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foto 0001

titelblad
Reekeninghe Cornelis Anthoeniszoen
Lantrentmeester van Coe Mat Domeynen
inden quartiere ende graefschap
van Sutphen. Eyndende xxien
february anno xvC. negen ende
vyftich.
Voerden Conninck

foto 0142

folio 70 verso
Ander ontfanck van den
Kueren vervallen ende
amenden verschynende vande gheene die
thynsgoederen vercoopen, splyssen ende oversetten
zonder consent des heeren, metsgaders vanden hoerigen
eygen ende vrye luyden, kuermoetsche luyden ende
anderen die holt vande servile erven houwen zonder
consent. Oick mede die by faulte van betaelinge
oirs thyns den heere belmondich vervallen ende vande
recognitie vandien. Ende voerts zoe wanneer eenige
eygen hoerige of kuermoetsche luyden sterven, inde
goeden vanden welcken die heere by wylen die helft
ende by wylen een het beste percheel vervallen es.

in de marge:
De Rentmeester sal zyn uuyterste diligentie doen, deze koeren
ende amenden, als die vallen, inne te vorderen,
naden nature, ende rechte dair toe staende. Ende
in gevalle yemant gebreuct hebbende, versoect
te componeren, desz en sal hy hem nyet
onderwinden, eyncsele mede te handelen, zonder
voirwete ende ordonnantie dezer Camere.
Inden eersten alsoe zyne Mat: als Grave van Zutphen
competeert van alle kuermoedige personen den selven
Grave met hoofthyns verplicht wesende naer hueren
overlyden een het beste percheel van allen oeren achter
gelaeten gereeden goeden. Soe eest dat byt overlyden
van Aelbert Mette Vleyshouwers zoen kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen van
Den certificatie Zallandt binnen Zutphen folio xxix.o, die welcke
zecht gelevert gestorven es upten xxiiien marty xvC acht ende vyftich
inden kerspel van Olst. Ende es zyne Mat: voorde
kuer vervallen een merie peerdeken, twelck gecoft
heeft zyne naegelaeten weduwe voor acht Ryder
gulden tot xxiiii stuver tstuuck maekende hier

ix £ xii stuver

By toverlyden van Johan Grieten Roeloff Wevers
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folio 71 recto
huysfrouwen zoen kuermoedich thynsende up meye
int register van Zallandt binnen Zutphen folio xlv.o
die welcke gestorven es upten xxx.en marty xvC
acht ende vyftich inden kerspel van Zwolle inde
bueyrschap Berckman. Ende was een schamel
arm olt man, een wildschut geweest achterlaetende
een wiltschuts quaet peerdeken twelck gecoft heeft
Dyrick Jans ende zyn soen voor twee daelers in
specie, doende

iii £ i stuver

By toverlyden van Wyllem Hermelinck een vry man,
dan alsoe hy up Coe: Matz: hofhoerige goet
Hermelinck gelegen inden kerspel van Waernsfelt
onder die subjectie des haves tho Lochem upten
viii.en aprilis xvC Lviii gestorven es, zoe es zyne
Mat: nyettemin in alle naegelaeten gereeden goeden
vererft als in een volschuldich eygen, hofhoerich
man totten totten voorn: have Lochem gehoerich
welcke versterff gecoft heeft Margareta Hermelincx
zyn naegelaeten weduwe voorde somme van vyff
ende twyntich golde gulden, tstuucke tot xxviii stuver
als byden inventaris hier overgelevert, maekende
hier

xxxv £

in de marge:
By den inventaris hier inden text geroert, met certificatie
dair achter aen vanden Richter ende pastoir van Warnfelt
inholdende, als inden text ende dat de helft vande goeden
inden inventaris vermelt inden wairheytz nyet mier
wairdich en waren.
By toverlyden van Geertken Wassincx een volschuldige
eygen hofhoerige vrouwe naeden have thoe Hengel
gehoerich, die welcke gestorven es upten xxviii.en
aprilis anno xvC Lviii upden hoerigen goede Lenderinck
inden selven hoff thoe Hengel gehoerich. Ende es
foto 0144

folio 71 verso
t

zyne Ma : als naeden rechten des hoffs Hengelloe
nyet meer vererft dan eenen olden vleems, daromme
hier den zelven doende

