Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3652 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1550-1551
foto 0271

voorblad
ii.e

Reeckeninghe Cornelis Anthoniszoen
Landtrentmeester vanden domaynen der key: Mat:
des graefschaps Zutphen van eenen geheelen
jaere eyndende den xxien february xvC ende
eenenvyftich
Den Keyser

foto 0484

folio 104 verso
Ander ontfanck van kueren
vervallen ende amenden vanden genen die
thynsguederen vercoepen splissen ende oversetten zonder
consent oft recognitie gedaen te hebben. Oick die haeren
thyns upte thynsdaegen nyet en betaelen. Ende voerts zoe
wanneer eenige eygen hoorigen ofte kuermoetsche luyden sterven
inde goeden vande welcke den heer by wylen die helft ofte
het beste parcheel bestorven es, mitsgaders vanden genen
die holt vanden erven houwen sonder consent des heeren.
Van Willem Elfferinck kuermoedich die gestorven es opten iii.en
juny anno vyftich binnen Grolle ende thynsde up mey dach
inden hoff tho Zutphen, waer van die key: Mat:
zoe wanneer die kuermoetsche luyden sterven een het
beste competeert. Ende die kuer was een quaet
rocxken weerdich zynde omtrent thien stuvers. Mer
alzoe daer nyet dan armoede en was heeft zyne
achtergelaeten weduwe desen Rentmeester gebeden dat
hy haer den kuer om goidtswille wilde quytschelden,
twelck desen Rentmeester (bemerckende die groote
armoede) ter eeren goidts ende die key: Mat:
gedaen heeft. Ende daeromme hier
Nyet

in de marge:
By certificatie onder thanteecken van Wolter Elger gezwooren
stadt dienaer van Zutphen hier overgegeven
Van Beela Lebbincx kuermoedich die gestorven es upten
iiiien july binnen Vorden ende thynsde met een olt butken
op mey dach inden hof tho Zutphen, waer van die kuer
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De certificatie

folio 105 recto
was een quaet beddeken van zacklaicken, twelck gecoft
heeft Willem die Muller voer
xx stuver
Van Willem Hoetinck kuermoedich die gestorven es upten
laesten maye ende thinsde up mey dach met een oldt
butken inden hoff tho Zutphen, waer van die kuer was
eenen ketel, die zyne naegelaeten weduwe gecocht
heeft voer vyff daelers. Maeckende in munte deser
reeckeninge
vii £

in de marge:
Naevolgende der certificatie onder thanteecken van
borgemeesteren ende scepenen der stad van
Dotichen hier overgegeven
Heynrick ter Bysthorst een volschuldich eygen hofhoorich
man hoorende inden hoff tho Zutphen, die welcke
gestorven es binnen Zutphen upten xiiii.en octobris anno
vyftich. Ende alsoe die key: Mat: die helft van
zyne goeden aenbestorven was, soe heeft desen Rentmeester
alle zyne goeden geinventorieert ende by geschrifte
gestelt, ende die inventorisatie gedaen zynde hebben die
kinderen vanden voirsz: Heynrick met desen Rentmeester
voerde helft die key: Mat: toecomende gedadingt, ende
zyn eynctelicken geaccordeert dat zy voerde selve helft
betaelen zolden zes ryder gulden tot drientwintich
stuvers tstuck.
Maickende in munte
deser rekeninge
vi £ xviii stuver
in de marge:
Byden inventaris van desen goeden met certificatie onder
thanteecken van Thomas Weerdt stadtholder des
scholtampts tot Zutphen hier overgegeven
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folio 105 verso
Johanna Boyncx kuermoedich die gestorven es upten xxi.en
novembris anno vyftich binnen Lochem, ende thynsde
met een olt butken up sente Pieter inden hoff tho Lochem.
Waer van die kuer was een graens paerdeken naeder lant
aert twelck gecoft heeft Heynrick Hoeyer haeren naegelaeten
man voer vyff daelers. Maickende in munte deser
rekeninghe
vii £

in de marge:
Naevolgende de certificatie onder thanteecken van Anthonis opten
Kolder ende Jan Vos scepenen binnen Lochem ende Wessel hier overgegeven
Weyndelken Schroeyers kuermoedich die gestorven es
upten ii.en octobris anno vyftich binnen Ruerloe, ende
thynsde met een oldt butken up Martini inden hoff tho
Zutphen. Waer van die kuer was een cleyn beestken
nae dier landts aert, twelck gecoft heeft Jacob Schroeyer
hoeren naegelaeten man voer
ii £
in de marge:
By certificatie onder thanteecken van Aerdt Coster
secretaris to Ruerloo hier overgegeven
Heynrick Wiersinck kuermedich die gestorven es upten
v.en octobris anno vyftich binnen Ruerloe, ende thynsde
met een olt butken up Martini inden hoff tho Zutphen
Waer van die kuer was een cleyn coyken naeder lants
aert, twelck gecoft heeft Janneken Wyersinck zyne
naegelaeten weduwe voer twee ryder gulden tot
drientwintich stuvers tstuck. Maickende in
munte deser rekeninge
ii £ vi stuver
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folio 106 recto
Alyt ten Caegenaer kuermoedich die gestorven is upten
xii.en februrary anno eenenvyftich binnen Zutphen ende
thynsde up meydach mit een olt butken inden hof tho Zutphen
Waer van die kuer was een quaet beddeken met zynen toebehoeren
twelck gecoft heeft Heynrick Wessels haer achtergelaeten
man voer twee ryder gulden tot xxiii stuvers tstuck. Maickende
in munte deser rekeninge
ii £ vi stuver

in de marge:
By certificatie hier overgegeven
Johan ten Nyeuwenhuys kuermoedich die gestorven es
upten viii.en february anno eenenvyftich, ende thynsde
up Simonis et Jude met een olt butken inden hof tho
Hengel. Waer van die kuer was een cleyn peerdeken
naeder landt aert, twelck gecoft heeft Maryken
zyn naegelaeten weduwe voer drie ryder gulden tot
xxiii stuvers tstuck. Maickende in munte deser
rekeninghe
iii £ ix stuver
in de marge:
Navolgende der certificatien onderthanteeken van Gtanne
Fronerdinck omepastoir in Lochem hier overgegeven
Item desen Rentmeester heeft in zyne eerste rekeninge
de anno negenenveertich vergeten te reeckenen ende in
ontfanck te brengen een zeeckere kuer van Johan Wissinck
kuermoedich, die gestorven is upten xviiien february anno
negenenveertich, thynsende up mey met een olt butken
inden hoff tho Zutphen. Waer van den kuer was
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folio 106 verso
een peerdeken naeder landt aert, twelck gecoft heeft zyne
achtergelaeten weduwe voer vyff Carolus guldens ende thien
stuvers.
Waeromme hier by maniere van
verhaele hier die selve
v £ x stuver

in de marge:
De certificatie zuidert hier overgegeven
Insgelycx van eenen Heynrick Kedden die gestorven es
upten xxvii.en decembris anno negenenveertich inden kerspel van
Althen, thynsende up mey met een olt butken inden hof
tho Zutphen. Waer van den kuer was een huysmans
rocxken, twelck gecoft heeft zyne naegelaeten weduwe
voerde somme van twee Carolus guldens. Daeromme
hier
ii £
C

xxii.da

Somme

xxxix £ ix 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 3652.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1550 t/m 21 februari 1551).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0271 en
0484 t/m 0488 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: is 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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