Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3651 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1549-1550
foto 0201

voorblad
Eerste

Rekeninghe Cornelis Anthoeniszoen landt Rentmeester vande
domaynen key: Mat: des
graefscap van Zutphen van
eenen geheelen jaere eyndende
den xvie february xvC ende
vyftich
den Rentmeester

foto 0203

voorblad
Rekeninghe Cornelis Anthoeniszoen vanden domeynen ende tucomen
des graefscap van Zutphen ende
dat van eenen geheelen jare ingaende Petri den xxiien february anno
xvC neghen ende veerticht ende
eyndende den xxien february xvC
vyftich daer volgende

foto 0361

folio 81 recto
Ander ontfanck van koerren
vervallen ende amengen vanden hoorigen, eygen
vryeluyden koermetssche luyden ende anderen die
holt vanden zelven erffven houden vanden gheene
die thynsguederen vercoopen splissen ende over
setten zonder consent tot off recongnitie gedaen
te hebben, ende haren thyns opden thynsdaghen
nyet en betaelen r. Ende vanden recongnitien
van dien r.
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Van Lutgaert Cruytsenborger kuermoedich die
gestorven es opten xiiiien septembris anno xLix
inden kerspel van Bathmont inde boerschapt
van Doert, ende thynsden up meydach bynnen
Zutphen mit een olt butken waer van de
key: Mat: zoe wanneer die kuermetsche luyden
sterven een het beste competeert. Ende die kuer
was een paerdeken nae der landt aert, ende
heeft die kuer gecoft eenen Ment ten Kolden Collick
hoer man voer die somme van thien ponden
van xL grooten tpondt in by wesen van Wolter
Elger geswoeren stadt dienaer der stadt Zutphen
blyckende by certifficatie hier overgelevert
Ergo daeromme hier
xL
in de marge:

By certifficatien vanden Richter ende scepenen
der stad Zutphen besegelt mitten secret segel der
selver stadt hier overgegeven scz:
Van Herman Heynninck kuermoedich die gestorven
es umtrent Lamberti anno xLix inde kerspel van
Groel inder buerschap van Belterum
Ende
thynsden op meydach bynnen Zutphen mit een olt
butken waer van de key: Mat: zoe wanneer
die kuermetsche luyden luyden sterven een het
beste competeert. Ende alzoe hy achter gelaeten
heeft vier cleyne kinderkens ende een arm man
was sittende opter gemeenten, heeft die weduwe
zynder huysvrouwe om godes wille gebeden tot
behoeff hoer cleynder kynderkens den koer quyt

in de marge:

Lor: by gebreke van ontfange
Die Rentmeester heeft hier geexhibeert eenen
certifficatie daer by blyckt dat die vrunden
den koir soe daer egeen goet en was begeert
hebben quytgescholden ende affirmeert de selve
Rentmeester hier van nyet untfangen te hebben alsoe
ter ordonnantie vanden bureele
Transz: te desen male alleenen ende sal hem die Rentmeester
verdragen van gelycke meer koeren meer quyt te gheven
ten zy by voirweeten ende ordonnantie van desen cameren
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folio 81 verso
te willen gegeven Soe daer nyet en was dan
groot armoede heb ick der weduwe ter eeren goodts
up behagen key: Mat: quyt gegeven, in by wesen
Johan van Wachtendonck ende Jacop Marcks
blyckende by certifficatie hier overgelevert
Ergo
daeromme hier
Nyet

Dz certifficatie

Van Johan Nyeuwenhuyssinck koermoedich die
gestorven is den xxiiien octobris anno xLix inden
kerspel van Hengel. Ende thynsden op mey dach
mit een olt butken waer van die key: Mat: zoe
wanneer die kuermetschen luyden sterven een het
beste competeert. Ende die kuer was een cleyn
koycken nae der landt aert, ende heeft gecoft
Gherryt Nyeuwenhuyssinck voor die somme van
twee ponden zesthien schellingen van xL grooten
tpondt in by wesen Jacop Rutgerszoen blyckende
by certifficatie hier overgelevert
Ergo hier
die somme van
ii £ xvi schelling
Van Raebe ten Croickenstoel kuermoedich die
gestorven is den xiiien octobris anno xLix inden
karspel van Grool inden boerschap Zwoel.
Ende thynsden op mey dach mit een olt butken
bynnen Zutphen, waer van die key: Mat: zoe
wanneer die kuermeetsche luyden sterven een het
beste competeert. Ende die kuer was een cleyn
rundeken nae der landt aert, ende heeft gecoft
Heyndrick Schueryncx voor die somme van drie
ponden van xL grooten tpondt in by wesen van
(niet benoemd)
blyckende by
certifficatie hier overgegelevert. Ergo daeromme
hier
iii £
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folio 82 recto
Ander ontfanck van kuermoetsche
persoonen daer van Jan van Voorthuysen in zynen tyt
als Rentmeester ontfanck gemaict ende in uuytgeven
gebracht heeft, blyckende by een quoyer groot vier
bescreven bladeren by desen Rentmeester al hier
overgelevert ende zoe hier nae volcht
Van Thoenis van Holthuysen de welcke een anderen
in meerte anno xLix mit zyn huysvrou opgedragen
heeft Jonckvrouwe Hadewych van Eversdyck dat
vrye guet genaempt Cleyne Hagen gelegen inden
kerspel van Doetichem, ende heeft de zelve Hadewych oir naeden guede vry gegeven ter presentie van
den vryen als gerichtluyden Herman Zestinck ende
Heyndrick Banninck ende heeft daer van hulde ende
eedt gedaen naer behoiren in handen van Johan
Poisse, ende heeft voor de beterschap des voorsz:
vry guets betaelt een aem wynts ende zoe dat
bynnen jaers ontfanghen is worden, heeft met desen
Rentmeester gecomposeert up behaegen key: Mat:
mits betalende vyff gulden tstuuck tot xxviii stuver
Compt in munte deser rekeninghe ter somme
van
vii £

in de marge:

Navolgende eenen quoyer oft rekeninghe particulier
Jans van Voirthuysen die dit ampt by gebreecke
van Rentmeester eenen tyt van omtrent v maenden
heeft bedient hier gesien ende overgegeven sz:
r
Lo : om te weeten en die gerechticheyt des heeren
soe wanneer eenighe vrye goederen wordden verthiert.
Die rentmeester sal hem informeren opde gerechticheyt
des fursten soe wanneer eenige koermetsche
goeden wordden verthiert ende brengen daer aff
rectifficatie ter naester rekeninghe
Van Lubbe Wermelincx kuermoedich die gestorven
es omtrent acht dagen nae Petri anno xLix inden
kerspel van Lochem, inde boerschappe van Lange
ende thynsden bynnen Lochem op Petri mit een olt
butken, waer van die key: Mat: zoo wanneer
die kuermoetsche luyden sterven een het beste competeert
Ende die kuer was een koeken nae der landt aert
heeft die kuer gecoft Heyndrick Hoir, voor die
somme van drie guldens xiiii stuvers die gulden tot
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folio 82 verso
xxviii stuvers in by wesen Heyndrick van Kervel ende
Peter Moil Maeckende in munte deszer rekeninghe
die somme van
iiii £ xviii stuver
Van Grieta Hoetinck kuermoedich die gestorven
is in die passie weecke anno xLix, inden kerspel
van Zethen inden lande vande Berge, ende thynsden
up mey dach bynnen Zutphen mit een olt butken
waer van die key: Mat: zoe waneer die kuermoetsche
luyden sterven een het beste competeert Ende
die kuer was een znoede roecksken, ende heeft
gecoft Anna Hoetinck voor die somme van
drie ende twintich stuvers, in by wesen Heyndrick
Hoetinck ende Derck vander Zande Ergo daer
omme hier
xxiii stuver
Van Lutgaert Antincx kuermoedich die gestorven
es omtrent die passie weecke anno xLix inden
kerspel van Hengel, ende thynsden op Symonis
et Jude inden hoff to Hengel mit een olt butken
wae van die key: Mat: zoe wanneer die kuermoetsche
luyden sterven een het best competeert. Ende
die kuer was een cleyn paerdeken nae der landt
aert, ende heeft gecoft Egbert Smeinck voor
die somme van een pondt acht schellingen van xL grooten
in by wesen den procuratoer van heer Heyndricx
huys Haske Hermelincx ende meer ander Ergo
daeromme hier
xxviii stuver

in de marge:

Lor: overmits den cleynen prys die Rentmeester hier op
gehoirt seeght dat desen koer is ontfangen geweest
by zynen voirsaten et ideo
Transz:
Nyettemin zy by desen Rentmeester toegesien dat zoe wanneer
eenigen koer verschynt dat hy des keysers recht ten uuytersten
vervolge ende ontfange
Van Lyssa Wyssincks kuermoedich die gestorven
is op donredach nae Pancraty anno xLix inden
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folio 83 recto
kerspel van Groel ende thynsden up mey dach
bynnen Zutphen mit een olt butken waer van die
key: Mat: zoe wanneer die kuermoetsche luyden
sterven een het beste competeert Ende die kuer
was een koy beestken nae der landt aert ende
heeft die kuer gecoft Deryck Wyssinck voor die
somme van vier ponden vier schellingen van xL grooten
tpondt in by wesen Heyndrick Zymontszoen ende
Ghysbert Lauwen Ergo daeromme hier
die somme van
iiii £ iiii schelling
Van Hilla van Vloeten kuermoedich die gestorven
is den eersten ende iien dach van mey anno xLix
bynnen Deventer indt gasthuys, ende thynsden bynnen
Zutphen op mey dach mit een olt butken, waervan
die key: Mat: zoe wanneer die kuermoetsche luyden
sterven een het beste competeert Ende die kuer
was een quade beddeken, ende heeft gecoft Johan
van Nathuys van Deventer provisoer voor die
somme van vier ponden vier schellinghen van
xL grooten Ergo daeromme hier
iiii £ iiii schelling
Van Heyndrick Goldes kuermoedich die gestorven is
omtrent mey anno xLix bynnen der stede Lichtenvoorde, ende thynsden op mey dach mit een olt
butken bynnen Zutphen waer van die key: Mat:
zoe wanneer die kuermoetsche luyden sterven een
het beste competeert Ende die kuer was een
koeycken nae der landt aert, ende heeft die kuer
gecoft Johan Goldes, in by wesen Goidtschalck
Goldes ende Bert Schoermaker voor die somme van
vier ponden vier schellinghen van xL grooten tpondt
Ergo daeromme hier die somme van
iiii £ iiii schelling

in de marge:
xix

ende de koer was eenen koeyken
Somme xLii £ xvii 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 3651.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1549 t/m 21 februari 1550).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0201, 0203 en
0361 t/m 0365 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.
key: Ma.t: = keizerlijke majesteit. Lo.r: en Transz: zijn onbekende verkortingen.
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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