De certificatie

i stuver

By toverlyden van Mechtelt Goldes kuermoedich thynsende
int register vanden thynsen up meye binnen Zutphen
folio xCio, die welcke gestorven is toe Lichtenvoirde
upten xxviii.en marty xvC acht ende vyftich. Ende
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zecht gelevert

was een schamel vrouwe zyne Mat: achterlaetende
voirden kuer een vrouwen roucxken, twelck gecoft
heeft Bernt Scheper voer veerthien stuver: hier

xiiii stuver

By toverlyden van Fye Bleckincx Fyen dochter kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen binnen
Zutphen folio xCii, die welcke gestorven es binnen
Lichtenvoirde upten iien aprilis xvC Lviii. Ende es zyne
Mat: voirde kuer vervallen een twee jaerich rundeken twelck
gekoft heeft Johan haer naegelaeten zoen voor drie
Ryder gulden tstuuck tot xxiiii stuver
iii £ xii stuver
By toverlyden van Rabe Johanna Wyllincx zoen kuermoedich
thynsende up mey int register vanden thynsen binnen
Zutphen folio Lxxxixo, die welcke gestorven es inden
kerspel van Doetichem upder Slangenborch upten xxviii.en
aprilis xvC Lviii, achterlaetende voirt beste een ruyn
peerdeken twelck gecoft heeft Aelbert zyn broeder voor
vyff Ryder gulden ten voorn: pryse, maekende
iii £
foto 0145

folio 72 recto
By toverlyden van Anna Jutte Bessemes dochter kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen binnen
Zutphen, folio Lvii.o, die welcke gestorven is inden
kerspel van Brummen upde Locht. Ende es zynde Mat:
vande kuer vervallen een wit vrouwen roucxken twelck
gecoft heeft Johan ten Holt haer naegelaeten man voor
eenen Ryder gulden facit:
xxiiii stuver

Bij certificatie

By toverlyden van Lutgaert Cruesenborch kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen binnen
Zutphen folio xLiiii.o, die welcke gestorven es inden
kerspel van Lochem upde Plachaert, achterlaetende voirt
beste een stier beesten twelck gekoft heeft Egbert haer
zoen voer drie Ryder gulden ad xxiiii stuver tstuuck maekende
hier
iii £ xii stuver
Bij toverlyden van Griete ten Bouwhuys kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen binnen
Zutphen folio xLvii.o die welcke gestorven es inden kerspel
van Almen up Joffer van Coeverdens goet upten ii.en july
xvC Lviii. Ende es zyne Mat: voorde kuer vervallen
een merie peerdt dat welcke gecoft heeft Bartha
oer naegelaeten dochter voor acht Rijder gulden tstuuck
tot xxiiii stuver, maekende hier

ix £ xii stuver
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By toverlyden van Guela Metten Harckincx dochter
kuermoedich thynsende up meye int register vanden thynsen
foto 0146

folio 72 verso
o

binnen Zutphen folio xLvii. die welcke gestorven es
inden kerspel van Lochem up Addekinck, upten xxixen
july xvC Lviii. Ende es zyne Mat: voorden kuer
vervallen een merie peert, twelck gecoft heeft
Volcker haer naegelaeten man voir zeven daelers
tstuuck tot xxviii stuver maekende

By certificatie

By toverlyden van Griete Wenekincx kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen binnen
Zutphen folio xCiii.o, die welcke gestorven es upten
xxiiii.en aprilis anno xvC Lviii. Ende was Coe:
Mat: voorden kuer vervallen een velt koycken die
welcke gecoft heeft haer naegelaeten man voor
twee daelers ende eenen halven in specie maekende
hier
By toverlyden van Heyle ten Aelbertserve kuermoedich
thynsende up Martini int register vanden thynsen
binnen Zutphen folio xxxiiii.o, die welcke gestorven
es upten vii.en septembris xvC Lviii inden kerspel van
Ruerloe. Ende was zyne Mat: voorden kuer vervallen
een koye die welcke gecoft heeft Aelbert haer
naegelaeten zoen vuer vyff Ryder gulden tstuuck
ad xxiiii stuver maekende

ix £ xvi stuver

iii £ xvi stuver

vi £

By toverlyden van Geertken ter Leye Maryken Catermans
dochter kuermoedich thynsende up meye int register
foto 0147

