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Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1562-1563
foto 0001
xiiii.e

Rekeninghe Cornelis Anthoenissoen
Coe: Mats: Rentmeester over den quartiere
ende Graefschap Zutphen van
eenen geheelen jaere eyndende xxi.en
february xvC drye ende tsestich
Omden Coninck

foto 0253

folio 125 recto
Ander ontfanck vanden kueren
vervallen ende amenden verschynende
vanden gheenen die thynsgoederen vercoopen
splissen ende oversetten sonder consent vanden
heere mitsgaders vanden hoirigen eygen ende vrye
luyden ende andere die holt vanden servilen erffnen
houwen sonder consent. Oick mede die by
faulte van betaelinge oers thyns den heere
belmondich vervallen ende vande Recognitie
vandien. Ende voirts soe wanneer eenighe
eygen hoirige oft kuermoetsche luyden sterven
inde goeden vanden welcken die heere by wylen die
helft ende by wylen het beste perceel vervallen is.

in de marge:
Zy den toecomende rentmeester Jan Garbrants
ende hieraf in syn instructie last gegeven
hoe hy hem reguleren sal int draegen
vanden consenten in dit capittel gevoert.
Sy oock voirtaen vandese vervallen ende
versterven twee capittelen gemaect
deen van partien daeraf volgende dapostille
hiernae folio CLii den Rentmeester den iiien penning is
toegetaxeert ende dandere van partien daeraf den Rentmeester
maer den xen penning ende competeert.
Inden iersten alsoe Coe: Mat: als Graeve van
Zutphen competeert van alle kuermoedighe
persoenen, den selven Grave mit hoofthyns verplicht
wesende nae heuren overlyden een het beste
percheel van allen oiren achtergelaeten gereeden
goederen. Soe is dat by toverlyden van Jutta
Tieslincx kuermodich thynsende op mey binnen
Zutphen int register van Zallandt folio xviii.o
verso, de welcke gestorven is inden kerspel van
Helderen op een goet genaempt Smeinck opten xxvii.en
february anno Lxii stilo calendario juliano. Ende was een vrouwe
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ongeveerlicken olt tseventich jaeren, die achtergelaeten
heeft voir tbeste pandt een stier beesken dat gecoft
heeft Jan haer soen voir ii daelers x stuver facit
iii £ x stuver
By toverlyden van Thoenis Boynck een vry man
foto 0254

folio 125 verso
wesende, die hem hoerich gegeven heeft naeden goede
Heddinck, hoerich naeden hoff tho Hengel, die welcke
gestorven is opten xxviii.en marty anno xvC Lxii stilo calendario
juliano op een cleyn hoffstedeken inden kerspel van Gorssel
ende was een schaemel arm olt man, die achtegaeleten
heeft een koyken, een kalff een soege mit zeven jongen
Noch vier hoenre ende een ymme, van welck versterff
Coe: Mat: competeert deen helft, ende heeft tzelve
gecoft die naegelaeten weduwe voir twee ende eenen
halven daeler ad xxx stuvers stuck facit
iii £ xv stuver

in de marge:
By een attestatie onder dmerck van Lutgeert
Stael richter van Almen blyct datter anders gheen
goet en is geweest ende dat de rentmeester in
des richters presentie vercocht heeft voir iii £ xv stuver.
By toverlyden van Hendrick Hermelinges een
volschuldich eygen hoffhoirige persoene hoirich wesende
naeden goede Harmelinck, onder die subjectie des haeves
tho Lochem sorteerende opten zelven goede gestorven den
xx.en mey xvC Lxii. Weshalven Coe: Mat: inde helft
van alle die mueblen opten zelven goede wesende is
gerechticht geweest voir versterff, welcke mueblen by
dessen Rentmeester opten xixen july Lxii geinventarieert zyn
ende die helft vandien in presentie vanden Richter
van Almen Andries van Yseren ende Peter Schroer
vercoft, vrouwe te Harmelinges desselfs Hendricks
naegelaeten weduwe voirde somme van
xxxii £ x stuver
in de marge:
By den inventaris mit certificatie op dese compositie
daer onder aen gestelt onder thantteecken van twee
borgers van Zutphen mit namen Peeter Schruer
ende Andries Yseren, ende dmarck vanden richter
van Almen hier over gelevert. Dan gemerct
dese compositie geschiet sonder voirweten vanden
camere alhier ideo.
N
Lor: Sy by deses rentmeesters successeur in office
Jan Garbrants ende van nu voirtaen desse ende duer
gelyke compositien aengaende achtervolcht ther
6 mei 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-2-

