Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3654 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen en Eigenhorigen) - Periode 1552-1553
foto 0241

voorblad
e

iiii.

foto 0425

Rekeninghe Cornelis Anthonis
zoen Lant Rentmeester vanden
domaynen der key: Ma.t: des
graefscaps Zutphen van eenen
gheheelen jaere eyndende den xxi
february anno xvC drie ende
vyftich.
Den Rentmeester.
folio 91 recto
Ander ontfanck vanden kueren
vervallen ende amenden verschynende vande
gheene die thyns guederen vercoepen splissen ende oversetten
zonder consent des heeren, mitsgaders vanden hoerighen
eigen vrye luyden kuermetsche luyden ende anderen die
holt vande zelve erven houwen zonder consent, ende oick
mede vande gheene die by faulte van betaelinghe oirs thyns
den heere belmondich vervallen ende vande recognitien
vandien. Ende voirts zoe wanneer eenige eigen hoerige
ofte koermetsche luyden sterven inde goeden vanden welcken
den heer by wylen die helft ende by wylen een het beste
parcheel vervallen is.

Inden eersten
Alzoe bevonden is geweest byden
registre vanden thynsen binnen der stadt Zutphen folio Lxxxixo dat
eene genaempt Styne Cloevers den heer up
meydach inden hof tho Zutphen kuermoedich ende
thynsbaerich was ende dat zy in lange jaeren nyet
betaelt en hadde, heeft desen Rentmeester overmits zy
in februario anno Lii gestorven is geweest zonder
in huer leven die voirsz: faulte gepurgeert te hebben
waer duer zy de key: Ma.t: als grave van Zutphen
belmondich vervallen was alle die goeden inden
sterfhuyse bevindende geinventorieert ende die
helft vandien daer zyne Ma.t: om redenen voirsz:
inne bestorven was vercoft Evert Bosch haeren
naegelaeten man voirde somme van thien karolus
guldens tot xx stuvers tstuck. Maickende hier
x£
in de marge:
Navolgende den inventaris van achtergelaten
goden met certifiatie dienende hier tsamen
overgegeven.
Alsoe zyne Ma.t: als grave van Zutphen competeert
van alle kuermoedige parsonen den grave van Zutphen
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By affirmatie

folio 91 verso
met hooftthyns verplicht wesende naer hueren
overlyden een het beste parcheel van alle hueren
achtergelaeten gereede gueden soe ist dat by
toverlyden van Evert Bosch kuermoedich thynsende
up meye binnen Zutphen die gestorven is upten xvi.en
marty anno Lii binnen Deventer zyne Ma.t:
vervallen is geweest een beddeken van zaklaicken
twelck gecoft heeft Bernt Bosch zynen broeder voer
ii £ xvii stuver
By toverlyden van Alyt Stampraits kuermoedich
ende navolgende tregistre der thynsen binnen Zutphen
folio Lxxvi.o vertynsende up meye binnen Zutphen
die gestorven is in martio anno Lii binnen Grolle
in grooter armoeden is zyne Ma.t: vervallen geweest
een olt snoet rocxken twelck gecoft heeft Johan
oir zoen voer
xii stuver

De certificatie

By tover den registre vanden thynsen in Zallant
ende Overyssele folio xLi.o bevint men dat eene
genaempt Webbe Jutten dochter kuermoedich ende
up meye hooft thynsich binnen Zutpen den heere
in lange jaeren hueren thyns nyet betaelt en heeft
gehadt die welcke in maye anno Lii overleden
is buyten slandts in Vrieslant. Ende alzoe zy
voer hueren overlyden die voirsz: faulte nyet
geamendeert en heeft gehadt is zy den heer
belmondich vervallen.
Mer alzoe daer nyet
dan groote armoede en was ende veele cleyne kinderkens
heeft desen Rentmeester die helft zyne Ma.t: ter cause
voirsz: competerende den kinderkens om goidts wille
quyt gegeven. Ende daeromme hier
Nyet
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folio 92 recto
By toverlyden van Fenne ten Spyckfoirde navolgende
tregistre der thynsen in Zallandt ende Overyssele folio vi.o kuermoedich
thynsende up meydach binnen Zutphen die gestorven
is in juno anno Lii binnen Deventer is zyne Ma.t:
vervallen geweest een olt verrot beddeken van zalcklaicken
gevult met caff.
Mer overmits daer zeer
groote armoede was heeft desen Rentmeester tzelve
den kinderkens quyt gegeven om goidts wille. Ende
daeromme hier
Nyet
By toverlyden van Jutte van Vesen vander Schulenburch
navolgende tregistre der thynsen in Zallandt ende
Overyssele folio xxiii.o kuermoedich thynsende
up meydach binnen Zutphen die gestorven is inden
kerspel van Wye by Zwolle is zyne Ma.t: vervallen
geweest een olt snoot rocxken. Mer alsoe
insgelycx daer nyet dan groote armoede en was
heeft desen Rentmeester tzelve den kinderkens om goidts
wille quyt gegeven. Ende daeromme hier Nyet.

