Archieftitel: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen - Toegangsnummer 0001 - Inventarisnummer 3182
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 1415-1416

Rekening van Gherrit die Boese als rentmeester en drost van het Land van Zutphen,
19-09-1415 tot 22-02-1416
De inkomsten als rentmeester, die aan de inkomsten als drost voorafgingen, zijn helaas
verloren gegaan.
foto 0002

folio 1 recto

Zutphen
Dit is dat Gherrit die Boese up ghebueert heeft
vanden drossaet ampt vanden lande van Sutphen
zeder der tyt dat hy rekende to Lobedde mit
minen ghen[e]dighe heer van Gelren dat was
inden iaer van Mo CCCCo ende xv als des vyften
daghes nae sunte Lamberts dach hent weder
inden jaer van Mo CCCCo ende xvi op sunte Peters dach
ad cathedram toe den gulden gherekent voer
xvi blenken ende dat ££ gherekent voer xvi blenken
Int irste van Wolter Stacwaert van mes treckenne iiii £ valent iiii gulden
Item van Dirc vanden Goye want hy een man ghewont hadde daer af to
beteringhe xx gulden
Item Arent Nulinck want hy uiter besettinghe ghinck iiii £ valent iiii gulden
Item van Wessel ten Lindenscaten tot Ruderloe want sine perde een kynt overliepen
daer af tot beteringhen xii gulden
Item Meynolt die Bekke want hy een man tot Steenre doit sloech daer af
tot beteringhen C gulden
Item Reiner Ubbekinck want hy ende syn soen enen man ghewont hadden
daer af tot beteringhen C gulden
Item Hermen van Holthusen want hi beteghen was mit duescalen
xxiiii gulden
Item Gherrit Wrebber want hy een mes ghetoghen hadde iiii £ valent iiii gulden
Item Lambert Noerkens want hy up des richters eet to Gronlo
ghesproeken hadde x gulden
Item van Johan ter Wuert want hy een mes ghetoghen hadde xx gulden
Item van Arnt Smede want hy enen man ghewont hadde L gulden
Item van Heynken Egeltynck want hy beeochtijgher was van dustalen xxx gulden
Summa iiiC iii xxxiii gulden
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foto 0003

folio 1 verso

Item van enen wive daer Evert Ovelken by lach doe hy enen doytslach to
Gronlo dede want hem dat wyff een wech halp ende mede en wech liep liet
achter vi gulden
Item van Heinric Lieverdinch ende Loede ten Kruekenstoel want si enen man
loveden voirt ghericht to Gronlo to bringhen ende en quam niet daer aff
tot beteringhen viii gulden
Item Osse van Bele want hy holt inden Siuwede ghehouwen hadde daer af to
beteringhen vi gulden
Item van Heinric Boykinc soen als van syns vader weghen die langhe doit
gheweest heeft ende brueken ghedaen hadde v gulden
Item Gherrit Mueser want hy aver menighen iaeren enen man to Gronlo
doyt sloich daer af to beteringhen xvii gulden
Item van Iohan ten Broeke want hy enen man ghewont hadde daer aff
tot beteringhen viii gulden
Item Berent ten Nyenhuys want hy enen man ghewont hadde daer aff to
beteringhen vi gulden
Item Ghiesken Remboldinch want hy uiter besettinghe ghinc iiii £ valent iiii gulden
Item W van Wyldenborch want hy enen man ontgraven hadde iiii £ valent iiii gulden
Item vanden touslegher to Doesborch want hy een mes ghetogen hadde
daer aff tot beteringhen iiii £ valent iiii gulden
Item vanden goede tot Tellinckhusen dat Heinric wyff vander Torn is want
dat goet gheen dienst ghedaen heeft xvi £ valent xvi gulden
Item van Hermen inder Limeer? want syn wyf seghede voir den richter
tot Steenre dat oer man Herman wolde voirsz: dat se Iohan van Aver
kamp oeren nabueer beroven solde inder nacht daer af tot beteringhe
iiC gulden

Summa iiC Lxxxiiii gulden

Summa summarum vanden drossaet ampt ghelyc als voirsz:
steet beluepet up vC xvii gulden

31 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 3182
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 1415-1416

Toelichting op de transcriptie
Betreffende de bron:
Het originele register bevindt zich in het Gelders Archief te Arnhem onder toegangsnummer
0001 – inventarisnummer 3182. Dit register bevat een jaarrekening lopende van 19-09-1415
tot 22-02-1416.
Deeltitel: Ontvangst van versterven van volschuldige eigen lieden en keurmedige lieden
en van breuken in de graafschap van Zutphen 1415-1416
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0002 en 0003 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: voirsz: = 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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