folio 73 recto
o

vanden thynsen binnen Zutphen folio Lviii. verso, die welcke
gestorven es inden kerspel van Olde Keppel upten laesten septembris
xvC Lviii. Achterlaetende voort beste een ruyn paerdeken
twelck gecoft heeft Johan Schouten haer naegelaeten man
voor vier Ryder gulden ende een halve, tstuuck tot xxiiii stuver
maekende hier
v £ viii stuver
By toverlyden van Aelberta Truyde ter Schuylenborchs
dochtere, kuermoedich thynsende up meye int register
van Zallandt binnen Zutphen folio xxii.o, die welcke
gestorven es binnen Deventer int gasthuys upten xxii.en
augusti xvC Lviii, ende was een schamel dienstmaecht
achterlaetende voert beste een quaet rocxken twelck
gecoft heeft Wolbert haer broeder voir drie ende
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twyntich stuver

in de marge:

xxiii stuver

By toverlyden van Catharina Stoeverincx kuermoedich
dan gehylicht zynde en stondt noch nyet te bouck.
frei overmits de oppositie
Duerdien dat zy zyne Mat: als belmondich vervallen
es, gestorven upden iii.en augusti xvC Lviii inden kerspel
van Ruerloe, voir welcke belmondicheyt deszen Rentmeester
met Gerit upde Forme haeren naegelaeten man in presentie
van Gerit Schymmelpenninck burgemeester der Stad Zutphen ende
den kuster van Ruerloe gecompareert es te betaelen
aenschouts nemende dat zyluyden in voorgaende jaeren
jammerlycken verbrandt waeren, de somme van seven
Ryder gulden tstuuck tot xxiiii stuver. Maekende
hier
viii £ viii stuver

in de marge:
De Rentmeester heeft overgebracht certifcatie als inden text vermeld es
soe dat men voor dese reyse dair up ende up des Rentmeesters affectie
deze Lasthebberen aenvaert
Sy voort aen gelyke uuytcoop nyet meer gehouden zonder voorgaende
inventaris te hebben. Ende sal de Rentmeester voorts dair inne
zyne Mats: Maeste zo’n fyt doen.
foto 0148

folio 73 verso

De certificatie

By toverlyden van Ghoessen Antinck Jennekens dochter
kuermoedich thynsende up Symonis et Jude inden
hoff thoe Hengelloe, blykende by tregister vanden thynsen
tho Selhem Hengel etcetera folio xxio verso. Die welcke
gestorven es upten xxviii.en augusti xvC Lviii inden
kerspel van Drempt, ende was een schamel dienstmaecht
achterlaetende een quaet rocxken twelck haer om godts
wyllen quytgelaeten es omme daer voor een dootkiste
te moegen coepen. Ende daeromme hier
Nyet
By toverlyden van Dyrick Stoeverincx kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen binnen
Zutphen folio Lxxxvii.o. Die welcke gestorven
es inden kerspel van Grolle inde bueyrschap van
Belterum upten vi.en septembris xvC Lviii achterlaetende
een cleyn ruyn paerdeken twelck gecocht heeft Johan
Welsinck voor vier Ryder ende een halve tstuuck
tot xxiiii stuver maekende

v £ viii stuver

By toverlyden van Hilla ten Stroe alias Stoeverincx
kuermoedich thynsende up meye int register vanden
thynsen binnen Zutphen folio Lxxxvii.o verso, was een
vrouwe omtrent hondert jaeren olt, ende hadde wel
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de certificatie

achtien ofte negenthien jaeren bedde vast gelegen, achterlaetende
een quaet olt beddeken van sacklaeken met kaff
gevult, twelck dessen Rentmeester om godts willen
gelaeten heeft haeren naeste vanden bloede genaempt
Geert. Ende daeromme hier
Nyet

foto 0149

folio 74 recto
By toverlyden van Elsa ter Schoet Johan ten Haneveldts
huysvrouwe kuermoedich thynsende up meye int register
vanden thynsen binnen Zutphen folio Lxxxv.o, die welcke
gestorven es inden kerspel van Grolle inde bueyrschap
Belterum upten ii.en octobris xvC Lviii. Ende heeft
achtergelaeten een stierken twelck gecoft heeft Bele
haer dochter voer twee Karolus gulden hier deselve