By affirmatie

By toverlyden van Alyt Geryt ten Tyhuyses zuster
navolgende tregistre der thynsen in Zallandt ende
Overyssele folio xxx.o kuermoedich thynsende up
meydach binnen Zutphen die gestorven is upten
ii.en juny anno Lii binnen Raelten is zyne Ma.t:
vervallen geweest een cleyn coeyken naeder
landt aert twelck gecoft hebb heeft Harman
Henricxzoen tot behouff der naegelaeten kinderen
voer drie daelers tot xxviii stuvers tstuck, maickende
hier
iiii £ iiii stuvers
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folio 92 verso
By toverlyden van Alyt te Weele navolgende
tregistre der thynsen in Zallandt ende Overyssele folio
Liii.o kuermoedich thynsende up meydach binnen Zutphen
die gestorven is opten xen juny anno Lii is zyne
Ma.t: vervallen geweest een olt beddeken van zacklaicken
twelck gecoft heeft Bernt haeren naegelaeten man
voer
xx stuver
Alsoe by toverlyden van Wolter Pyrick een volschuldich
hofhoerich man des graven van Zutphen zyne
Ma.t: bestorven is geweest inde helft vandes selfs
Wolters gereede goeden, heeft desen Rentmeester die
zelve geinventorieert ende die helft zyne Ma.t:
daer van competerende vercoft Geertken naegelaeten weduwe
vanden voorn: Wolter voirde somme van acht karolus
gulden tot xx stuvers tstuck.
facit hier
viii £

in de marge:
Byden inventaris van desz achtergelaten goden
ende int eynde certificatie hierop dienende hier overgegeven

By affirmatie

By toverlyden van Johan Kocklewaele alias
Schoemaicker navolgende tregistre der thynsen binnen
Zutphen folio xLiii.o kuermoedich thynsende up meydach
binnen Zutphen die gestorven is upten iii.en augusti
anno Lii is zyne Ma.t vervallen geweest een
olt beddeken, twelck gecoft heeft zyn naegelaeten
weduwe voer
ii £
By toverlyden van Alyt ter Bucht navolgende
tregistre binn der thynsen binnen Zutphen folio Lxxiiii.o
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folio 93 recto
kuermoedich thynsende up meydach binnen Zutphen
die upten xxiiii.en augusti anno Lii gestorven is inden
kerspel van Grolle is zyne Ma.t: vervallen geweest
een olt koeyken naedyer lants aert twelck gecoft
heeft Reynolt haeren naegelaeten zoen voer ii £
Alzoe eene genaempt Egberta Smedincx huysvrouwe
van Heynrick Smedinck upten xxv.en octobris anno Lii
gestorven is upten goede Smedinck wesende een
hofhoirich guet des graven van Zutphen gehoirende
inden hoff tho Hengel, heeft Heynrick Smedinck
voorn: desen Rentmeester gepresenteert eenen olden vlems
gelyck alsmen van olts van sheeren wegen gewoenlicken
is te bueren voer tversterff der vrou parsonen gehoirich
zynde inden hof tho Hengell. Mer overmits
hier voeren folio xxxiii.o pagina ii.a ar.lo ultimo
verclaert wort dat sich die voorn: vrouwe nyet
hoerich naeden goede gegeven en heeft mer alleenlicken
gepresent vredich is geweest oir naeden goede hoirich
te geven rc: teg heeft desen Rentmeester den voirsz:
olden vlems gerefuseert overmits tschynt dat dese
vrouwe belmondich zolde zyn ende den heer vervallen
mit alle oir guet rc:
Ende daromme hier
in ontfange – nyet. Mer pro
Memoria
Up sunte Lambrechts dach anno Lii in esse gebract ende
innegescreven Dierck Vaelweldinck int registre der
thynsen tho Sellem, Hengel, Steenre rc: met xxiiii
jaeren verseten erfthyns uuyt Egelcamp tho Hengel
van twee brabants jaerlicx, welcke xxiiii jaeren
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By affirmatie

folio 93 verso
hy dubbelt betaelt heeft blyckende byden zelven registre
folio iii.o Beloepende
ii £ viii stuver
Alsoe by toverlyden van Heynrick Hermelinck een
volschuldich eigen hofhoirich man des graven van Zutphen
gehoirende inden hoff tho [niet vermeld] (olt meer
dan xCiiii jaeren die xii jaeren aenden anderen
van olderdom te bedde gelegen hadde) zyne Ma.t:
bestorven was inde helft vandes selfs Heynricx
goeden heeft desen Rentmeester die zelve geinventorieert
ende die helft zyne Ma.t: competerende vercoft Hille
zyn naegelaeten weduwe voer
ii £ x stuver

in de marge:
Navolgende den inventaris ende certificatie daerop dienende
hier overgegeven

