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Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1559-1560
foto 0001

voorblad
Reekeninghe Cornelis Anthoeniszoen
Coe: Mats: Rentmeester over den
quartiere ende graefschappe
Sutphen van eenen geheelen
jaere.
Eyndende xxi.en
february xvC ende tzestich
Voerden Coninck

foto 0189

folio 93 recto
Ander ontfanck vanden kueren
vervallen ende Amenden
verschynende vanden gheenen die thynsguederen
vercoopen, splissen ende oversetten zonder
consent des heeren. Metsgaders vanden hoerigen
eygen ende vrye luyden, kuermetsche luyden
ende anderen die holt vanden servilen erven
houwen zonder consent. Oeck mede die
by faulte van betaelinge oers thyns den heere
belmondich vervallen ende vande Recognitie
vandien. Ende voerts zoe wanneer eenige
eygen hoerige ofte kuermoetsche luyden sterven
inde goeden vanden welcken die heere by
wylen die helft, ende by wylen het beste
percheel vervallen is.

in de marge:
De Rentmeester sal zyn 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, des en sal hy hem nyet onderwinden,
eyncselde mede te handelen, zonder voorwete ende
ordonnantie dezer Camer.
Inden eersten alsoe Coe: Mat: als grave van Zutphen
competeert van alle kuermoedige personen den
zelven grave met hoofthyns verplicht wesende
nae hueren overlyden een het beste percheel van
allen oeren achtergelaeten gereede goeden. Soe
eest dat by toverlyden van Griete Wilhelma
Lettincx dochter kuermoedich thynsende up meye
met een olt butken int register vanden thynsen binnen
Zutphen folio Lii.o die welcke gestorven is binnen
Doetichem upten iiii.en aprilis xvC Lix. Ende was
een olde schamele maecht achterlaetende een beddeken
twelck gecoft heeft Armgaert haer zuster voor

iiii stuver
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foto 0190

folio 93 verso
By toverlyden van Ghese Wobbe Laevelincx
dochter kuermoedich thynsende up meye int
register van Zallandt binnen Zutphen, die welcke
gestorven is upten xven aprilis anno xvC Lix inde
Landtweer omtrent den Arckensteyn in een cleyn
hutken twelck Vuiko Ripperda drost slandts
van Zallandt haer vande gemeente aen laeten graven
ende omme godts wylle te bewoenen toegelaeten
ende gegunt hadde. Ende was een olde schamele
vrouwe nyet ter werelt achterlaetende. Daeromme
hier

Nyet

By toverlyden van Johan Heyndrica Schults
zoen kuermoedich thynsende up Simonis et
Jude inden hoff thoe Hengel folio xxiiii.o die
welcke gestorven is buyten by Zutphen upten iiii.en
aprilis xvC Lix, ende was een schamel man, een
dachhuyrder achterlaetende een gebreckelycke lamme
vrouwe ende een kindt. Duer wyens overlyden
zyne Mat: voort beste vererft is een quaet
beddeken, twelck gecoft heeft Truyken zyne
voorn: weduwe voer een daeler tot xxviii stuver

xxviii stuver

By toverlyden van Johan Geerts ende Geertruyt
Gayckens zoen kuermoedich thynsende up meye
foto 0191

folio 94 recto
int register vanden thynsen van Zallandt binnen
Zutphen folio xxvi.o, die welcke gestorven is inden
kerspel van Olst upten viii.en aprilis xvC Lix.
Ende was een schamel olt arm man, achterlaetende
een huysvrouwe olt, blint ende stom, olt wesende
(alsoe huer naebuyren zeyden) hondert ende acht
jaeren, weshalven zy in presentie des proesten van
Zutphen verclaert hebben, zyne Mat: nyet vererft
te zyn, daeromme hier

