende ende an to rekenen op sunte Peter ad cathedram inden jaere
van seestienen hent op sunte Margreten dach inden jaere van soeventhienen den
gulden gerekent op xv blenken ende dat ££ op xviii blenken
Item van Johan Willems soene want he enen gewont hadde int hoevet beteringe
xxviii gulden
Item van enen peerde dat die lantweer gebraken hadde iiii gulden
Item van enen kairpage dair twe omme twisten xv gulden
Item van Saliken ten Spitholte want he tot Gronlo gekeven hadde beteringe
xLv gulden
Item van Geryt Mol want he een peert angevangen hadde dat he seechde dat
he dat opten Dobbelbrede beleent hadde beteringe xxvi gulden
Item van enen eenlopen knechte die in vurtyden enen doetslach gedaen hadde
beteringe Lvi gulden
Item vandes Dullen Papen soene tot Vurden die in Vryeslant gelopen was ende
hadde oick een doetslach gedaen beteringe xxviii gulden
Item van Johan ten Velde want he gekeven hadde xiii gulden
Item van Johan Zybert want he betegen was dat he enen quaden brief gescreven
hadde solde hebben beteringe xi gulden
Item Henrich Mane want he mit Johanne van Middachten gekeven hadde be
teringe xLv gulden
Item van Henrich ten Eckhave want he uyter besettingen gegaen was ende want
he oick nyet gepeynt en wolde wesen beteringe Lxiiii gulden
Item van Geryt vander Huete bastard want he averwille ende gewailt geclaget
hadde aver Diderich Bijvanck des Diderich vursz: onschuldich was beteringe
xLiii gulden
Item van Arnt inder Emer want he sthaken een mes intkeen gevallen hadde beteringe
xxii gulden
Item van enen manne die syn gelt tot Dotinchem verlaren hadde beteringe Lxv gulden
Item Engelbert van Bueren want he mitten scepenen tot Dotinchem gekeven hadde
beteringe xLviii gulden
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Item Ailbert ende Henrich to Borken want se mit Geryt Wiskinc keven beteringe xxxiiii
gulden
Item Gadert Golt wonende tot Borclo want he enen doetslach gedaen had beteringe
Liii gulden
Item van enen knechte heit Posteken de wonende in Sallant die avermaningen
jaeren enen doetslach gedaen hadde beteringe xxiii gulden

Summa vC xCviii gulden
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foto 0016

folio 14 recto

Item van enen manne van Harderwyck die een mes getagen hadde beteringe iiii ££
Item van Diderich Johan bouman ter Brake want he holt uyten besettinge gevuert
hadde beteringe iiii ££
Item van Ailbert die Laes van mes toige beteringe iiii ££
Item van Rencken Ailtragen want he sait uyter besettinge gevuert hadde bete
ringe iiii ££
Item van Johan ter Oye want he een mes toech beteringe iiii ££
Item van eens smedes knecht van Deventer want he een mes toech beteringe iiii ££
Item van Saliken ten Spitholt want he een zweert toech beteringe iiii ££
Item van Henrich ten Spitholt want he een mes toech beteringe iiii ££
Item van Egbert van Dummeren want he een zweert toech beteringe iiii ££
Item Gheryt Wilsinck want he een mes toech beteringe iiii ££
Item Coep van Aelten want he een mes toech beteringe iiii ££
Item Lubbert ter Vent want he drij uyter besettinge ginck beteringe xii ££
Item van dove Lodewich want he uyter besettinge ginck beteringe iiii ££
Item Geryt Standert van pantkeringe viii ££
Item Gerloch Osinck want he beleyt wart mit onrechtergewrachte iiii ££
Item Herman ten Keveler want he uyter besettingen ginck beteringe iiii ££
Item Rolof tJadinck want he niet en wakede beteringe iiii ££
Item Jageduvel want he geen tymmerholt en vuerde ii ££
Item Byker want he geen tymmerholt en vuerde ii ££
Item Wybeldinck want he geen tymmerholt en vuerde ii ££
Item Henrich Egeldinck want he geen tymmerholt en vuerde ii ££
Item Stedelkamp want he geen holt gevuert en hevet iiii ££
Item Berent ten Nyenhuis want he geen tymmerholt en vuerde iiii ££
Item Gade tot Veltkampe want he enen mit eenre rijnen opt hoef sloech iiii ££
Item Johan Hiddinck van onbledigen woerden iiii ££
Item Wolter Zalekinck want he enen mit eenre kusen slaen wolde iiii ££
Item Herfsen want he mit Bernde Hovedes kyven wolde iiii ££
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Item Engelbert Boninch van pantkeringen ende dat he niet gewaket en hadde vi ££
Item Gerijt to Bentle van scheltwoerden die he mit synre maget hadde iiii ££
Item Geryt Gesinck van me[s toige iiii] ££
Item Herman Gesinck van m[es toige i]iii ££

Summa Cxxx ££ valent C Lvi gulden
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foto 0017

folio 14 verso

Item Wamelt van pantkeringen iiii ££
Item Gerijt tHavernich van pantkeringen iiii ££
Item Berent Weddinck van pantkeringen iiii ££
Item van enen Geltelubber die een mes getagen hadde iiii ££
Item vanden Gruter tot Metelen want he gekeven hadde xii ££
Item enen knechte die onrechte verkenen an gespraken hadde viii ££
Item Wessel ten Keveler van pantkeringen iiii ££
Item Geryt Douvels want he uyter besettingen gegaen was iiii ££
Item Berent Duerlopes van pantkiringen iiii ££
Item Johan ten Busch van mestoige iiii ££
Item Drees van Hekeren van mestoge iiii ££
Item Gerijt van Gese van mestoge iiii ££
Item Frederich Schake van pantkeringen iiii ££
Item Wernken tot Angerlo want he na enen geworpen hadde mit eenre
kanne iiii ££
Item Herman Leders want he een mes getagen hadde iiii ££
Item Wesselinck van pantkeringen iiii ££
Item Ailbert Kuenrich want he mit eenre kannen geworpen hadde iiii ££
Item Volquijn van pantkeringen iiii ££
Item Yngram vander Harp van pantkeringen iiii ££
Item Abe Zessinck want he uiter besettingen gegaen was iiii ££
Item Reyner Ubbekinck van pantkeringen iiii ££
Item Johan ten Voirde van pantkeringen iiii ££
Item van enen manne die garven tot onrechte gevuert hadde iiii ££
Item Clais Francken soene van pantkeringen iiii ££
Item Werner tot Aver Engk van pantkeringen iiii ££
Item Henrich Sack van pantkeringen iiii ££
Item Henrich van Voerthusen van pantkeringen iiii ££
Summa C xx ££ valent C xxiiii gulden
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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 3183. Dit register bevat een jaarrekening lopende van 22-02-1416
tot 13-07-1417.
Deeltitel: Ontvangst van versterven van volschuldige eigen lieden en keurmedige lieden
en van breuken in de graafschap van Zutphen 1416-1417
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0003, 0004, 0006,
0013, 0016 en 0017 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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