ii £

By toverlyden van Elsken ten Stroehuys Steven Alderincx
huysvrouwe kuermoedich thynsende up meye int register
vanden thynsen binnen Zutphen folio Lxxviii.o. Die welcke
gestorven es inden kerspel van Grolle inde voorn: bueyrschap
van Beltrum, ende was een schamel olde vrouwe
achterlaetende voirt beste een quaet olt rocxken, twelck
gecoft heeft Anna haer dochter voir
xii stuver
By toverlyden van Aelbert ter Schoet kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen binnen
Zutphen folio Lxxxiiii.o verso. Die welcke gestorven
is upten viiii.en octobris xvC Lviii inden kerspel van
Grolle inde bueyrschap Beltrum, achterlaetende voerde
kuer een ruyn peerdeken twelck gecoft heeft Alydt
zyne naegelaeten weduwe voor vyff Ryder gulden
tstuuck tot xxiiii stuver maekende

vi £

By toverlyden van Fenne Gese ten Bunschaten dochter kuermoedich
foto 0150

folio 74 verso
thynsende up meye int register van Zallandt binnen Zutphen
folio xxxvii.o, die welcke gestorven es upten ii.en
aprilis xvC Lviii inden kerspel van Raelten. Ende
es zyne Mat: voorden kuer vervallen een quaet velt
koyken twelck gecocht heeft Warnaer haer naegelaeten
man voor twee daelers in specie maekende
iii £ i stuver
By toverlyden van Alyt ten Heyligen Kampe Jutten zuster
kuermoedich thynsende up meye int register van Zallandt
binnen Zutphen folio xLi, die welcke gestorven
es upten xxviii.en augusti xvC Lviii inden kerspel van
Raelten. Ende was een zeer olde ende schamel vrouwe
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De certificatie

nyet ter werelt achterlaetende dan een quaet
huecxken, daer voermen haer een doot kyste gecoft
heeft daeromme hier

Nyet

By toverlyden van Sweder ten Brinckhues Everts
broeder kuermoedich thynsende up meye int
register vanden thynsen van Zallandt binnen Zutphen
die welcke gestorven es upten x.en septembris anno
xvC Lviii inden kerspel van Raelten. Ende zyne
Mat: voorden kuer vervallen een hencxt peerdeken
twelck gecoft heeft Dyrick zyn zoen voor vyff
Ryder gulden ende een halve tstuuck als voiren tot
xxiiii stuver maekende hier

vi £ xii stuver

foto 0151

folio 75 recto
By toverlyden van Guela ter Naeberhuys Wobben
dochter, kuermoedich thynsende int register van
Zallandt up Symonis et Jude inden hoff thoe
Bulderinck tho Epse, die welcke gestorven es inden
kerspel van Bapthman upten ix.en septembris xvC Lviii.
Ende es zyne Mat: voorde kuer vervallen een cleyn
viersken twelck gecoft heeft haer naegelaeten man
voor anderhalven daeler facit
ii £ v stuver ix denari

De certificatie
~: avermits
de oppositie

By toverlyden van Gherrit Gese Praesten zoen kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen binnen
Zutphen folio Lxv.o Die welcke gestorven es binnen
Deventer byde Brinckpoorte upden xiiii.en novembris
xvC Lviii, ende was een touslaeger zijns handtwercx
achterlaetende een bedde twelck gecoft heeft Herman
Goutsmit voor acht Karolus gulden. Ende alsoe hy
een vrye vrouwe getrouwt hadde die haer lange voirden
afsterven Gerrits voorn: in een cloester begeven hadde, byde
welcke hy egheene kinderen geprocreert en hadde, zulx
datter nyemandts vanden bloede en bleeff, ende zonderlingen
gemerct dat zyne mueblen in veelen handen verdeylt
zouden worden ende onmoegelyken hier naemaels daer
aen eenich verhael te moegen doen, heeft desen Rentmeester
voor goet aengesien voort mysbruyck van uuyter echte
gehylict te hebben metten naesten vanden bloede te compareren
te betaelen vier Karolus gulden, allet in presentie van Johan
van Doetichem kamelaer, Hermen Hessels burgemeester,
Meester Jacob Helm secretaris ende Anthoenis Glashorst thollenaer
der stadt Deventer. Ende daeromme hier die voorsz:
acht Karolus gulden vanden kuer ende vier vant mysbruyck
van buyten echt gehylict te hebben. Maekende te
samen
xii £
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alsoo midst den Rentmeester gelyke misbruyken nyet meer by hem
selve te opponeert. Mair als gelyke saken hem voor komen, sal dair van
maken besthen gelyke opteykenisse. Ende indien Lasthebberen versoecken
afdracht ende compositie te doen. Sal de zelve aenwysinge doen aen de
damet alhier.