Nyet

in de marge:
By certficatie dat deze persoon avermits blinthz
ende stomhz miserabel was ende dat de keur nyet
met allen wairdich was.
By toverlyden van Lutgaert Hekinck een volschuldige
eygen hofhoerige vrouwe Coe: Mat: naeden hoffhoerigen goede Hedekinck inden kerspel van Hengel
gelegen, gehoerich, onder die subjectie des hoefs
aldaer sorterende. Die welck gestorven is binnen
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de certificatie

der Borch upten ii.en aprilis xvC Lix. Ende
is zyne Mat: nyet meer vererft dan een olde
vleemsch. Maekende hier

i stuver

By toverlyden van Henrica ter Poerten kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen
binnen Zutphen, die welcke gestorven is binnen Zutphen
upten viii.en aprilis xvC Lix achterlaetende een vrouwen
rocxken twelck gecoft heeft haer zuster Alyt voer

ii £ ii stuver

foto 0192

folio 94 verso

By certificatie

By toverlyden van Henrick Bleckinck kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen
binnen Zutphen folio xCii.o die welcke gestorven
is binnen Wenterzwyck upten xxviiien aprilis
xvC Lix. Ende es zyne Mat: voort beste
vervallen een huysmans rocxken twelck gecoft
heeft zyn naegelaeten weduwe voor vyff
ende dertich stuver, doende hier

xxxv stuver

By toverlyden van Johan Geertkens inden Haegen
zoen kuermoedich thynsende up meye int register
vanden thynsen binnen Zutphen folio xLvii.o verso.
Die welcke gestorven is upten xiii.en aprilis xvC
Lix inden kerspel van Waernsfelt up Lutticke
Lenderinck achterlaetende een quaet olt koyken twelck
zyne naegelaeten weduwe een miserable persone
wesende die binnen acht jaeren tweemael jamerlyck
verbrandt is, ende over zulcx der almoysen leven
moet, omme godtz wylle quytgelaeten es. Ende
daeromme hier

Nyet

in de marge:
(Lor:) by gebreke van ontfang
Transeat voor dit mael ende en
zy van gelyken byden Rentmeester meer nyet gegeven
By toverlyden van Aernt Cume ter Hunnen
zoen kuermoedich thynsende up meye int register
vanden thynsen van Zallandt binnen Zutphen
foto 0193

folio 95 recto

By certificatie

folio xLviii.o die welcke gestorven es inden
kerspel van Wiesepe upten xxx.en aprilis xvC Lix.
Ende was een schamelen dachhuyrders, achterlaetende
een huysvrouwe met zeven cleyne ende naecte kinderen
belast wesende, die haer broot voorder goeder
luyden dueren zoucken moeten, ende es zyne Mat:
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nyet met allen vererft daeromme hier oeck

Nyet

By toverlyden van Bernt vander Marwe kuermoedich
thynsende up Simonis et Jude inden hoff tho
Hengelloe folio xxv.o iia facie, die welcke in
zynen leven was een dachhuyrder gestorven upten
xvii.en mey xvC Lix, nyet ter werelt achterlaetende
Daeromme hier

Nyet

By toverlyden van Johanna Thoenis Buckhoorns
dochter kuermoedich thynsende up meye int
register van Zutphen folio xLiii.o verso, die welcke
gestorven is binnen der stadt Zutphen upten xiii.en
meye xvC Lix. Ende es zyne Mat: voerden
kuer vervallen een quaet olt tabbertken, twelck
gecoft heeft Berntgen haere dochter voor twee
Ryder gulden tstuuck tot xxiiii stuver makende

ii £ viii stuver

foto 0194

folio 95 verso

de certificatie

de certificatie

De certificatie

By toverlyden van Geertken Wysse Engelen dochter
kuermoedich thynsende int register vanden thynsen
up meye binnen Zutphen folio Lxiii.o verso. Die welcke
gestorven es upden xx.en meye xvC Lix inden
kerspel van Vorden ende was een schamel dienstmaecht
ongehylict, achterlaetende een quaet rocxken twelck
gecoft heeft Engel haer zuster voor

xii stuver

By toverlyden van Egbert Lutgaert Kroesenboergs
zoen kuermoedich thynsende up meye int register vanden
thynsen binnen Zutphen folio xLiiii.o verso, die
welcke gestorven is inden kerspel van Lochem
upten vii.en july xvC Lix. Ende es zyne Mat:
voorde kuer vervallen een koyken naeder landt aert
twelck gecoft heeft Marie zyne naegelaeten weduwe
voor vierdalven Ryder gulden ad xxiiii stuver tstuuck
maekende

iiii £ iiii stuver

By toverlyden van Heyndrick up Bersfolt kuermoedich
thynsende up meye int register van Zallandt binnen
Zutphen folio Lviio, die welcke gestorven is inden
kerspel van Ryssen up Berverdinck upten xen july
xvC Lix. Ende is voorde [kuer] vervallen een huysmans
rock die gecoft heeft Herman zyn soen voer

