Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3655 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen en Eigenhorigen) - Periode 1553-1554
foto 0001

voorblad
Ve

Rekeninge Cornelis Anthonis zoens
Landt Rentmeester van den domayne
der key: Ma.t: des graefschaps
Zutphen van eenen geheelen
jare eyndende den xxi.en february
anno xv.C vier ende vyftich.
Om Thoff

foto 0168

folio 82 verso
Ander ontfanck vanden kueren
vervallen ende amenden versceynende
vande ghene die thynsgoederen vercoepen splissen ende oversetten
sonder consent des heeren mitsgaders vanden hoerigen eygen
vrye luyden, kuermuetsche luyden ende anderen die holt
vander selver erven houwen zonder consent ende oick mede
vande ghene die by faulte van betalinge oirs thyns den
heere belmondich vervallen ende vande recongnitien van
dien. Ende voirts zoe wanneer eenige hoerige eygen
oft kuermoetsche luyden sterven inde goeden vande welcken
den heere by wylen die helft ende by wylen een het beste
parceel vervallen is.
Inden eersten Alzoe bevonden is geweest dat eenen Frerick
Waertinck tot reparatie van zynen hoerighen goede
Warntinck vanden selven goede aff gehouwen heeft
drye eycken boomkens waervan hy desen Rentmeester
te weeten voirden derden boom key: Ma.t: competerende
betaelt heeft de somme van
xx stuver

in de marge:
By affirmatie van desen Rentmeester.
Alzoe zyne Ma.t als grave van Zutphen competeerdt
van alle kuermoedige parsoonen den selven grave met
hooft thyns verplicht wesende naer hueren overlyden
een het beste parceel van alle hueren achter gelaten
gereede guederen, soe ist dat by toverlyden van
Johanna Wesselincx kuermoedich tynsende inden hoff
thoe Zutphen up meye blyckende by tregistre vanden
thynsen aldaer folio xC.o, die gestorven is upten
xiiii.o marty anno Liii binnen Deventer zyne Ma.t:
vervallen is geweest een quaet roxken twelck
gecoft heeft Geertken Goerts nichte vande zelve
Johanna voer
xx stuver
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By toverlyden van Jan Wissinck een volsculdich
eygen hoffhoerich man des graven van Zutphen zyne
Ma.t: bestorven is geweest inde helft van desselfs Jans
gereede goederen naer recht des haves Lochem, heeft
desen Rentmeester die zelve geinventorieert, ende die
helft zyne Ma.t: daervan competerende vercoft die
naegelaeten weduwe vanden voirn: Jan voirde
somme van seventhien carolus guldens vier stuvers
yder gulden van xx stuvers facit hier
xvii £ iiii stuver

in de marge:
Navolgende den inventaris vande achtergelaten
goeden inden text geruert met certifficatie dair op
dienende hier tselven overgegeven
Alzoe eenen genaempt Bernt Geck wesende een vry
man woonende op een hoffhoerich goet ende by
toverlyden desselfs key: Ma.t: bestorven is geweest
inde helft van zyne naergelaeten gereede goederen
ende dit overmits hy opten voirn: hoffhoerigen
goede starff, heeft desen Rentmeester dieselve geinventorieert, ende die helft zyne Ma.t: daer van
competerende vercoft eenen Jacop ten Langenborch
voirde somme van achtien carolus gulden ende acht
stuvers tot xx stuvers den gulden gerekent facit
xviii £ viii stuver

