Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 434 - Vindplaats: Gelders Archief

Zutphense Domeinen - Rekening van Bernt van Holthuysen
Deeltranscriptie: Ontvangst van versterven van keurmedigen en inschrijvingen van opkomende hofhorigen
en keurmedigen in het Land van Zutphen - Periode 1509-1511

foto 0003
gedeeltelijk

folio recto
Dyt nabeschreven is alsoedaenen opboeren ende untfanck
als Beernt van Holthuesen Renthmeyster vanden
bewyese der renthen slantz van Zutphen van
ons genedigen lieven heren als arffheer ende van wegen
der vrunden Alphaert Schymmelpennynck als panthheer opgeboert ende ontfangen heefft Aengaende op
suncte Margareten daich anno xvC ende ix
uythC
gaende op suncte Margareten daich anno xv ende x
Den golden gulden gerekent voir ii £, dat £ gerekent
voir x Philips stuver ende i klymmer den stuver voir iii klymmer
i klymmer voir iiii oertken i oertken voir iiii groetken

foto 0015

folio recto
Untfanck van verstaerven ende vervallen
ende opkomyngen vande hoerrygen ende
koermedigen luyden ende guederen
Item eeyn koer van Roloeff Luessynck gestorven inden karspell van Geesteren Thynsden op mey bynnen Zutphen dye
koer was eeyn maeger styerken dat heefft gekoefft Geertken
syn huysfrouwe voir iiii hoerns gulden
iii £ xv klymmer
Item eeyn koer van Alyt Lussynck Heyllewychs doichter
staerff toe Ruerloe
Thynsden op mey bynnen Zutphen dye koer
was eeyn oelt koeken dat koeffte Reynt oyr dochter voer
iiii horns gulden hier was by dye Rychter van Ruerloo Wylhem
Luessynck ende Wylhem Goidschalck facit
iii £ xv klymmer
Item eeyn wyessell toe gelaeten tuysschen Anthonis ter Bysthoersst Wanner ende Truyden dochter gebaren vanden guede
Bysthoerst ende hoert inden hooff toe Zutphen In hoyr stadt
is gaen staen Trude Perenkamp Beerntz ende Trueden ten
Perenkamps doichter dye eyne vrye dyenstmaeget hoirs heren
Alsoe dat Anthonia ter Bysthoerst nuu voyrt aen wesen sall
eyn dyenstwyff myns genedigen heren ende Truyde ten Perenkamp
eyn voelschuyldich eygen wyff myns genedigen heren hoerrende
inden hooff toe Zutphen ende sall hebben alsulcke eecht ende
recht alss alssulcke gewysselde wyven thebben plegen hyr
van myn genedigen heren ter beterynge xxiiii hoernssche gulden
hyer waren aen ende aever huesgenoeten myns genedigen heren
Lambert Syckynck ende Johan Harmelynck facit
xx £ xx klymmer
Summa lateris

xxiiii £ xix klymmer
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foto 0016