xxx stuver
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foto 0195

folio 96 recto
By toverlyden van Mechtelt Smedincx een
volschuldige eygen vrouwe der Coe: Mat: geboren
vanden hofhoerigen goede Smedinck in Vorden gelegen
hoerende naeden have tho Hengel. Die welcke
gestorven is upten xx.en meye xvC Lix up een katers
hofstede inden kerspel van Vorden. Ende es zyne
Mat: vererft nae natuere ende recht des hoefs tho
Hengel eenen olden vleemsch, doende

i stuver

By toverlyden van Johan de Vendt een volschuldich
eygen hofhoerich man vanden hoerigen goede Enserinck
toe Vorden geboeren, hoerende naeden have thoe
Hengel, die welcke upten xxv.en july xvC Lix
inden kerspel van Vorden vechtender handt duersteken es. Ende is zyne Mat: vererft die helfte
van zyne naegelaeten veltvligende ende veltgaende
havene, welcke versterff dessen Rentmeester tot prouffyt
des onmondigen weeskyndts by hem ende zyne huysvrouwe
gementioneert capitulo proxime precedenti geprocreert
laeten koopen heeft Lubbert die Vendt voor drie
Karolus gulden ad xx stuver tstuuck
iii £
in de marge:
By certificatie onder de signature des stadholders
vanden Richter van Voirden, inholdende by specificatie
wat have byden overliedene achtergelaeten waren
dan alzoe de zelve schynt te zeer goeden coop vercoft te zyn
ende de certificatie oir nyet en overluyt als de certificatie in gelyke
sake ondergebracht opde voorgaende rekening
folio Lxxi idem
(Lor:) Transeat voor dit mael ende
zy voort aen behoirlicken inventaris genomen ende attestatie gebracht als op gelyke
Lastingen geschiet iss in voirgaende rekeningen op de wairde van goeden.
By toverlyden van Heyndrick Oeyncx kuermoedich
thynsende int register van Zallandt up meye
foto 196

folio 96 verso

De certificatie

binnen Zutphen folio xxx.o die welcke gestorven
es inden gerechte van Collemschaete up Cleyndyck
den vi.en augusti xvC Lix, achterlaetende voort
beste een peert dat gecoft heeft Bernt Janszoen
voor zes Ryder gulden ad xxiiii stuver tstuuck
maekende

vii £ iiii stuver

By toverlyden van Bernt Schymmelckens
kuermoedich thynsende up meye int register
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De certificatie

vanden thynsen binnen Zutphen folio xLix.o, die
welcke gestorven is upten xxviii.en augusti xvC
Lix inden kerspel van Vorden, Ende es zyne
Mat: voorden kuer vervallen een eenjaerich stierken
dat gecoft heeft Wyllem zyn broeder voer eenen
Ryder gulden

xxiiii stuver

By toverlyden van Styne Buts kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen
binnen Zutphen folio Lxxvii.o facie ii.a, die welcke
gestorven is inde heerschappie van Borculoe inden
kerspel van Geesteren. Ende was een schamele
arme vrouwe met zes kinderen bezwaert, achterlaetende
voort beste een wit vrouwen rocxken, dat dessen
Rentmeester oeren voorn: kinderen om godts wyl gelaeten heeft
foto 0197

Nyet

folio 97 recto

By certificatie

By toverlyden van Henrica Schult kuermoedich
thynsende up Simonis en Jude inden hoff thoe
Hengelloe folio xxiiii.o, die welcke gestorven is
inden kerspel van Selhem upten xxviii.en octobris
xvC Lix. Ende es zyne Mat: voorde kuer vervallen
een merye peerdt, dat gecoft heeft Wessel Wernskinck
haer naegelaeten man voor seven Ryder gulden
ad xxiiii stuver tstuuck
By toverlyden van Aelbert ten Olden Erve
kuermoedich thynsende up Martini int register
vanden thynsen binnen Zutphen folio xxxiiii.o,
die welcke gestorven is upten iiii.en octobris xvC
Lix inden kerspel van Ruerloe. Ende [is] zyne Mat:
voorde kuer vervallen een maeger osse beest die
gecoft heeft zyne naegelaeten weduwe voorde
somme [van] zes Karolus gulden elff stuver ende
een halve, hier de selve doende