By affirmatie

By toverlyden van Heynrick ten Boome naervolgende tregistre
der thynsen binnen Zutphen folio [niet vermeld] kuermoedich
verthynsende up meye die gestorven is den xxixen february
anno Liii, by de welcke zyne Ma.t: nyet vervallen is
geweest want daer nyet en was dan groot ellende ende
armoet
Ende daeromme hier
Nyet
By toverlyden van Goessen Oesterynck navolgende
tregistre der thynsen van Selhem Hengel [ich...] folio xxviiio
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kuermoedich verthynsende up Zymonis et Jude inden
hoff toe Hengel, die gestorven is upten iiien merty
anno xv.C Liii is zyne Ma.t: vervallen geweest
een olt koeycken naeder landt aerdt twelck desen
Rentmeester zyne naergelaeten weduwe vercoft heeft
voirde somme van vier karolus gulden viii stuvers tot
xx stuvers tstuck
ergo hier
iiii £ viii stuver
By toverlyden van Armgaert toe Croeshoff navolgende
tregistre der thynsen in Zallandt folio Lvii kuermoedich
verthynsende up meye inden hoff thoe Zutphen die gestorven
es upten xxvien aprilis xv.C Liii, is zyne Ma.t:
vervallen een olt snoot onderrocxken van geender
estime twelck desen Rentmeester den kinderkens um
godts willen quytgegeven heeft Ende daeromme
hier
Nyet
By toverlyden van Anna Cruysenburges kuermoedich
naervolgende tregistre vanden thynsen binnen Zutphen
folio xLvi verthynsende met een olt butken op meye
inden hoff thoe Zutphen, die gestorven is opten xxviien
may anno xv.C Liii, is zyne Ma.t: vervallen een cleyn
stierken nae aerdt des landts, twelck gecoft heeft
Warnaer oir zoene voir eenen daeler tot xxviii stuver
facit hier
xxviii stuver
By toverlyden van Lysken ten Rosengaerde naevolgende tregistre
der thynsen binnen Zutphen folio Li verthynsende op
meydach inden hoff thoe Zutphen, die gestorven is upten
xxviien marty anno xv.C Liii is zyne Ma.t: vervallen
een cleyn beddeken met stroocaff gevult twelck gecoft heeft
Jan Toenis haer naegelaeten zoene voir
xiiii stuver
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Alsoe by toverlyden van Jan Loevinx een volsculdich
hoffhoerich man des graven van Zutphen hoirende
naeden hoff thoe Lochem zyne Ma.t: bestorven is geweest
inde helft van des voirsz: Jans gereede goeden heeft
desen Rentmeester die selve geinventorieert ende die helft
zyne Ma.t: daervan competerende vercoft Heynricxken
Loevincx naergelaeten weduwe vanden voirn: Jan
Loevincx voirde somme van negen carolus gulden tot
xx stuvers tstuck facit hier
ix £

in de marge:
Navolgende sekeren inventaris vanden voirsz: achtergelaten
goeden met certifficatie daer op dienende hier overgegeven

By affirmatien

By toverlyden van Truyde Mensincx kuermoedich navolgende
tregistre vanden thynsen in Zallandt folio xx thynsende up meye
inden hoff thoe Zutphen die gestorven is upten xx.en july
anno xv.C Liii is zyne Ma.t: vervallen een cleyn stierken
naeder landt aerdt, twelck gecoft heeft haren soen Jan
Mensincx voir ii £ x stuver tot xx stuvers facit
ii £ x stuver
By toverlyden van Jan Willems zoen kuermoedich navolgende
tregistre vanden thynsen in Zallandt folio [niet vermeld] verthynsende
up meye inden hoff thoe Zutphen die gestorven is upten iiii.en
augusti anno Liii is zyne Ma.t: vervallen een olt roxken
twelck gecoft heeft zynder naegelaeten weduwe voir eenen
gulden tot xx stuvers facit hier
xx stuver
By toverlyden van Aleyt ten Have kuermoedich navolgende
tregistre vanden thynsen in Zalland folio xxviii verthynsende up
meydach inden hoff toe Zutphen die gestorven is upten
[niet vermeld] juny anno Liii is zyne Ma.t: vervallen een olt
roxken dan zoe zy in een gasthuys gestorven is ende anders
nyet achtergelaeten heeft desen Rentmeester um godtswillen den
gasthuyse voirsz: tselve roxken laten volgen facit Nyet
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By toverlyden van Luytken Aleyden zoen kuermoedich
naevolgende tregistre vanden thynsen in Zallandt folio xLii
thynsende up meydach inden hoff toe Zutphen die gestorven
es opten xxiiii.en octobris anno Liii is zyne Ma.t: vervallen
geweest een merry peertken naeder landtaert twelck gecoft
heeft Geertken Reynen desselfs Luytgen naergelaeten weduwe
voirde somme van vyf carolus gulden tot xx stuvers facit
v£
By toverlyden van Willem Wolters kuermoedich navolgende
tregistre der thynsen binnen Zutphen folio Lvii vertynsende up
meydach inden hoff thoe Zutphen die gestorven es upten
vii.en novembris anno Liii is zyne Ma.t: vervallen geweest
een cleyn olt koeyken naeder landtaert twelck gecoft
heeft Wolter Wonnendael naergelaeten zoon vanden
voirn: Willem voir drye ryder gulden tot xxiii stuvers
tstuck facit
iii £ ix stuver
By toverlyden van Gese Budts kuermoedich navolgende tregistre
vanden thynsen binnen Zutphen folio Lxxvii thynsende up
meydach inden hoff thoe Zutphen die gestorven es upten
xxiiii.en septembris anno xv.C Liii is zyne Ma.t: vervallen
voirden kuer een quaet beddeken van groff saick doeck
gemaect twelck gecoft heeft Heylken Geesen naergelaten
dochter voir
xii stuver
By toverlyden van Geertken Kroesensz kuermoedich navolgende
tregistre der thynsen binnen Zutphen folio xLv thynsende up mey
inden hoff thoe Zutphen, die gestorven es upten xxviii.en
novembris anno xv.C Liii is zyne Ma.t: vervallen een cleyn
merry peerdeken naeder landtaert twelck gecoft heeft
Steven van Deserholt naergelaeten man vander selve Geertken
voir vyff ryder gulden tot xxiiii stuvers tstuck facit vi £