De certificatie

By toverlyden van Aernt tho Griffel navolgende
tregistre der thynsen binnen Zutphen folio Lxxvi.o
kuermoedich thynsende up meydach binnen Zutphen
die gestorven is upten ii.en octobris anno Lii is
zyne Ma.t: vervallen geweest een olt verschoert
rocxhen. Mer alzoe daer zeer groote armoede
was heeft desen Rentmeester tzelve die kinderkens
om goidts wille quyt gegeven. Ende daeromme
hier
Nyet
By toverlyden van Wessel ter Kuest navolgende
tregistre der thynsen binnen Zutphen folio Lixo kuermoedich
thynsende up meydach inden hoff tho Zutphen die
gestorven is upten ii.en novembris anno Lii is
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folio 94 recto
zyne Ma.t: vervallen geweest een olt beddeken van
zaklaicken gevult met caf. Mer alzoe daer
groete armoede was ende boven dien twee cleyne
kinderkens die onse heere godt gevisiteert ende haer
zinnen berooft heeft, heeft desen Rentmeester tselve
om goidts wille quyt gegeven. Ende daeromme
hier
Nyet
By toverlyden van Ailphert ten Hoenreboom navolgende
tregistre der thynsen binnen Zutphen folio Lxxviii.o
kuermoedich thynsende up meydach binnen Zutphen
die gestorven is upten viii.en novembris anno Lii
is zyne Ma.t: vervallen geweest een bedelaers
rocxken alsoe die voorn: Alphert een bedeler sterff
twelck desen Rentmeester zyne naegelaeten kinderen
om goidts wille quytgegeven heeft. Ende
daeromme hier
Nyet
By toverlyden van Warner ten Velde navolgende
tregistre vanden thynsen binnen Zutphen folio Lxv.o kuermoedich
verthynsende up Meydach binnen Zutphen die gestorven
is in decembri anno Lii upten goede Jolinck is
zyne Ma.t: vervallen geweest een cleyn koeyken
naedyer landts aert. Twelck gecoft heeft Wolter
Jolynck voer vier ryders tot xxiii stuvers tstuck
maickende
iiii £ xii stuver

in de marge:
By certificatie hier overgegeven
By toverlyden van Geerlich Alyden zoen navolgende
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By affirmatie

folio 94 verso
tregistre der thynsen in Zallandt ende Overyssele
folio xLiiii.o kuermoedich thynsende up meydach
binnen Zutphen die gestorven is upten viii.en february
anno Lii inden kerspel van Wye inde buyerschap
van Hercksel is zyne Ma.t: vervallen geweest
een cleyn koeyken nae dyer landts aert. Twelck
gecoft heeft Lambrecht Schroeder wonende tho
Deventer voerde somme van vier karolus gulden tot
xx stuver tstuck facit hier
iiii £
By toverlyden van Harman tho Griffell navolgende
tregistre vanden thynsen binnen Zutphen folio Lxxv.o
kuermoedich thynsende up meydach binnen Zutphen
die gestorven is upten x.en february anno Liii
inden kerspel van Hengel is zyne Ma.t: vervallen
geweest een cleyn peerdeken nae dyer landts aert
twelck gecoft heeft Geryt zyn naegelaeten zoen
voer
vi £ xii stuver
By toverlyden van Heynrick tho Wythaecke
navolgende tregistre der thynsen binnen Zutphen folio
Lxxiii.o kuermoedich thynsende up meydach binnen
Zutphen die gestorven is upten xii.en february
anno Liii inden kerspel van Neede is zyne Ma.t:
vervallen geweest een cleyn koeyken nae dyer landts
aert. Twelck gecoft heeft Margriet zyn zuster
voer
ii £ xvii stuver
By toverlyden van Reynt Jebbekinck naevolgende
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folio 95 recto
tregistre der thynsen binnen Zutphen folio Lxiii.o
kuermoedich thynsende up meydach binnen Zutphen
die gestorven is inden kerspel van Voirden upten xiiii.en
february anno Liii is zyne Ma.t: vervallen geweest
een quaet beddeken. Twelck gecoft heeft zyne
naegelaeten weduwe voer
ii £

xixa

Ende by toverlyden van Johan Criger navolgende
tregistre der thynsen in Zallandt ende Overyssele
folio xxviii.o kuermoedich thynsende up meydach binnen
Zutphen die gestorven is upten xx.en february
anno Liii is zyne Ma.t: vervallen geweest
een cleyn peerdeken nae dyer landts aert. Twelck
gecoft heeft Gheese zyn naegelaeten weduwe voer
v£
Somme 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 3654.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1552 t/m 21 februari 1553).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0241 en
0425 t/m 0433 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.
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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