folio verso
Item eeyn koer van Mechtelt Zegenhaegens Eeffzen dochter
thynsende op Symonis et Jude inden hooff toe Hengelle
ende staerff myt Peter Doys bynnen Deventer dye koer was
eeyn vrouwen roick dye koeffte Ffenne hoyr doychter voer
iii golden gulden hyer was by Goessen Wyssynck
facit
vi £
Item eeyn verstaerff van Aernt Eenserynck ende staerff
opten guede Enserynck toe Voirdden ende hoyrden inde
hooff toe Hengelle heefft naegelaeten voir syn verstaerff
iiii ackerpeertkens, i ffullen, iiii koene, i viersken, ende
xiii cleynder vaercken, van dyt vursz: verstaerff koefft
myns genedigen heren deell Maryeken Enserynckx syn huysfrouwe
voir xi gulden ad ii horns gulden hyer weren ain ende aever huesgenoeten myns genedigen heren Melys Smeynck Thonis Enserynck
Engelbert Haeckynck ende Wychert Hammynck facit xviii £ xxviii klymmer
Item eeyn verstaerff van Deryck then Maerssche hoerden
inden hooff toe Loechem staerff inder buerschap tLaeren
heefft naegelaeten voir syn verstaerff, v hoenre, v ackerpeerde
viii steyrkens, vii guster runder, iii kalver, xv vaerken
ende omtrent xL ymen Ende inder eerden geseyet omtreent
iiii molder roggen, ende inden barge omtrent x vymmen
roggen, ende omtrent viii vymmen boickweytz, ii kettellen eyn
van vyff emmeren dye ander van iii emmer iii koeperen
potten voir ander stoell ende bencke
van dyt verstaerff koefft
myns genedigen heren deell Henryck ende Beernt syne bruederen
voir xL golden gulden, thoe wettenne dat van desse xL gulden sullen
affgaen iii gulden dye myn genedige lieve heer Harman Vekens
schenckten want hye dyt verstaerff heefft uytgegeven
ende in allen dyenste myns genedigen heren wyllych is hyr
was by aen ende aever heer Henryck Volkerynck priester
Wylhem Esselrebroeck ende oick syn broeder facit
Lxxiiii £
Summa lateris

xCviii £ xxvii klymmer
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foto 0017

folio recto
Item eeyne koer van Elsken Veldynck thynsden op mey bynnen Zutphen staerff inder heerschap van Boerculoe toe Needen
dye koer was eeyn styerken dat heefft gekoefft Loeke hoer moeder
voir iii hoerns gulden
hyer weren by Rychter Wolter ende Machtelt Lyefferynckx facit
ii £ xx klymmer
Item eeyne koer van Eevert Beyerynck alias Haegedoern ende
staerff bynnen Zutphen thynsden op mey bynnen Zutphen
dye koer was een stroede beddeken dat koeffte Geertken syn
huysfrouwe voir eeynen Phylips gulden facit i £ xxvii klymmer ii oertken
Item eeyne koer van Styene Pyers van Cleve Johan Jonckers huysfrouwe ende staerff inder buerschaep van Baeck
dye koer was eeyn jonck vullen peertken dat heefft gekoefft
Johan Jonckers hoyr man voir ix hoerns gulden hyr was by
Alphaert Pyll ende Ffrans dye Wytte facit
vii £ xxv klymmer
Item eeyne koer van Ulairt ther Wedeme dye oelste Henryck Tegerdynckx huysfrouwe toe Voirdden thynsden
op mey bynnen Zutphen
dye koer was eeyn koe koefft
Johan Tegerdynck hoyr man voir vi horns gulden
hyer was
by Beernt Kettell dye Rychter facit
v £ v klymmer
Summa lateris

xvii £ xv klymmer ii oertken
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foto 0025
gedeeltelijk

folio recto
Dit nabeschreven is alsodanen opboeren ende ontfanck
alss Beernt van Holthusen Rentmeester vanden bewyze
der renthen slantz van Zutphen van wegen onss genedigen
lieven heeren alss arffheer, ende van weegen der
vrunde Alphart Schymmelpennincx alss pantheer
opgeboerth ind onfangen hefft, angainde op sunt
Margariten dach anno xvC ind x, uutgainde
op sunt Margariten dach anno xvC ende xi den
golden gulden gereekent voer x Philips stuver ende
i klymmer, den stuver iii klymmer, i klymmer voer iiii oirtken
i oirtken voer iiii groetken

foto 0035

folio recto
Ontfanck van verstarven ende vervallen
ende opkoemyngen vanden hoerigen ende
koermedigen luyden ende guederen
Item eenen koere van Alyt ten Velde gestorven
koermeitz ynden Wolsack by Zutphen thynsden
op mey binnen Zutphen. Die koere wass een
ackerpeertken koffte Warner oer dochter man
voer vi gulden ad ii hornss gulden
Item eenen koere van Griete Wiskinck gestorven
inden karspell van Vorden koermeitz ende tynsden
op mey binnen Zutphen. Die koere wass een
koecken dat verkofft voer ii Philips gulden
Item Geertken tNyenhuyss een vry wyff ende is
gehilickt an Johan ten Nyenhuyss toe Ruerloe
ende sie hefft oer hoerich ende loedich gegeeven
naden guede, hiervan ter beeteringe mynen genedigen
lieven heeren xxxi gulden ad ii hornss gulden
Summa lateris

