Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3653 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen en Eigenhorigen) - Periode 1551-1552
foto 0311

voorblad
iii.e

Rekeninghe Cornelis Anthoniszoens
Lantrentmeester vande domaynen der key:
Mat: des greefschaps Zutphen van eenen
geheelen jaere eyndende den xxi.en february
anno xv.C twee ende vyftich
Thof

foto 0525

folio 107 recto
Ander ontfanck vanden kueren vervallen ende amenden
verschynende vanden ghenen die thynsguederen vercoopen
splissen ende oversetten zonder consent oft recognicie gedaen te
hebben, mitsgaders vanden hoirigen eygen vryeluyden, kuermetsche
luyden ende anderen, die holt vanden zelven erven houwen, ende
oick mede vanden genen die hueren thyns upte thynsdaegen nyet
en betaelen, ende vanden recognitien vandien. Ende voirts
zoe wanneer eenige eygen hoirige ofte kuermetsche luyden
sterven, inde goeden vanden welcken die heer by wylen die
helft ende by wylen een het beste parcheel vervallen es.
Inden eersten
Alzoe Herman Wonderinck een
hofhoorich man roomsch key: Mat: wonende upten
hofhoirigen guede Wonderinck gelegen inden kerspel van
Almen, zynen broeder in afgescheyt van zyn porcie ende
kynts deel versat en buyten selven guede gelaeten hadde
een stuck landts, mits condicien tselve wederomme te
moegen inlossen metter somme van tweehondert ryder gulden
eens, heeft hy omme tselve landt wederomme inne te
moegen lossen an desen Rentmeester versocht hem gegunt ende
geconsenteert te worden upten voorn: hoff te moegen houwen
zoe veel eycken boomen als totter somme toe van i.C Lxxx
der selver gulden off daer omtrent tot sublenacie vande selve inlossinge
Ende alsoe mitte selve inlossinge tvoorn: hofhoirige
guet verbetert wort, heeft desen Rentmeester navolgende zekere
memorie geapostilleert by mynen heere mr: Gregorius van
Deyene commissaris in Gelrelant in dato den xv.en february
anno vyftich stilo Gelrensis, tselve den voorn: Harman
geconsenteert. Die welcke beloeft heeft ten tyde vande
toecomende visitacie tot seggen van mynen heeren den
commissarysen die key: Mat: te voldoen. Ende
daeromme hier noch
Nyet

in de marge:
Lor: omdat dese Rentmeester hier egeenen ontfanck en maict
vanden rechte onsen heer den keyser als hertoge tslants
van Gelre competerende by reden vanden voirsz: persente
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by mrn: Gregorio van Diene mit zynen appointemente inden
text geruert hier overgegeven, gedaen den voirsz: Hermanne
om de selve boomen te moegen afhouwen, welcke
recht wesen soude naer dat tselve appointement
vercleert eenen kuerboem ende daerenboven den iiien
boom oft den iii.en penning.
hier op gecoiceert ten bureele is aldaer geordinineert
dat dese Rentmeester ter naester rekeninge overbringen sal behoirlycke
certifficatie inhoudende tgetal de natuere oft specie ende
weerde van desen boomen, ende daer aff doen presentieren
rekeninge soe dat behoirt
Soe zy toegesien dat ter naester rekeninge daer af verantwordt wordde
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folio 107 verso
Alsoe die key: Mat: als hertoge van Gelre ende grave
van Zutphen competeert van alle kuermedige personen (zyne
Mat: als grave van Zutphen met hooftthyns verplicht
wesende) zoe wanneer zy overlyden een het beste parcheell
van alle hueren achtergelaeten gereede gueden. Soe
ist dat by toverlyden van Aernt Jebbekinck kuermets
thynsende met een olt butken up meydach inden hoff tho
Zutphen die gestorven es upten iii.en marty anno Li
laestleden inden kerspel van Wernsfelt ende inder
buyerschap van Leesten blyckende by tregistre vanden thynsen
binnen der stadt Zutphen folio xLvii.o, zyne Mat: vervallen
is geweest een cleyn peerdeken naeder landt aert twelck
gecoft heeft Heynrixken Ybbekinck zyn naegelaeten weduwe
voer drie ryder guldens tot xxiii stuvers tstuck, maickende
in ponden deser rekeninge
iii £ ix stuver

in de marge:
Gemerct desen kuer nyet en beloopt tot vyf gulden soe wordt
dese partie hier aengenomen in ontfange navolgende den
appointemente van desen cameren gestelt op een quayer van articlen by
desen Rentmeester inder selver cameren overgegeven xii.en aprilis Li
voer Paesschen articulo xv opte affirmatie desselfs Rentmeesters
Byden registre vanden thynsen binnen der stadt Zutphen
folio Lii.o wordt bevonden kuermoedich ende inden hoff tho
Zutphen met een olt butken hooftthynsbaerich te zyn eene
genaempt Heyle Hoetincx die in lange jaeren nae luydt
des selfs registers haeren thyns nyet betaelt en heeft
waer duer alzoe zy tselve versuym voer hueren overlyden
nyet geamendeert en heeft gehadt ende up sente Maertens
avont anno eenenvyftich laestleden overleden is geweest zy den
heere met alle huere gueden vervallen ende belmondich geworden
is.
Mer alzoe daer nyet dan groote armoede en
was blyckende by certificatie gescreven ende geteyckent byde
hant vanden pastoir van Deem in dato den x.en aprilis
anno Li heeft desen Rentmeester ter bede vanden drost Hacfort
in de marge:
Byden voirsz: certifficatie hier overgegeven
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folio 108 recto
ende meer andere goede heeren ende luyden Spaen Wolters
hueren naegelaeten man vandes om goidts wylle quytgelaeten
Ende daeromme hier
Nyet
By toverlyden van Truyde Kempen een volschuldich
eygen hofhoorich wyff der key: Mat: buyten guede genaempt
Kempen guet gelegen inden kerspel van Lochem is zyne
Mat: bestorven geweest inde helft van alle huere achtergelaeten
gereede gueden. Welcke helft desen Rentmeester vercoft
heeft Heynrick Kemp hueren zoen voerde somme van vier
daelers tot xxviii stuvers tstuck, maickende in
ponden deser rekeninge
v £ xii stuver

