Archieftitel: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen - Toegangsnummer 0001 - Inventarisnummer 4317
Vindplaats: Gelders Archief - Zutphense Domeinen - Rekeningen van rentmeesters

Deeltranscriptie: Ontvangst van versterven van volschuldige eigen lieden en keurmedige lieden
in de graafschap Zutphen - Periode 1473-1474

Eerste rekening van 13-07-1473 tot 13-07-1474 door Gheerit Schymmelpenninck
foto 0001

voorblad
yerste Rekeninge Gheerits Schymmelpenninck vanden
rentmeesterschape van Zuytphen
van i.en geheelen jaer eyndende xii.a july anno xiiii.C Lxxiiii
Om Thof

foto 0005
Pro curia

folio 1 recto
Demayne vanden graefscap van Zuytphen
van 1en jaer eyndende xii.a july anno
anno Lxxiiii

Over gegeven te hove
by den voorsz: rentmeester
xix.a appril anno Lxxv post
pasca

Om thof
Yerste Rekeninghe Gherijts Schimmelpenninck rentmeester vanden
greefschap van Zutphen myns genedigen heren shertogen van Bourgondien
van Brabant van Limborch van Lutzenborch ende van Gelre greve
van van Zutphen etc. dair toe gestelt by oepenen brieven van
commissien vanden commissarysen myns vorsz: genedigen heren hier onder
genoempt van welken brieven van commissien de copie van woerde
te woerde staet gescreven na duititerlatie dess rekeninghen in daten
vanden xiiiisten dage in octobris anno xiiii.C Lxxiii van allet ghene des
die vursz: rentmeester heeft opgebuert ende ontfangen van thynsen renten
opcomingen ende vervallen mynen voirsz: genedigen heren als greve
van Zutphen toebehoerende ende die des voirsz: rentmeester voirseten in
dess officien hebben plegen op te bueren ende te ontfangen end dit
al achtervolgend eenen state den voirsz: rentmeester gemaict by die
voirsz: commissarissen te wetene meesteren Janne Oudart Jacob Cruesinck
ende Janne Scoep dair af zy eenen gelyken hebben gehouden, synt den
xiiisten dach van julio anno xiiiiC Lxxiii tot den xiisten dage toe
der selver maent int jaer xiiiiC Lxxiiii beyde incluz als van eenen
geheelen jaer ende is te weten dat hoe wel des voirsz: rentmeesters
commissie gegeven was opten voirsz: xiiiisten dach van octobris anno
Lxxiii dat hy nochtan verandwerdt vanden tyde dat zynen staet
gemaict was navolgend den selven welke rekeninghe welke rekeninge gemaict
is in sueveren munten die alle geadvalueert zyn in ponden scellingen
ende penningen van xL grote vlems elc pont gerekent Gedaen te Mechelen
Ende is te weten datmen altyt dnuwe jaer beghint te
scrivenne i.a januarii
28 juni 2022 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-1-

Transcriptie: © Rob Stokkers

Archieftitel: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen - Toegangsnummer 0001 - Inventarisnummer 4317
Vindplaats: Gelders Archief - Zutphense Domeinen - Rekeningen van rentmeesters

Deeltranscriptie: Ontvangst van versterven van volschuldige eigen lieden en keurmedige lieden
in de graafschap Zutphen - Periode 1473-1474

foto 0023

folio 18 recto
Ander ontfanck van versterve vanden volschuldigen eygene
luden die gestorven zyn bynnen den tyde deser rekeninghe onder den
greefscap van Zutphen dair af by desen rentmeester ontfangen es
tghene des hier na volght

Inden iersten van Reynds wive te Nyenhuys wonende
inden prochien van Ruerloe dair af de rentmeester myns
genedigen heren recht vercocht heeft Reyndt voirscr: voer de
somme van xviii postulaten gulden tstuck te xiiii stuvers gerekent
valet in munten deser rekeninge
xii £ xii scellingen

Item van Janne ten Paelre woenende inden voirsz: prochien
van Ruerloe ende is gestorven bynnen den tyde deser rekeninge
dair af dat Henrick zyn zone myns genedigen heren recht gecocht heeft om x postulaten gulden valet ten pryse als voer
vii £

Item van Coenraet opten Bormen wonende inden voirsz: prochien
ende gestorven es bynnen den tyde deser rekeninge dair
af dat zyn huysfrouwe myns genedigen heren recht
gecocht heeft om xii postulaiten gulden valet als voer
viii £ viii scellingen

Item van Gherdt Ilmerinck woenende inden prochien
van Almen ende is gestorven bynnen den tyde deser
rekeninge ende heeft zyn huysvrou gecocht myns genedigen
heren recht voer iii postulaten gulden qui valet ten
pryze als boven

ii £ ii scellingen

Item van Henrick Wilskinck wonende inden prochien van
Almen ende es gestorven bynnen den tyde deser

N.B.