dair van

foto 0152

By certificatie

folio 75 verso
By toverlyden van Thoenis Wylmerinck Dyricken
Wylmerincx broeder keurmoedich thynsende up Petri
ad Cathadram inden hoff toe Lochem blyckende by tregister
vanden thynsen toe Zelhem Hengel etcetera folio Lv.o verso,
die welcke gestorven es inden kerspel van Lochem inde
bueyrschap Amzen up Hunteler. Ende es zyne Mat:
voorden kuer vervallen een ruyn paerdeken naeder landt
aert, twelck gecoft heeft Ghoessen zyne naegelaeten
weduwe voorde somme van zes Ryder gulden ende een oert
ten voorn: pryse van xxiiii stuver tstuuck. Maekende hier
vii £ x stuver
By toverlyden van Gherrit Muller kuermoedich thynsende
up Petri ad Cathedram int register vanden thynsen toe
Selhem Hengel etcetera binnen Lochem folio Lv.o verso, die
welcke gestorven es upten xiiii.en novembris xvC Lviii
binnen Lochem. Ende zyne Mat: voirde kuer vervallen
een guste koyken, die gekocht heeft Floris Raven voor
drie Ryder gulden facit
iii £ xii stuver

By toverlyden van Lumma Lieferincx Heyndrick Mullers
wyff kuermoedich thynsende up meye int register vanden
thynsen binnen Zutphen folio L.o. Ende was een schamel
olde vrouwe met vyf kinderen belast die voor goeder luyden
dueren gaen bidden, es gestorven upten viii.en decembris xvC
De certificatie Lviii inden kerspel van Waernsfelt, achterlaetende een quaet
gelevert dair
rocxken, twelck haeren kinderen om godts wyllen gegeven
Sy altyt per
es, daeromme hier
Nyet
meeste selve syt gedaen
foto 0153

certificatie
gelevert

folio 76 recto
By toverlyden van Wyllem Ylmerinck een volschuldich
eygen hofhoerich man Coe: Mat: geboeren upden goede
Ylmerinck inden kerspel van Almen onder de subjectie
des hoeffs toe Zutphen. Die welcke gestorven es
inden selven kerspel up een caters hoffstedeken toekomende
Reynt ten Coerenbleeck, upten viii.en decembris xvC Lviii.
Ende was een schamel arm man met wyff ende cleyne
kinderen belast die huer cost voor goeder luyden dueren
zouken moeten, nyet ter werelt achterlaetende. Ende
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daeromme hier

Nyet

By toverlyden van Thoenisken Hille ten Tiehuys dochter
kuermoedich thynsende up meye int register van Zallandt
binnen Zutphen folio xxxi.o, die welcke gestorven
es omtrent Zwolle inden kerspel van Dalfzen by thuys
te Rechteren up een katers hofstede upten iii.en novembris
xvC Lviii.o. Ende es zyne Mat: voorde kuer vervallen
een twee jaerich stier beestken, twelck gecoft heeft
haer naegelaeten man voir twee daelers ende een halve
in specie maekende
iii £ xvi stuver iii denari
By toverlyden van Waernaer ten Broucke, diens moeder
was een dochter van Egginck inden hoff thoe Hengel
gehoerich, een upgeboirde vrouwe upt hofhoerige goet
ten Brouck, daer dese Waernaer geboeren es, een volschuldich
eygen hofhoerige hoerende naeden have toe Lochem.
Duer wiens overlyden die heere vererft es inde helfte
van alle zyne naegelaeten gereede goederen als beesten
zaet, coern in ofte buyten der aerden, bedden, huysraet etcetera
foto 0154

in de marge:

By certificatie

folio 76 verso
breder blykende by den inventaris by dessen Rentmeeter daer
van gemaect. Welcke helfte zyne Mat: competerende
dessen Rentmeester vercoft heeft Efze ten Broucke zyne
naegelaeten weduwe voor de somme van tachtich Karolus
gulden tstuuck tot xx stuver, ende dat in presentie van Herman
Vriesen stadholder, Gerrit Mol, ende Johan Roukewys
burgemeesters, met Gerrit Meester secretaris tot Lochem.
ende daeromme hier de voorsz: somme van
Lxxx £
By certificatie onder de hanteykeningen
vanden stadholder des Landrost van Zutphen, met twee
burgermeesters ende den secretaris van Lochem
inholdende als inden text in date viiien decembris Lviii
By toverlyden van Gherbrech thoe Nyenhave tho
Nettelhorst kuermoedich thynsende up meye int
register vanden thynsen binnen Zutphen folio Lxi.o die
welcke gestorven es upten xxv.en decembris xvC Lvii
inden kerspel van Lochem. Ende es zyne Mat: voorde
kuer vervallen een merye perdeken, naeder landt aert
twelck gecoft heeft Thoenis tho Nyenhave haer
zoen voir zes Ryder gulden, maekende hier tstuuck
tot xxiiii stuver samen

vii £ iiii stuver

By toverlyden van Anna ten Nyenhuys kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen binnen
3 april 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-9-

Transcriptie: © Albert Lettink - m.m.v. Rob Stokkers

Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3660 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1558-1559
Zutphen folio Lxvii.o verso, die welcke gestorven es
upten xxii.en decembris xvC Lviii inden kerspel van
Waernsfelt inder bueyrschap Eefde. Ende was
een schamel olde vrouwe ende haer kinderen gaen
bidden haer broot, achterlaetende een quaet velt koyken
twelck gecoft hebben die selver oere kinderen voor drie
Ryder gulden, maekende hier
foto 0155

iii £ xii stuver
folio 77 recto

By toverlyden van Barta Lebbinx, kuermoedich thynsende
up meye int register vanden thynsen binnen Zutphen
folio Lxviii.o, die welcke gestorven es inden kerspel
van Vorden inde bueyrschap Lynden upten xxiiiien decembris
anno xvC Lviii. Ende was een olde schamel vrouwe
achterlaetende eenen stock olden man ende thien kinderen.
Ende es zyne Mat: vanden kuer vervallen een merye
peerdeken twelck gecoft heeft haere naegelaeten man
voir vier Ryder gulden, maekende hier
iiii £ xvi stuver
By toverlyden van Gheertken ten Langenberg een volschuldig
eygen vrouwe Coe: Mat: hoerende naeden have toe
Lochem, die welcke met haeren zoen Wyllem woende
up een goet genaempt die Berenpassche twelck hy gepacht
hadde inden kerspel van Vorden inde Wyers gelegen. Daer
up zy gestorven is in grooter armoede den i.en decembris
By inventaris
xvC Lviii, nyet ter werelt achterlaetende dan een quaet
ende certificatie beddeken van sacklaecken, een olt huysmans tresoerken, ende
wat rommelincx van huysraet, daer van zyne Mat:
die helfte toe quam voor versterf. Welck versterf gecoft
heeft Wyllem voorn: voor drie Ryder gulden, in presentie
Mathys ten Berenschaet, Alphaert ten Brandenborch
Johan ende Heyndrick Onstedinck. Daeromme hier de
zelve drie Ryder maekende
iii £ xii stuver
in de marge:
certificatie dat sie den Rentmeester het vurge:
als by voorstelle hier berekent
so Lxxiii [voor gemelte] Lasthebberen
By toverlyden van Heyndrick ten Naeberhues een olden
kuermoedich thynsende int register van Zallandt
up Symonis et Jude inden hoff thoe Bulderick tho
Epse folio Lxiii.o verso. Die welcke gestorven es
foto 0156