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

Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3664 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1562-1563
inhouden van het iie artickel zy inder instuctien
diemen hem leveren sal.
Gecontinueert inde naestvolgende rekeningen
By toverlyden van Anna ter Wedeme kuermoedich thynsende
int register van Zutphen op mey binnen Zutphen folio
Lxiii, de welcke gestorven is inden kerspel van Voirden
den xiiii.en july anno xvC Lxii achterlaetende voir
foto 0255

folio 126 recto
het beste kuer oft pandt een cleyn marry peert
dat welck by deesen rentmeester vercoft is voirde somme
van ses daelers ad xxx stuvers stuck. Compt
in munte deser reeckeninge de somme van
ix £

in de marge:
By een certifficatie onder thantteecken van
Aernt Enserink Richter to Voirden overgeleverdt

debet certifficatie

By toverlyden van Jutte ten Campe kuermoedich
thynsende op mey int register van Zallandt
binnen Zutphen folio xLi, die welcke gestorven
is opten ii.en decembris anno xvC Lxii inden
kerspel van Batman, ende was een schaemel olde
vrouwe woenende mit haer dochter, ende hadde
lange tyt overmits groote krancte bedlegerich
geweest achterlaetende een cleyn olt koycken
twelck gecoft heeft haer dochter Dierick voir twee
daelers ad xxx stuvers stuck facit

iii £

By toverlyden van Haedewich ter Wedeme Oelantz
dochter kuermoedich thynsende int register van
Zutphen op meydach binnen Zutphen folio Lxii
de welcke gestorven is opten xxviii.en december Lxii
binnen Zutphen, ende was een olde vrouw die van hair
kinderen onderholden wordde achterlaetende voir tbeste een
olde hoycke die gecoft heeft haer dochter Elsken voir xxx stuver
in de marge:
By een attestatie vanden gardianen der observatien
by Zutphen wort gestelt dat deser Hadewych
dochter haers moeders olde hoycke vanden Rentmeester
voir xxx stuver heeft gecocht.
By toverlyden van Harman Bettenszoen kuermoedich
foto 0256

folio 126 verso

De certifficatie

int register van Zutphen op mey binnen Zutphen
folio Lii. De welcke gestorven is opten xxx.en
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decembris anno xvC Lxii inden kerspel van Zelhem
opten Olde Coninck, ende was ongehillickt wonende
by zyn moeder Bette achterlaetende voir het beste een
cleyn peerdeken naeder landt aert, welck peerdeken
gecoft heeft zyn moeder voirsz: voir twee Ryder gulden
ad xxiiii stuver stuck. Compt hier
iiii £ xvi stuver
By toverlyden van Willem Lebbinck wesende een
eygen hoff hoerich volschuldich persoene hoerich
naeden hoff tho Hengel, de welcke gestorven is
inden kerspel van Warnsfelt inde buerschap van
Vierackeren, weshalven Coe: Mat: competeert
deen helft vande veltvliegende ende veltgaende
levendige haeve by hem achtergelaeten, het welck
is geweest een olt koyken zes jonge verckens van drye
maenden olt seven ganssen ende drye hoenre.
Welck een helft heeft gecoft zyn naegelaeten huysvrouwe
voirde somme van
iii £
in de marge:
By een certifficatie onder thantteecken van Jan Overmeyster
richter to Warnsfelt hier overgelevert.

By affirmatie

By toverlyden van Geertken Segevalckinck
die welcke is een volschuldich eygen hoff hoerighe
vrouwe hoerich naeden hoff tho Hengel die gestorven
is opten xxii.en january anno xvC drye ende
tzestich stilo calendario juliano inden kerspel van Zelhem
op het hoff hoirich goet Segevalckinck voirsz
Van welck affstervent Coe: Mat: nyet
meer en competeert dan eenen olden vleems
maekende hier
i stuver

foto 0257

folio 127 recto

De certifficatie

By toverlyden van Wobbe Alyden dochter, dat
een kuermoedichsch vrouwe was thynsende op mey
binnen Zutphen int register van Zallandt folio
xLi. De welcke gestorven is opten xxvii.en february
anno Lxiii stilo calendario juliano inden kerspel van Wiche
inde buerschap van Harricksen op een kater hoffstedeken
ende was een armoede vrouwe levende in groote
armoet die welck nyet achtergelaeten heeft oets weerdich
zynde. Daeromme hier oick
Nyet
By toverlyden van Johanna Schult kuermoedich
thynsende inden hoff tho Hengel folio xxiii, de
welcke gestorven is opten xxx.en february Lxiii
inden kerspel van Zelhem opten Brinck. Ende was
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een schaemel arm olde vrouwe achterlaetende
een olt beddeken van sack laeken mit kaff gevult
Ergo hier
iiii.a

Nyet

Somma – Lx £ xii 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 3664.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden versterven 22 februari 1562 t/m 21 februari 1563).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001 en
0253 t/m 0257 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: voern: = 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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