De opmerkingen in de marge bevatten geen aanvullende informatie over de
overleden personen en zijn daarom niet getranscribeerd.
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foto 0024

folio 18 verso

rekeninge, dair af zyn huysvrouwe gecocht heeft myns
genedigen heren recht voir xvi postulaten gulden ten pryze
voirscr: qui valet

xi £ iiii scellingen

Item van Dyrcken ten Paelre woenende bynnen der
stadt van Zutphen ende gestorven es bynnen den
tyde deser rekeninge dair af zyn huysvrouwe gecocht
heeft myns genedigen heren recht voer x postulaten gulden
valet ten pryse als voer

vii £

xiii.a

Somme vanden vorsz:
versterven
xLviii £ vi scellingen
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foto 0024

folio 19 recto
Ander ontfanck van koermoidsluden die gestorven
zyn bynnen den tyde deser rekeninge, ende dair af mynen
genedigen heren verschenen is dbeste stuck van haeren gereden goede

Inden iersten van Lubbert ten Knove wonende inden
prochien van Hengele dair af den koer voir mynen
genedigen heren was een bedde dwelc vercocht is geweest
eenen postulaten gulden te xiiii stuvers gerekent valet

xiiii scellingen

Item van Engelbert te Bruynsvelt woenende inden prochien
van Zeelem dair af den koer was een mageren os
die vercocht is geweest voer iiii postulaten gulden valet

ii £ xvi scellingen

Item van Henrick te Bruynsvelt wonende inde voirsz: prochien
dair af myns genedigen heren koer was een mageren os,
die vercocht es geweest voer iii postulaten gulden valet

ii £ ii scellingen

Item van Berndt ten Broickhuys wonende inden heerlicheyt
van Broekel inden prochien van Nede dair af myns
genedigen heren koer was een coe, die vercocht is
geweest iii postulaten gulden valet

ii £ ii scellingen

Item van Lyeffert Henninck woenende inden heerlicheyt
van Broekel dair af myns genedigen heren koer was
eenen styer, die vercocht is geweest een oirt
min dan iii postulaten gulden qui valet

xxxviii scellingen vi penningen
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foto 0025

folio 19 verso

Item van Engelen Lyeftinck die gestorven is bynnen
den tyde deser rekeninge, dair myns genedigen heren koer was
eenen mageren os, ende was vercocht iiii postulaten gulden
qui valet
ii £ xvi scellingen

Item van Gherdt Oiverkamps, wonende inden prochien
van Steenre ende es gestorven bynnen den tyde deser
rekeninge, dair myns genedigen heren koer was een mager
vercken ende was vercocht

x scellingen

Item de vrouwe Nuysincs wonende inden prochien van
Almen, dair myns genedigen heren koer was een cleyn
pertken ende es vercocht geweest iiii postulaten gulden ende
i groten valet
ii £ xix scellingen vi penningen

Item van Werner Weykens woenende inden prochien van
Voirden ende es dootgeslagen vanden volke van wapenne
doen myns genedigen heren te Zutphen was, dair myns
genedigen heren koer was een mery ende was vercocht
iiii postulaten gulden qui valet

ii £ xvi scellingen

Item van Henrick Zweverinck wonende inden voirsz: prochien
ende es gestorven dair myns genedigen heren koer was
een mageren os ende was vercocht v postulaten gulden valet

iii £ x scellingen

Item van Wouter van Beenen woenende inden prochien van Hengele,
ende es gestorven dair myns genedigen heren koer was een voelken
dair sunt Anthonys gedeelte aen hadde ende gondt mynen genedigen heren deel
xxii scellingen

28 juni 2022 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-5-

Transcriptie: © Rob Stokkers

Archieftitel: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen - Toegangsnummer 0001 - Inventarisnummer 4317
Vindplaats: Gelders Archief - Zutphense Domeinen - Rekeningen van rentmeesters

Deeltranscriptie: Ontvangst van versterven van volschuldige eigen lieden en keurmedige lieden
in de graafschap Zutphen - Periode 1473-1474

foto 0025

folio 20 recto

Item Engele Zedeler woenende inden stadt van Doetinghem
ende is gestorven, dair myns genedigen heren koer was
een cleyn beddeken, dwelc vercocht was voer

xiiii scellingen

Item van Hillen Coenraets woenende inden prochien van
Hummel dair myns genedigen heren koer was een oudt
hoycke ende es vercocht geweest haerder moeder

xviii scellingen

Item van Henrick Pryster wonende inden prochien van Lochem
dair myns genedigen heren koer was een coe ende was
vercocht op sulke conditie dat die coe leefde tot
meye iii postulaten gulden dwelc alzo niet en geboirde
mair die coe starf ende waert mids dien de huyt
vercocht om

ix scellingen

Item van Ghese ten Velde de welke gestorven es
ende behoirde ten hove te Hengele, dair af dat
mynen genedigen heren verschenen es i vlemschen valet

ix penningen

Item van Gheertruydt Lieftincs die oic gestorven is
ende behoirde ten selven hove ende is myns genedigen
heren recht als voer
ix penningen

xiiii.a

Somme vanden voirsz: rechte na doede der
koermoidsluden
xv £ viii scellingen vi penningen
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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 4317. Dit register bevat een jaarrekening lopende van 13-07-1473
tot 13-07-1474.
Deeltitel: Ontvangst van versterven van volschuldige eigen lieden en keurmedige lieden
in de graafschap van Zutphen 1473-1474
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001, 0005 en 0023
t/m 0025 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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