folio 77 verso
en

C

inden kerspel van Bapthman upten viii decembris xv
Lviii. Ende es zyne Mat: voerden kuer vervallen een merye
peert twelck gekoft heeft Heyndrick up Hermeldinck
voor zes Ryder gulden ende een halve facit
vii £ xvi stuver
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By toverlyden van Ghese Foisen dochter kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen van
Zallandt binnen Zutphen folio vi.o, die welck gestorven
es upten ii.en january xvC Lix buyten by Deventer up een
katers hofstedeken. Was een schamel vrouwe, achterlaetende
voort beste een wit vrouwen rocxken twelck gecoft
heeft Herman Thoenis haer naegelaeten man voor
achtien stuver
xviii stuver
By toverlyden van Heyndrick Clumper kuermoedich
thynsende up Petri ad Cathedram binnen Lochem blykende
blykende by tregister vanden thynsen toe Zelhem, Hengel etcetera
folio Lvi.o. Die welcke gestorven es binnen Lochem upten
ixen january xvC Lix, ende was een schamel man
achterlaetende een nyeuw groff hembdt van wercken geern
twelck gecoft heeft Griet zyne dochter voer thien
stuver
x stuver
By toverlyden van Wendel ter Wedeme Wysen dochter
kuermoedich thynsende up meye int register vanden thynsen
binnen Zutphen folio Lxiii.o verso, die welcke gestorven
es buyten by Zutphen umtrent die Mastpoorte upten
foto 0157

folio 78 recto
en

C

xx. january xv Lix, ende was een schamel vrouwe
achterlaetende een quaet olt beddeken met kaff gevoelt
twelck gekoft heeft Heyndrick haer zoen voor
ix stuver vi denari
By toverlyden van Geertken Loeyncx een volschuldige
eygen hofhoerige vrouwe Coe: Mat: hoerende naeden
goede Loeynck onder die subjectie des hoefs toe Lochem,
die welcke gestorven es in een cleyn hutken inden kerspel
van Lochem inde bueyrschap Berchem opten xvi.en augusti
xvC Lviii. Ende was een olde schamel impotente
vrouwe nyet ter werelt achterlaetende, alsoe die vanden
gerechte van Lochem des versocht zynde wel certifficeren
zullen. Ende daeromme hier

Nyet

By toverlyden van Johan Bolman Zegenhaegens broeder
kuermoedich thynsende up Symonis et Jude inden hoff
thoe Hengell blyckende byt register vanden thynsen tho
Selhem Hengelle etcetera folio xxviii.o, die welcke gestorven
es upten v.en january xvC Lix inden kerspel van Ruerloe.
Ende es zyne Mat: voorde kuer vervallen een maeger
osken twelck gecoft heeft Johan de Wyldt voor drie
Ryder gulden ad xxiiii stuver tstuuck, maekende
iii £ xii stuver
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By toverlyden van Henrica Wendel Sniders dochter
naervolgende tregister van Zutphen kuermoedich thynsende
up Martini inden hoff aldaer folio xxxiiii.o. Die welcke
gestorven es inden kerspel van Ruerloe up Pellenburch, ende
was een schamel vrouwe achterlaetende een olt koyken
foto 0158

folio 78 verso
twelck gecoft heeft Thoenis Bloeminck voor drie
Ryder gulden ten voorn: pryse maekende

iii £ xii stuver

By toverlyden van Fenne Geertken ter Vrendenburchs
dochter kuermoedich thynsende up meye int register
vanden thynsen binnen Zutphen folio Lx.o verso, die
welcke gestorven es inden kerspel van Steenre inde
bueyrschap Baick upten xx.en january xvC Lix. Ende
es zyne Mat: voorde kuer vervallen een koyken twelck
gecoft heeft Victor van Hellen voor vyf Ryder gulden
maekende hier ten voorn: pryse

vi £

By toverlyden van Cunna ter Naeberhuys kuermoedich
thynsende int tegister van Zallandt up Symonis et
Jude inden hoff thoe Bolderick tho Epse folio Lxv.o,
die welcke gestorven es inden kerspel van Lochem
inde bueyrschap Laer upten xx.en february xvC Lix. Ende
es zyne Mat: voorden kuer vervallen een vrouwen hueke
die gekoft heeft Bernt vande Laerstege voor eenen
halven daeler in specie maekende
xv stuver iii denari
xix. Somma ---- iiC - Lxxxii £ xiii stuver
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Toelichting op de transcriptie
Betreffende de bron:
Het originele register bevindt zich in het Gelders Archief te Arnhem en is onderdeel van
toegangsnummer 0012 – inventarisnummer 3660.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden versterven 22 februari 1558 t/m 21 februari 1559).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001 en
0142 t/m 0158 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: voorsz: = zoals eerder geschreven/gezegd.
Coe: Mat: = koninklijke majesteit.
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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