in de marge:
Navolgende sekeren certifficatie onder thanteecken van
broeder Bernt van Reest hier overgegeven
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By affirmatie

By toverlyden van Maryken Wynolt kuermoedich navolgende
tregistre der thynsen in Zallandt ende Overyssel folio Lxiiii
verthynsende up Simonis et Jude inden hoff thoe Hengel die
welcke gestorven es upten xxiiii.en decembris Liii is zyne
Ma.t: voirden kuer vervallen een beedelaers pelsken geen
iiii stuvers waerdich twelck desselfs Maeykens moeder
om goidtswillen begeerde facit hier
Nyet
By toverlyden van Gaert Hemmers naevolgende tregistre der
thynsen binnen Zutphen folio [niet vermeld] kuermoedich thynsende
up meydach inden hoff thoe Zutphen die gestorven is upter
xxviii.en decembris anno xv.C Liii is zyne Ma.t: voirden kuer
vervallen een eenjarich stierken naeder landtaerdt
maer aensiende die cleyne kinderkens by den voirn: Geert
achter gelaeten die welcke mette naergelaten weduwe
byder gemeenten onderholden worden heeft desen Rentmeester
durch beede goeder luyden ende om godtswillen opt
believen myne heren vander rekeningen huer den kuer quyt
gescolden
Daeromme hier
Nyet
By toverlyden van Thoenis Snycken kuermoedich navolgende
tregistre der thynsen binnen Zutphen folio Lvii thynsende up meyen
inden hoff thoe Zutphen diewelcke gestorven es upten xxviien
decembris anno Liii is zyne Ma.t: vervallen een olt verscoert
roxken twelcke desselfs Thoenis moeder gecoft heeft voir
xii stuver
Alsoe eenen genaempt Roeleff Menger een volsculdich
eygen hoffhoerich man des graven van Zutphen deser
weerelt overleden is upten xii.en decembris anno Liii zynen
Ma.t: bestorven is geweest inde helft van desselfs Mengers
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gereede goederen maer alsoe die weduwe dienaengaende exhibeerde
eenen brieff van heer Zweeder van Kervenhem inden tyt Rentmeester
des vorsten inder graefschaps voirsz:, dat gemelten Menger
tversterff vry gecoft hadde waer mede desen Rentmeester nyet
gesadicht zynde, heeft myne heeren vander rekeningen tot
Bruessel dit saecht aengegeven, ende is van daer gerenvoyeert
aen myne heeren cantzeler ende raeden tot Aernhem die
welcke den voirsz: vrybrieff bundich gekant hebben
breeder inhalt den appointemente van myne heeren
kantzeler ende raeden voirsz:
Somme hier
Nyet