Lxvii £

foto 0036

folio verso
Item eene gerechte wederwysell togelaten tusschen
Geert Bleickinck Stynen soenne dat een koermeitz
wass myns gegedigen heren
yn syn stat is gaen
staen Barbara Costersche Geert ind Gewen dochter
die nu voirt an een koermeitz wyff weesen ind
blyven sall myns genedigen heren, hiervan mynen genedigen
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lieven heeren ter beteringen viii gulden ad ii hornss
gulden
Item Lubbert Otten sonne een koermeitz man
myns genedigen heren, yn syn stat is gaen staen tot
een rechten wederwysell Reynkens Haesen
Rolephs soen ind gueden ten Langenbarch dye
nu voirtan een koermeitz man myns genedigen heeren
weesen ind blyven sall, hiervan mynen genedigen
lieven heeren ter beeteringe vii gulden ad ii hornss
gulden
Item eenen koer van Alyt Wysse ten Crutenbaichs Eyfzen
dochter koermeitz gestorven to Almen ynden Haegen
die koer wass een vrouwen roxken dat koffte
Willem inden Haegen voer ii hornss gulden
dit wass
een schemel maegt ende verdienden oer broit mitwillen
ind tynsden op mey binnen Zutphen

foto 0037
foto 0038

blanco pagina
blanco pagina

folio recto
folio verso
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Toelichting op de transcriptie
Betreffende de bron:
Het originele register bevindt zich in het Gelders Archief te Arnhem onder toegangsnummer
0012 – inventarisnummer 434. Deze transcriptie betreft een onderdeel daarvan.
Deeltitel: Ontvangst van versterven van koermedigen en inschrijvingen van opkomende
hofhorigen en koermedigen in het Land van Zutphen.
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen
0003 – 0015 – 0016 – 0017 – 0025 – 0035 en 0036 van het genoemde register.
Deze afbeeldingen zijn in te zien 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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B

Index
Holthusen, van ............... 4
S

Beyerynck .......................3
Bleickinck ........................4
Bysthoerst, ter ................1

J
Jonckers.......................... 3

C

K

Schymmelpennincx ........ 4
Schymmelpennynck ....... 1
Smeynck ......................... 2
Syckynck......................... 1

Costersche ......................4
Crutenbaichs, ten ...........5

Kettell ............................. 3

T

L

Tegerdynck .................... 3

Langenbarch, ten ........... 5
Luessynck ....................... 1
Lussynck ......................... 1
Lyefferynckx ................... 3

V

D
Doys ................................2
E
Enserynck .......................2
Esselrebroeck .................2

M

Vekens ........................... 2
Velde, ten....................... 4
Veldynck ........................ 3
Volkerynck ..................... 2

Maerssche, then ............ 2

W

N

O

Wedeme, ther................ 3
Wiskinck ......................... 4
Wolsack.......................... 4
Wyssynck ....................... 2
Wytte, die ...................... 3

Otten .............................. 5

Z

P

Zegenhaegen ................. 2

G
Goidschalck ....................1
Nyenhuyss, ten............... 4
H
Haeckynck.......................2
Haegedoern ....................3
Haegen, den ...................5
Haesen ............................5
Hammynck......................2
Harmelynck.....................1
Holthuesen, van .............1

Perenkamp, ten.............. 1
Pyers ............................... 3
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