in de marge:
Navolgende den inventaris vanden goeden mit certifficatie
daer op dienende hier overgegeven
By toverlyden van Jenneken Wagevoirts Jans zoens
huysfrouw kuermoedich thynsende up meydach mit een
olt butken binnen Zutphen, die gestorven is upten eersten
septembris anno eenenvyftich laestleden inden kerspel van
Wernsfelt inden buyerschap van Herfzen, blyckende
by tregistre vanden thynsen binnen der stadt Zutphen
folio xLiiii.o upten naeme van Henneken oir dochter is
zyne Mat: bestorven geweest voer het beste parcheel
van alle huere achtergelaeten gereede gueden een cleyn olt
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folio 108 verso
coyken naeder landt aert twelck gecoft heeft haeren
naegelaeten man Johan Wagevoirts Janszoen voerde somme van
drie enckele ryder gulden, maickende in ponden deser
rekeninge
iii £ ix stuver

in de marge:
Gemerct den redenen geruert inden apostillien gestelt opde partie
van Arnt Jebbekinck hier voeren folio precedenti wordden dese partyen
hier aengenomen in ontfange opte affirmacie van desen Rentmeester
By toverlyden van Geertken Hiddinck een volschuldich
eygen hofhoorich wyff roomsch key: Mat: gehoirende inden
hoff tho Hengell die gestorven is upten ii.en septembris anno
eenenvyftich laestleden is zyne Mat: bestorven geweest
als nae olden haercomen vanden vrouwen hoorich zynde
inden hoff tho Hengelle eenen olden vlemsch die haeren
achtergelaeten man in handen van desen Rentmeester betaelt
heeft, maickende in munte deser rekeninge i stuver
By toverlyden van Heynrick Lambrechts zoen kuermoedich
thynsende up meye met een olt butken inden hoff tho Zutphen
die gestorven is upten goede Berwoldinck inden lande van Zallant
in octobri anno eenenvyftich laestleden blyckende by tregistre
vanden thynsen in Zallant ende Overyssele folio viii.o is
zyne Mat: bestorven geweest voer tbeste parcheel van alle
des selfs Heynricx gueden een cleyn peerdeken naeder landt
aert, twelck gecoft heeft zyne naegelaeten weduwe
voer
viii £ xii stuver
in de marge:
Navolgende eender certifficatien onder geteeckent by Diericke Verhey den
secretaris der stadt van Deventer hier overgegeven
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By toverlyden van Geryt Honners kuermoedich thynsende
met een olt butken up meydach inden hoff tho Zutphen
die gestorven is inden kerspel van Brummen upten laesten
octobris anno eenenvyftich laestleden blyckende by tregistre
vanden thynsen binnen der stadt Zutphen folio Lxiiii.o is zyne
Mat: voer tbeste parcheel vandes selfs Geryts gereede gueden
aenbestorven geweest een cleyn coeyken naeder landt aert
twelck gecoft heeft zijn naegelaeten weduwe voer drie
enckele ryder guldens. Maickende in ponden deser
rekeninge die somme van
iii £ ix stuver

in de marge:
Om den redenen als voeren wordt dese partie hier
aengenomen op de affirmacie van desen Rentmeester
By toverlyden van Fenne Diercx Styne Koenraets dochter
kuermoedich thynsende up meye inden hoff tho Zutphen
die gestorven is inden kerspel van Zwolle inde buyerschap
van Spolde upten xxiiii.en decembris anno eenenvyftich
laestleden blyckende by tregistre vanden thynsen in Zallant
ende Overyssele folio xLixo is zyne Mat: voer tbeste
parcheel vandes selfs Fenne gereede gueden aenbestorven
geweest een cleyn mery peerdeken, twelck gecoft heeft
hueren naegelaeten man voerde somme van viii £
in de marge:
By certifficatie hier overgegeven
Ende by toverlyden van Bernt Jans zoen kuermoedich
thynsende up meye binnen Zutphen die gestorven is inden
kerspel van Wye inden lande van Zallandt upten viii.en january
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folio 109 verso
anno tweenvyftich laestleden blyckende by tregistre vanden
thynsen in Zallant ende Overyssele folio xLiiii.o upten name
van Bernt zoene van Alyt Wobben dochter ten Velthues,
is zyne Mat: voer tbeste parcheel vandes selfs Bernts goeden
aenbestorven een olt cleyn peerdeken naeder landt aert, twelck
gecoft heeft Dierck van Scherpenzeel voer de somme van
v£
Noch is zyne Mat: by toverlyden van Thonis ter Borckhorst
kuermoedich thynsende up meye inden hoff tho Zutphen als blyct
by tregistre vanden thynsen binnen der stadt Zutphen folio Lxxxvi.o
aebestorven geweest voer tbeste parcheel vandes zelffs
gereede gueden een cleyn stierken van twee jaeren, twelck
gecoft heeft Dierck ter Borckhorst zynen zoen voer
xxxii stuver

xviii.a

Somme

xxxix £ iiii 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 3653.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1551 t/m 21 februari 1552).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0311 en
0525 t/m 0530 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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