in de marge:
By machte van eenen appoinctemente van canceler ende raidt
in Gelrelandt gegeven xxiii aprilis Liiii byden welcken den vry brief
alhier geruert erkant es voer goet ende uprecht voer soe vele het
aengaet den voirgen: Roelof Menger ende metvoerder wordt
hier desen partie geleden ende gepasseert by nyet
By toverlyden van Johan Haminck navolgende tregistre der
thynsen van Zallandt folio xi.o verthynsende up meydach inden hoff
thoe Zutphen die welcke gestorven is upten eersten decembris
anno xv.C Liii is zyne Ma.t: vervallen geweest een olt cleyn
koeyken naeder landtaert, twelck gecoft heeft dier
naegelaeten weduwe vanden voirn: Jan voir de somme van
drye carolus gulden tot xx stuvers tstuck
iii £
By toverlyden van Evert Hamminck kuermoedich
naervolgende tregistre der thynsen van Zallandt thynsende up
meydach inden hoff thoe Zutphen folio xi die welcke
gestorven is upten iiii.en january anno xv.C Liiii is
zyne Ma.t: vervallen geweest een oldt koeyken naeder
landt aert twelck gecoft heeft zyn nagelaten weduwe
voir iiii zilveren ryder gulden tot xxiii stuvers facit v £ iiii stuver
Alsoe by toverlyden van Willem Wissen der kuermoedich
thynsende up meydach inden hoff thoe Zutphen navolgende
tregistre vanden thynsen in Zallandt folio xL die welcke
gestorven es upten v.en january anno xv.C Liiii.o
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is zyne Ma.t: vervallen geweest een cleyn merry peerdeken naeder landtaerdt twelck gecoft heeft haren
naergelaten manne voirde somme van vyff carolus
gulden ix stuver tot xx stuvers facit
v £ ix stuver
By toverlyden van Maryken Geesen der navolgende tregistre
der thynsen in Zallandt kuermoedich thynsende inden hoff
thoe Bolderick folio Lxv, die welcke gestorven es
upten ii.en decembris anno xv.C Liii is zyne Ma.t:
voirden kuer vervallen een cleyn stierken naeder
landtaert, twelck gecoft heeft Thoenis Heynricx zoen
haer naergelaten soen voirde somme van
ii £
Alsoe by toeverlyden van Henrick Kempen een volsculdich
hoffhoerich man Roomsche key: Ma.t: hoerende naeden
hoeve toe Lochem zyne Ma.t: bestorven is geweest
inde helft van desselfs Henricx gereede goederen
heeft desen Rentmeester die selve geinventorieert
ende die helft zyne Ma.t: daer van competerende
vercoft Jan Kempen des voirsz: Henrick Kempen
zoen voirde somme van vyftich carolus gulden tot
xx stuvers tstuck facit
L£

in de marge:
Navolgende den inventaris vanden achtergelaten goeden
inden text geruert met certifficatie daer op dienende
hier tselven overgegeven
Alsoe by toverlyden van Harmen Ilmerinck een
volsculdich eygen hoffhoerich man des graven van
Zutphen zyne Ma.t: bestorven is geweest inde helft
van desselfs Ilmerincx gereede goederen, heeft desen
Rentmeester die selve geinventorieert ende die helft zyne
Ma.t: daervan competerende vercoft zyne naegelaten weduwe
voir twee carolus gulden tot xx stuvers facit
ii £

2 maart 2022 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-8-

Transcriptie: © Albert Lettink - m.m.v. Rob Stokkers

Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3655 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen en Eigenhorigen) - Periode 1553-1554
foto 0176

folio 86 verso
By toverlyden van Wyte Assendorps kuermoedich
naevolgende tregister der thynsen in Zallandt ende
Overyssel thynsende up meydach inden hoff thoe Zutphen
folio Li die welcke gestorven is upten vii.en january
anno Liiii, is zyne Ma.t voirden kuer vervallen een hinxt
peerdeken twelck gecoft heeft zynder naegelaeten huysfrouwe
voirde somme van twaelff ryder gulden tot xxiii stuvers
tstuck facit hier
xiii £ xvi stuver

in de marge:
By certifficatie onder thanteecken van Lucas Avercamp
tollenaer van Henneppe hier overgegeven
xix.ste

Somma

CLiii £ xiiii 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 3655.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1553 t/m 21 februari 1554).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001 en
0168 t/m 0176 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,
voirn:/voirgen: = zoals hiervoor genoemd, 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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