Archieftitel: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen - Toegangsnummer 0001 - Inventarisnummer 3181
Vindplaats: Gelders Archief - Zutphense Domeinen - Rekeningen van rentmeesters
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en van breuken in de graafschap Zutphen - Periode 1414-1415

Rekening van Gerit die Boese als rentmeester en drost van het Land van Zutphen,
12-07-1414 tot 12-07-1415
foto 0000

voorblad

Zutphen
van xiiii tot xv

foto 0001

folio 1 recto
Dits dat Gerit die Boese op gebuert hefft van
myns lieven genedigen heren rente inden lande van Zutphen
an to rekenen inden jaere ons heren dusent vierhondert
viertyen op sunte Marghareten avent ende weder
uitgaende inden jaere ons heren dusent vierhondert
vyftyen op sunte Marghareten avent xvi blenken
vor een £ gerekent ende xv blenken vor enen gulden gerekent

foto 0009

folio 8 recto
Erftale ende coermede

Item een coermede Iohan ten Duller inden kerspel van Almen iiii gulden
Item een coermede Henric Steynkens kint inden kerspel van Keppel vi gulden
Item een coermede Manbenen to Hengel iiii gulden
Item een coermede Diebrich ten Over inden kerspel van Doetinchem vi gulden
Item een coermede Fye Lodekinx to Winterswyc v gulden
Item van erftale Warner Geltinx kynt to Hengel xx gulden
Item van erftale Bernt ten Nyenhuys to Zeelhem vi gulden
Item van erftale Wolter Garboldinx moder to Roderlo xxii gulden
Item van erftale Gerit Kempckens wyf inden kerspel van Lochem xLiii gulden
Item van erftale Bertolt Hassincx inden kerspel van Lochem C Lxxv gulden
Item van erftale Reynolt Eggincx inden kerspel van Lochem C gulden
Summa iiiC xCi gulden
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foto 0011

folio 10 recto
Dyt is dat Gerijt dije Boese up gheboert heft vanden
droessaet ampt vanden lande van Zutphen sedert der
tyt dat hy rekende tot Loebede myt myenen ghenedi
ghen heer van Gelren dat was inden jaer van Mo CCCCo
ende xiiii als des vijeften daghes na onser vrouwen
dach naten hente weder inden jaer van Mo CCCCo ende xv
up sunte Margareten avent toe elken gulden gerekent voer
xv blenken

Int irste van enen scomaker tot Dotinchem want hij tot Hommel ghekeven hadde daer
aff tot beterijnghen vi gulden
Item Wijllam Boest want hij een mees ghetaghen hadde iiii £ ad xiiiij blenken valent
iii gulden xiii blenken
Item van Volquijn Rovels want hij een roegel tot Keppel inden stedeken stael daer aff
tot beterijnghen xxxv gulden
Item van Heirwijch Tanckinck want hij een maghet betech dat sije sijenen zoen betovert
soelde hebben des sije onsculdich was daer aff tot beterijnghen xx gulden
Item Gerijt Wijmboldijnck ende Berwoelt ten Echave want sije hoelt ghehouwen
hadden uijt die marke tot Zelem daer aff tot beterijnghen xxxii gulden
Item Clauwes van Oij want hij een man mijt eenre kuesen gheslaghen hadde vi gulden
Item Aelbert Koelsmijt want hij een mes ghetaghen hadde iiii £ valent iii gulden xiii blenken
Item Arent ten Nijenhuijs want hij een man ghewoent hadde x gulden
Item Johan van Hunten van pantkijrijnghen iiii £ valent iii gulden xiii blenken
Item van Heijne ter Vent want hij een man ghewoent hadde viii gulden
Item van Henric ten Echave want hij sijene pande ghenamen hadde weder uijt myns
ghenedighen heren hoeff ende gelien dije hem aff ghepent waren daer aff tot beterijnghen xxviii gulden
Item van Bentijncx tuilner? want hij een mees ghetaghen hadde tot Doseborch iiii £
valent iii gulden xiii blenken

Summa iC Lx gulden vii blenken
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foto 0012

folio 10 verso

Item Vrederijck Hosijncvelt want hij een mees ghetaghen hadde iiii £ valent
iii gulden xiii blenken
Item Wolter Venhoerst want hij een man ghewoent hadde daer aff tot beterijnghen
viii gulden
Item Johan Hemijnck want hij hoelt in den Sijnwede ghehouwen hadde x gulden
Item Dirick van Redinchem want hem sijene verkene ghestaelen weren dije hije
weder krech bueten gherijchte daer aff tot beterijnghen ii gulden
Item Peter dije Yegher want hij een man ghewoent hadde daer aff tot beterijnghen
x gulden
Item Henric ende Gerijt Reijnolts zoenen ghebroderen Gerijt van Haerle Clauwes Meddenzoene
Henric Wetijnck Herman Stael Rotger Henric zoen Arent Dircks zoene wonnactijch
bueten den lande van Gelren want sij Herman van Olederijnck doet sloghen tot Elten
dat langhe gheleden is daer aff tot beterijnghen xx gulden
Item Roeloeff van Hijeker want hij een doer ghestoeten hadde tot Hommel inder nacht
daer aff tot beterijnghen C gulden
Item dije Moije ende Hoerbijel want sij een man tot Stenre doet sloghen daer aff tot
beterijnghen xvi gulden
Item Herman inder Laer want hij sijns wijeves suster gheslaghen hadde daer aff tot
beterijnghen xL gulden
Item [niets ingevuld]

Item vanden ghescheijde tusschen Johan den Roeden ende Wijllam Lansijnck als van Henricx
guet tot Averkamp daer heft Gerijt dije Boese aff gheboert C gulden
Item Gerijt voersz: heft gheboert van Gertrud Smedincx want oer Gerijt oerloeff gaff
van weghen ende bevele mijns ghenedighen heer van Gelren dat sije mochte scheijden
van oeren manne C gulden

Summa iiiiC ix gulden xiii blenken
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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 3181. Dit register bevat een jaarrekening lopende van 12-07-1414
tot 12-07-1415. Inventarisnummer 3180 bevat de afgehoorde rekening over dezelfde
periode, maar is door waterschade grotendeels onleesbaar.
Deeltitel: Ontvangst van versterven van volschuldige eigen lieden en keurmedige lieden
en van breuken in de graafschap van Zutphen 1414-1415
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001, 0009, 0011 en
0012 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: voersz: = 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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