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Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1563-1564
foto 0001
xve ende leste

Reeckeninghe Cornelis Anthoenissoen Coe:
Mat: Rentmeester over des Graefschap
ende quartiere van Sutphen van eenen
geheelen jaere, eyndende den xvi.en february
xvC. vier ende tsestich.
Om den Coninck

foto 0257

folio 125 recto
Ander ontfanck van kueren
vervallen ende amenden Commende
vanden gheenen die thynsgoederen vercoopen splissen
ende oversetten sonder consent van den heere mitgaders
vanden hoerigen eyghen ende vrye luyden ende
andere die holt vanden servilen erven houwen
sonder consent. Oick mede die by faulte
van betaelinge oirs thyns den heere belmondich
vervallen, ende vande Recongnitie vandien.
Ende voirts soe wanneer eenighe eyghen
hoerighe oft kuermoetsche luyden sterven inde
goeden vande welcke die heere by wylen die helft
ende by wylen het beste perceel vervallen is.

in de marge:
zy by dees Rentmeesters naesaet in officie Jan Garbrants, geachtervolcht
den last hem in zyn instructie gegeven, hoe hy hem reguleren
sal int draegen vanden consenten misbruycken ende Recognitien in dit
Capittel geroert.
Sy oock voortaen van dese vervallen ende versterven twee distincte
capittelen gemaeckt soe van partien dairaf volgende dapostille inde
naestvoorgaende rekeninge folio CLii den Rentmeester den iiien penning is toegetauxeert
ende dandere van partien daeraf den Rentmeester maer den xen penning en competeert.
Inden iersten alsoe Coe: Mat: als Graeve van
Zutphen competeert van alle kuermoedighe
persoenen den selven Graeve mit hoofthyns
verplicht wesende nae heuren afsterven een
het beste parceel van allen oiren achtergelaeten
gereeden goederen. Soe is dat by toverlyden
van Hendrick Grieten dochter kuermoedich thynsende
op Simonis ende Jude inden hoff tho Hengel
int register van Zutphen folio xxviii.o de
welcke gestorven is inden kerspel van Lochom
inde buyrschap van Soele opten viii.en marty Lxiii
achterlaetende voir tbeste een koyken naer landts
aert dat gecoft heeft haeren man voir vyff
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Ryders. Compt hier

vi £

in de marge:
De certificatie die de Rentmeester te naeste rekeninge
overbrengen sall op last van mit hooger somme te naester
rekeninge gelast te worden, soe wel van dese als van andere
gelycke partien in dese ende andere voorgaende rekeningen.
in de ondermarge:
Lor: ofter tyde deser rekeninge geen versterven van hoerige luyden gevallen en zyn
De Rentmeester hierop gehoort verclaert datter tyde deser rekeninge gelycke versterven
van hoerige luyden nyet gevallen en zyn by zyne weten. Ende
zy by des Rentmeesters naesaet in officie volgende den last in voorgaende rekeninge so Cxxv
by apostille gestelt van nu voortaen aengaende de compositien vanden versterven des
hoorigen luyden achtergelaeten goederen, geachtervolgt het inhouden van het iide artikel
zyner instructien getinuneert
By toverlyden van Johan ten Cruyssenberch
foto 0258

folio 125 verso

De attestatie

kuermoedich thynsende inden hoff tho Zutphen
op meydach folio
De welcke gestorven
en
C
is opten xii. aprilis xv Lxiii inden kerspel van
Herfzen, ende was een souck knecht noch nyet
gehillickt, ende heeft achtergelaeten voir het
beste eenen rock van groff laeken gemaeckt
ende was geheel versleten, welcken rock gecoft
heeft zynen broeder voir

xii stuver

By toverlyden van Fenne ten Haichues tho Overgoir
kuermoedichsche vrouwe thynsende int register
van Sallandt op mey binnen Zutphen folio xxio.
Diewelcke gestorven is inden kerspel van
Wesepe achterlaetende voir het beste kuer oft
pandt een marry peerdeken naer aerde vanden
lande dat gecoft heeft haeren man voir vyff
daelers ad xxx stuvers. Compt hier

vii £ x stuver

By toverlyden van Jan ten Nyenhuysinck die Jonge
kuermoedich man thynsende op meydach int
register van Zutphen folio Lxvii.o verso, de
welcke gestorven is opten vi.en may anno xvC Lxiii
inden kerspel van Selhem achterlaetende voir
het beste kuer oft pandt een olde koye, die
welcke gecoft heeft zyn naegelaeten weduwe
voir drye daelers ad xxx stuvers. Compt
hier

iiii £ x stuver
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foto 0259

folio 126 recto
By toverlyden van Elisabeth Geerts dochter
kuermoedichsche vrouwe thynsende int register
van Zutphen op meydach folio xLviii.o, de [welcke]
gestorven is inden kerspel van Almen opten xxiii.en
dach van mey anno xvC Lxiii, achterlaetende voir
die kuer oft beste een marry peerdeken dat
gecoft heeft haeren broeder Johan voir acht daelers.
Compt hier ter somme van

iiia

xii £

Somma – xxx £ sii stuver
Ander ontfanck van Recongnitie van
vry hofgoederen, twelckeen leerse of arme
wyns, wanneer dese guederen ontfangen worden
Alsoe hier voiren folio Lv.o articul ii.o een goet is, onder
het Capittel van Lochom gelegen, genaempt
Vryelinck wesende Coe: Mat: vry hoff hoerich
goet, welck goet nae haeves rechte beseten is geweest by
eenen Johan Trynen burger tArnhem. Dan overmits
hy inden jaere xvC Lxii afflivich gewordden ende
in godt verstorven is, is het selve goet nae
haeves rechte voir desen rentmeester als hoffrichter
synder Mat: wederomme aengevangen by eenen
Joachim Trynen, die olste broeder, de welcke heeft
betaelt voirde aenvanginge een leerse oft aem
wyns bedraegende
ix £

in de marge:
Lor: overmits den cleynen prys van dees leers wyns.
Men neemt hier over in ontfange dese partie ter goeder rekeninge
syne Mat: onvercort in syn voorder gerechticheyt ende en sal hem deses
Rentmeesters successeur Jan Garbrants voortaen nyet meer vervoorderen
gelycke personen ende Recognitien aen te nemen sonder voorgaende ordonnantie
ende taxatie deser Cameren op dat gelet mach worden opte groote
vande voorsz: Recognitien volgende het visitatie bouck de anno xvC Lvii
int beginsel ende omme in eener wege mede te mogen verstaen
off er geen misbruyck inde goederen gevallen en is, metten dependentien van
dien volgende den last byde hertoginne dien van dessen Cameren gegeven
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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 3665.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden versterven 22 februari 1563 t/m 21 februari 1564).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001 en
0257 t/m 0259 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: voorn: = 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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