viii £ viii stuver

vi £ xi stuver

By toverlyden van Geert vander Marwe Alydts
zoen kuermoedich thynsende up Simonis et Jude
inden hoff thoe Hengelloe folio xix.o, die welcke
gestorven is inden kerspel van Lochem up Sueverinck
upden xviii.en novembris anno xvC Lix. Ende
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foto 0198

folio 97 verso
t

De certificatie

By certificatie

De certificatie

foto 0199

By certificatie

is zyne Ma : voorde kuer vervallen een merye
peerdt twelck gecoft heeft Alydt zyne naegelaeten
weduwe voor seven Ryder gulden facit ten voorn:
pryse tstuuck

viii £ viii stuver

By toverlyden van Delia Boyncx kuermodich
thynsende up Petri ad Cathedram binnen Lochem,
blyckende by tregister vanden thynsen thoe Zelhem
Hengel etcetera folio Lv.o die welcke gestorven is
upten xxvi.en novembris xvC Lix, achterlaetende voort
beste een bedde twelck gecoft heeft Hermken
oer dochter voor drie Ryder gulden ten voorn:
pryse tstuuck

iii £ xii stuver

By toverlyden van Jenneken Hille ter Cuesten
dochter kuermoedich thynsende up meye int
register vanden thynsen binnen Zutphen folio Liiii.o
verso, die welcke gestorven is upten xxvi.en
decembris xvC Lix inden kerspel van Hummel.
Ende es zyne Mat: voorde kuer vervallen een
merye peerdeken twelck gecoft heeft Johan
oer naegelaeten man voorde somme van zevendalven
Ryder gulden maekende

vii £ xv stuver

folio 98 recto
By toverlyden van Mechtelt Gese ter Stiegen
dochter kuermoedich thynsende up meye int register
van Zallandt binnen Zutphen folio x.o die welcke
upten xx.en decembris xvC Lix gestorven is omtrent
den Diepenveen in een cleyn hutken uuyte gemeente
aengegraven. Die nyet ter werelt, uuytgesondert
drie cleyne kinderen ende eenen dachhuyrder achtergelaeten
heeft. Daeromme hier
Nyet

By toverlyden van Wobbe Grieten Roeloff Wevers
huysvrouwen dochter kuermoedich thynsende up meye
By certificatie
int register van Zallandt binnen Zutphen folio xLv,
vande armoede die welcke gestorven is upten xxii.en decembris xvC
Lix inden kerspel ter Heyne aende Olde Weteringe,
achterlaetende een quaet vrouwen huecxken twelck
oere vier kinderen om godts wylle quytgelaeten es omme
daer voer een doot kiste te koopen. Daeromme hier
in de marge:
(Lor:) opde quytscheldynge byden Rentmeester gegeven.
Transeat voor dit mael op last als voren op gemelte Lastgeveren.

Nyet
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By toverlyden van Johan Alydt ten Velthuys zoen
kuermoedich thynsende up meye int register van
Zallandt binnen Zutphen folio xLiiii.o, die welcke
gestorven is upten xxvii.en decembris xvC Lix
inden kerspel van Wye up Lutticke Wellenberch
foto 0200

folio 98 verso
e

De certificatie

By certificatie

By certificatie

t

ende is Co : Ma : voor de kuer vervallen een koyebeest
naeder landt aert, die welcke gecoft heeft
Alyt zyn naegelaeten weduwe voor vyf Ryder
gulden ende een oert tstuuck tot xxiiii stuver facit

vi £ vi stuver

By toverlyden van Johan Zweer ende Wolter ten
Brinckhues neve kuermoedich thynsende up meye
int register van Zallandt binnen Zutphen folio xxxv.o
facie iia. Die welcke gestorven is upten viii.en january
xvC Lx inden kerspel van Raelte int Brouck
achterlaetende een merye peerdeken twelck gecoft
heeft Fenne zyne naegelaeten weduwe voor zestenhalven
daeler in specie tstuuck tot xxxi stuver maekende hier

viii £ vii stuver

By toverlyden van Wyllem die Jonge Ghese
ten Bunschaten zoen kuermoedich thynsende up meye
int register van Zallandt binnen Zutphen folio xxxvii.o
die welcke gestorven is upten xx.en january xvC Lx
inden kerspel van Raelten in een cleyn hutken, achterlaetende
voort beste een tweejaerich rundeken twelck gecoft
heeft zyne naegelaeten weduwe voer twee Karolus
gulden facit
ii £

