Archieftitel: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen - Toegangsnummer 0001 - Inventarisnummer 4626
Vindplaats: Gelders Archief - Zutphense Domeinen - Rekening van Bernt van Holthuysen

Deeltranscriptie: Ontvangst van versterven van keurmedigen en inschrijvingen van opkomende hofhorigen
en keurmedigen in de Graafschap Zutphen - Periode 1496-1497

foto 0001
gedeeltelijk

folio 1 recto
Dit is alsoedaenen opboeren ind ontfanck als Bernt van
Holthuessen vanden bewiesse der renthen slants van
Zutphen van weghen ons genedigen heren as arffheer ind voert
van weghen der vrunde Alphart Schymmelpenninck als
pantheren opgeboert ende ontfangen heft Aengaende op
sunte Margariten dach anno xCvi utgaende op sunte
Margariten dach anno xCvii den golden gulden gerekent
voir ii £ ind dat £ gerekent voir x Philips stuver i klymmer
ind den stuver gerekent voir iii klymmer

foto 0008

folio 8 recto
Ontfanck vanden verstarven koirmeden ind
opkomyngen vanden horigen ind koirmedigen
luden ind guederen gehorende inden bewise der
Greeffschop van Zutphen.
Item eyn verstarff vanden soene op Wolschenhuys geheiten
(niet vermeld) gestorven inden kerspell van Ruerloe ende was noch
jonck ind onmondich ind heft anders nyet naegelaethen
voir syn verstarff dan een deell roggen geseget dair aff
komen is tot myns genedigen heren deell v molder roggen dat molder
gegeven voir xxvi klymmer ffacit
iiii £ vi klymmer
Item eyn verstarff van Gertrut Boevincx gebaren
vanden hoffhorighen guede Lueinck to Barchem gestorven
inden karspell van Lochom opten guede Boevinck ind
hoerden inden hoff tho Lochom heft naegelathen voir
hoir verstarff iii ackerpeerde iii cone ii stier iii varcken
ende wenych saetz geseget inder aerden aen welck
welck verstarff myn genedige heer gerechtet was totter helft
koft myns genedigen heren deell Henrick Bovinck voir xii
golden gulden iii molder roggen ind v molder boecweiten
den roggen dat molder gegeven voir xxvi klymmer den
boecweyt dat molder gegeven voir xiii klymmer facit
xxviii £ xix klymmer
Item eyn koer van Egbert ter Schoet gestorven bynnen
Dottinchem koirmeyts die koer was eyn ackerpeert
koft Pandze des drosten baede voir ii golden gulden facit
iiii £
Summa lateris

xxxvi £ xxv klymmer
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foto 0009

folio 8 verso
Item eyn verstarff van Albert Wyltynck gebaren van
Hassinck toe Vorden gestorven inden karspell van Zeelhem
op Wyltynck toe Halle ind hoerden inden hoff to Hengell
ind heft naegelathen voir syn verstarff i ackerpeert ii koene
ii halffwassen varcken i soch myt koeden aen welcke
verstarff myn genedige heer gerechtet was totter helft koft myns
genedigen heren deell Wilhem Wiltinck sinre dochter man
voir iiiij golden gulden hier waren by Henrick Wassinck Johan
ind Henrick Eskynck facit
ix £
Item eyn verstarff van Warner Smedynck gestorven
inden karspell van Ruerlo ind was eyn olt lam man
ind had omb krancheitz syns lives ende armoden wyll
syn guet aevergegeven synre aldester dochter ind
hoerden inden hoff to Lochom ind ende heft nyet anders
achter gelathen voir syn verstarff dan eyne coe ende
omtrent ix vyme boeckweiten aenden stroe welck
verstarff myn genedige heer gerechtet was totter helft koft myns
genedigen heren deell Johan Smedynck Warnnerssz voir iii
golden gulden hier weren by Wolter van Olde die Richter
husgenothen Henrick tPaelre ind Wolbert Wyskinck facit
vi £
Item eyn koer van Wolter tAsseler ind was eyn dachuerer
gestorven bynnen Zutphen koirmeyts die coer was eyn
snode koeken koft Rabe tAsseler Wolters broder voir ii g
golden gulden hier was by Andries van Holthuessen ffacit
iiii £
Summa lateris xix £
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foto 0009

folio 9 recto
Item eyne wissell toe gelathen tusschen Hilleken ten Broecke
echte dochter Reynts ten Broecke gebaren vanden hoffguede
ten Broecke horende inden hoff to Hengelle ind solde verarfft
hebben nae horen hoffrechte nyet meer dan eynen olden flemsch
ind in oer stat is gaen staen tot eynen gerechten wedderwyssell Everharda ten Haeve echte dochter Geritz ind Else
ten Have gebaren vanden erve ende guede ten Haeve dye
welcke eyne vrie dynstmaget was myns genedigen heren ind
Everharda vursz: sall nu voirt aen wesen eyn hoffhorich
wyff myns genedigen heren horende inden hoff to Hengelle hier van
myn genedige here ter beteronge vi golden gulden hier weren
aen ind aver husgenothen Garrit Addekinck ind
Garryt Konynck facit
xii £
Item eyn verstarff van Koip ter Boelhoff gestorven
inden gerichte van Almen horende inden hoff to Zutphen
ind heft naegelathen iiii cone iiii calver vi eynwinter
ronder x jarighe varcken iiii bedden eyn kettell van v
emmere eyn kettell van eynen emmer ind eyn deell ander
husraets ende want desse man op ghenen hoffguede en sat
dan eyn bouman was op anderen guede ind synen sone
Warner dat halve guet ter Bulhoff in hilixforwerden aver
gegeven was myn genedige heer nyet veire verarvet aen dat
vursz: verstarff dan totten vierdendeell dat koft Warner
syn sone vorsz: voir x golden gulden hier waren aen ind aver
husgenothen Johan Conynck Lambert Sickynck Wessell
Cassert ind Johan Kystemaker facit
xx £
Summa lateris