foto 0201

folio 99 recto

By certificatie

By certificatie

By toverlyden van Griete Hille Krygers dochter
kuermoedich thynsende up meye int register van
Zallandt binnen Zutphen folio xxx.o, die welcke
gestorven is upten viii.en january xvC Lx binnen Deventer
inde Noerenberger straete. Ende is zyne Mat:
voorden kuer vervallen een kiste die welcke gecocht
heeft Wessel haer zoen voor twee Ryder gulden
maekende

ii £ viii stuver

By toverlyden van Lutgaert Henrica Mensincx
dochter kuermoedich thynsende up meye int register
van Zallandt binnen Zutphen folio xx.o, die welcke
gestorven is upten xxix.en decembris xvC Lix omtrent
den Diepenveen. Ende was een arme olde schamele
vrouwe nyet ter werelt achterlaetende, zulx dat
zyne Mat: nyet vererft is. Ende daeromme hier

Nyet
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By toverlyden van Lutgaert van Eyl kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen binnen
Zutphen folio Lviii.o, die welcke gestorven is te
Bronckhorst upten xxviii.en novembris xvC Lix. Ende
is zyne Mat: voorde kuer vervallen een olde koye
foto 0202

folio 99 verso

De certificatie

die welcke gecoft heeft Rutger Cruyse haere
naegelaeten man voor vyff Ryder gulden ten
voorn: pryse tstuuck facit

vi £

By toverlyden van Jenneken Uuyterdincx eene
volschuldige eygen vrouwe geboeren up Coe: Mats:
hofhoerige goet Schuerinck inden hoff tho Zutphen
gehoerende, die welcke nae haeves rechte
in lyftochte beseten heeft een katers hoffstedeken
totten hofhoerigen goede Uuyterdinck gehoerende upden
welcken zy upden ii.en february xvC Lx gestorven
is. Ende is zyne Mat: vererft inde helfte van
allen hueren naegelaeten gereeden goederen voor
versterff, welcke helfte gecocht heeft Johan
Uuyterdinck haer olste zoene, naeden voorn:
goede Uuyterdynck gehoerich, voorde somme van
acht Ryder gulden ad xxiiii stuver tstuuck, maeckende
hier

ix £ xii stuver

in de marge:
Byt inventariseren vande achtergebleven goederen
met certificatie dair achteraen des Richters van Almen
inholdende als inden text, ende de goederen inden inventaris
nyet meer wairdich en waren
By toverlyden van Gerritken Wenderlen up Warnincx
dochter kuermoedich thysende up meye int
register vanden thynsen binnen Zutphen folio Lx.o
verso, die welcke gestorven is upten xxviii.en
foto 0203

folio 100 recto

By certificatie

decembris xvC Lix. Ende is zyne Mat: voorde
kuer vervallen een merie peerdeken, dat welcke
gecoft heeft Frederick haer naegelaeten man voer
negen Ryder gulden ende een halve ad xxiiii stuver
tstuuck. Maekende

xi £ viii stuver

By toverlyden van Comdert ten Keveler kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen binnen
Zutphen folio Lxxxvii.o facie iia, die welcke gestorven
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By certificatie

By certificatie

is upden iii.en february xvC Lx inden Zuwent. Ende
es zyne Mat: voorde kuer vervallen een brouck
peerdtken dat welcke gecoft heeft zyne naegelaeten
weduwe Alydt voor vyff daeler in specie ad xxxi stuver
tstuuck maekende
By toverlyden van Johan Stevens zoen # kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen binnen
Zutphen folio Lxxviiio die welcke gestorven is upten
xxiiii.en augusti xvC Lix inden kerspel van Grolle
inde bueyrschap Belterum, achterlaetende voert beste
een stierken twelck gecoft heeft zyne naegelaeten
weduwe voor drie Ryder gulden ten voorn: pryse
tstuuck maekende

foto 0204

vii £ xii stuver
#

alias Alderinck

iii £ xii stuver
folio 100 verso

By certificatie

By toverlyden van Griete ter Menckhorst
kuermoedich thynsende up meye int register vanden
thynsen binnen Zutphen folio Lxxxv.o facie iia,
die welcke gestorven is inden kerspel van Grolle
inde bueyrschap Beltrum. Ende was een schamele
vrouwe gestorven upten xxviii.en augusti anno xvC
Lix. Ende es zyne Mat: voorde kuer vervallen een
cleyn stierken twelck gecocht heeft haer naegelaeten
man voor twee Ryder gulden facit

ii £ viii stuver

By toverlyden van Heyle Boets dochter kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen
binnen Zutphen folio Lxxiiii.o facie iia, die welcke
gestorven is upten xvi.en july xvC Lvii. Ende was
een schamele vrouwe achterlaetende een quaet bedde
twelck oeren zoen ter schoelen gaende olt omtrent
x oft xi jaeren, omme godtz daeromme biddende vry
gelaeten es. Daeromme hier

Nyet

By toverlyden van Dyrick Nenne ter Cottenburchs
zoen kuermoedich thynsende up Simonis et
Jude inden hoff thoe Hengelloe, blyckende by tregister
vanden thynsen to Selhem Hengel etcetera, folio xxvii.o
facie iia, die welcke gestorven is upten v.en january

10 april 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 10 -

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

Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3661 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1559-1560
foto 0205

folio 101 recto
C

By certificatie

By certificatie

By certificatie

xv Lx inden kerspel van Lochem, ende was een
schamel olt man een schaepherder nyet ter werelt
achterlaetende. Ende daeromme hier

Nyet

By toverlyden van Marie Diericxken Nyenhuysincx
dochter kuermoedich thynsende up meye int register
vanden thynsen binnen Zutphen folio Lxxxviii.o verso
die welcke gestorven is inden kerspel van Vorden
up Bockslach upten xiii.en february xvC Lx. Ende
es zyne Mat: voorde kuer vervallen een ruyn
peerdeken naeder landt aert, twelck gecoft heeft
haer naegelaeten man voorde somme van zes
Ryder gulden ten voorn: pryse tstuuck. Maekende
hier

vii £ iiii stuver

By toeverlyden van Roefoff Lyse ten Haickenberges
zoen kuermoedich thynsende up meye int register
van Zallandt binnen Zutphen folio viii.o die welcke
gestorven es upten xviien february xvC Lx inden
kerspel van Olst. Ende is zyne Mat: voorde
kuer vervallen een koyebeest, die welcke gecoft
heeft zyne naegelaeten weduwe voor drie
Ryder gulden ende een halve ad xxiiii stuver tstuuck
maekende hier

iiii £ iiii stuver

foto 0206

folio 101 verso

By toverlyden van Heyndrick Smedinck een volschuldich
eygen hofhoerich man naeden have thoe Hengel
gehoerende, die welcke gestorven is inden kerspel
By inventaris
van Hengel upten xx.en decembris xvC Lix. Ende es
ende certificatie zyne Mat: vererft inde helfte vanden veltgaende
ende veltvliegende havene welcke helfte gecoft
heeft zyne naegelaeten weduwe een arme schamel
vrouwe wesende voor drie Karolus gulden ad
xx stuver yder gulden

By certificatie

By toverlyden van Lyse Schult een kuermoedige
vrouwe thynsende up Simonis et Jude inden
hoff thoe Hengelloe folio xxiii.o, die welcke
gestorven is inden kerspel van Zelhem upten vi.en marty
xvC Lix een olde schamele vrouwe wesende nyet
ter werelt achterlaetende. Daeromme hier

iii L

Nyet

By toverlyden van Ydeken Wylhelma Lettincx
zuster kuermoedich thynsende up meye int register
vanden thynsen binnen Zutphen folio Lii.o die welcke
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gestorven is binnen Doetichem aende Homberger poorte
achterlaetende voort beste een olt bedde van sack
laeken met kaff gevult, twelck dessen Rentmeester in presentie
van Dyrick van Bueren audituer, oeren zoen Luycken die
zyner sinnen eensdeels beroeft is, om godts wyl quytgelaeten
heeft. Daeromme
Nyet
in de marge:
Transeat gemerct de alden wairde van dezen achtergelaeten koer
xixen Somma - Cxxxviii £ vi stuver ix denari
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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 3661.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden versterven 22 februari 1559 t/m 21 februari 1560).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001 en
0189 t/m 0206 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. (Lor:) = onbekende verkorting.
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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