xxxii £
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foto 0010

folio 9 verso
Item eyn verstarff van Peter Onstedinck ind wart bynnen
Doesborch doet geslaghen gebaren vanden guede Onstedynck
geleghen inden karspell van Vorden horende inden hoff tho
Zutphen heft naegelathen voir syn verstarff v ackerpeerde
ii mager ossen v cleyne coene dair aff vanden eynen
sunte Anthonis dat vierdendeell hoirden vii eynwynter
runder v fockalver v halffwassen varcken ind eyn deell
roggen geseget op Onstedynck to Vorden ind eyn deell
op tJoickick to Varsselle aen welck verstarff myn genedige heer
gerechtet was totter helft Coft myns genedigen heren deell Ente
Onstedinck Peters husfrow voir xxij golden gulden
ind vanden sade is gekomen tot myns genedigen heren deell van
Onstedinck xi molder roggen ind van tJoickinck viij molder
roggen dat molder gegeven voir xxvi butken ind noch
van onwisser schult ingefordert van Arent Bunnekynck
ind Arent Enserinck vij golden gulden hier weren by
aen ende aver Jacob Kettell die Richter Bernt Ketell
Lubbert Geltynck ind Jacop ten Byvanck facit
Lxxi £ xvi klymmer
Item eyn koer van Bartolt Liefferynck genant Spitholt
gestorven inden karspell van Almen op Spitholt koirmeitz
die koir was eyn ackerpert dat koft syn husfrow ind
kynder voir v golden gulden hier was by Wolter Henrickssz
die Richter facit
x£
Item eyn verstarff van Trude Schryvers gestorven
inden karspell van Warnsfelde op Vockinck ind
hoirden inden hoff to Hengell ind en heft nyet mere
verarft dan eynen olden flemsz ffacit
ii klymmer i ortken
Summa lateris

Lxxxi £ xviii klymmer i ortken
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foto 0010

folio 10 recto
Item eyn koer van Henrick Veldynck gestorven
inden heerscop van Borckelloe inden karspell van
Eybarghen opten guede Caeldenbarch koirmeitz die koer
van eyn ackerpeertken dat koft syn husfrow voir iiiij
golden gulden hier waren by Johan van Baer Henrick
ten Bouwhuess ind Esken Veldynck facit
ix £
Item Johan Velemansz koirmeitz gebaren want hy
langetyt buthen lantz gewoent ind gewest had ind
nyet en wyste dat hy hoeftyns schuldich was
heft sich die selve Johan tboecke lathen setten ind
synen achterstedighen tyns betaelt ind beliep ij golden
gulden die ontfangen syn in bywesen Andries van
Haesthen ind Evertz Salicken facit
iii £

in de marge: go hoerden termesten vanden erfftyns oeck
sulx tho rekenen
Item een koer van Elsken ter Schoet gestorven inder heerscop
van Boerckeloe koirmeytz die koer was eyn snode
kettelken dat koft Johan van Baer bynnen Grollo
voir xix butken ffacit
xix klymmer
Item eyn koer van Gesen Zewynck genant Layckinck
gestorven inder heerscop van Borckelo koirmeytz die
koir was eyn coeken dat koft die molner to Dravenhorst
voir ii golden gulden hier was by Johan van Baer the
Grollo ffacit
iiii £
Summa lateris

xvi £ xix klymmer
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foto 0011

folio 10 verso
Item eyne koer van Elsken Honnerss Alide docther
gestorven inden karspell van Steenre coirmeitz die
coer was eyne cleynen coeken dat koft Henrick
Smedinck tho Bronchorst voir v licht pont
myn eyn ort pontz ffacit
iii £ ii klymmer
Item eyne coer van Alyt Crucenbarchs gestorven
inden karspell van Almen koirmeitz die coer was
eyn snode beddeken dat koft Henryck Doernynck hoir
broder voir xxxvi butken facit
i £ v klymmer
Item bynnen Dottinckhem is een gestorven genant Wolter
Guetkynck ind was koirmeitz ind die koer was eyn
coe, dair voir heft Derick vanden Grynde myns
genedigen heren barbier ontfanghen ii golden gulden ind secht
dat myn genedige heer den coer gegeven heft dair
umb hier van nyeth
Summa lateris

Ontfanck

iiii £ vii klymmer

Summa summarum van allen ontfanck
desses tegenwordigen iaers belopt tsamen
op
xiiiC Lxviii £ ii klymmer
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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 4626. Deze transcriptie betreft een onderdeel daarvan.
Deeltitel: Ontvangst van versterven van koermedigen en inschrijvingen van opkomende
hofhorigen en koermedigen in de graafschap van Zutphen.
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de volgende digitale afbeeldingen:
0001 en 0008 t/m 0011
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: 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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