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Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen en Eigenhorigen) - Periode 1554-1555
foto 0001

voorblad
vi.e

Rekeninge Cornelis Anthonis zoon Rentmeester
vanden Domeynen der key: Ma.t: der greeffschap
van Zutphen van eenen gehelen jare eyndende
den xxi.en february anno xv.C vyff ende
vyftich
Om den Coninck.

foto 0177

folio 86 recto
Ander ontfanck vanden kueren
vervallen ende amenden verschynende
vande gheene die thynsguederen vercoopen splissen
ende oversetten zonder consent des heeren midtsgaders
vanden hoerigen eygen vrye luyden kuermuetsche
luyden ende anderen die holt vande zelve erffen
houwen zonder consent ende oick meede vanden
gheenen die by faulte van betalinge oirs thyns
den heere belmondich vervallen, ende vande recognitie
vandien Ende voorts zoe wanneer eenige eyghen
hoerige oft kuermuetsche luyden sterven inden goeden
vanden welcken den heer by wylen die helft ende by
wylen een het beste parcheel vervallen is

By affirmatie

Inden eersten Alsoe de key: Mat als grave van
Zutphen competeert van alle keurmoedighe
parsoonen den zelven grave mit hooft thyns verplicht
wesende naer heuren overlyden een het beste
parcheel van alle heuren achtergelaeten gereede
guederen Soe ist dat by toverlyden van Gerryt
Sgreven naervolgende tregister der thynssen
binnen Zutphen kuermoedich thynsende inden
hoff thoe Henghel up Simonis et Jude blyckende
by tregister der zelver thynsen aldaer folio xxviiio
die gestorven es upten iiiien marty anno Liiii stilo
communi binnen den kerspel van Lochem, zyne Mat:
voor den keur vervallen es een olt koyken naeder
landt aert twelck gecoft heeft syn naegelaeten
weduwe voerde somme van
iii £ iiii stuver
By toverlyden van Jan Lubbe keurmoedich ende
naevolgende tregistre der thynsen inden lande
van Zallandt ende Overyssel folio xviii verthynsende
up meyedach binnen Zutphen die gestorven
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By affirmatie

folio 86 verso
es upten vien february xvC Liiii stilo communi inden kerspel
van Holten is zyne Mat: vervallen geweest een
olt meerie peerdeken naer der lant aert dat welcke
gecoft heeft Heyndrick zyn broeder voor
iiii £
By toverlyden van Dirixken Stynen dochter kuermuedich ende naervolgende tregister der thynsen
inden lande van Zallandt ende Overyssel folio xLixo
verthynsende mit een olt butken up meyedach
binnen Zutphen die gestorven es den xiiiien
marty anno voorsz: inden kerspel van Swolle inde
buyrschap van Spolde, is zyne Mat: vervallen
geweest een olt meerie peerdeken naeder lant aert
twelck gecoft heeft haer naegelaten man voor vier
carolus gulden thien stuvers tot xx stuvers tstuck facit
iiii £ x stuver
By toverlyden van Fenne ten Passe naervolgende
tregister der thynsen binnen Zutphen folio Lxxxiii verthynsende
keurmuedich up meyedach inden hoff thoe Zutphen
die gestorven es upten xviiien marty anno Liiii stilo
gelriensis inden kerspel van Lochem, is syne Ma.t:
vervallen een cleyn koyken naeder lant aert twelck
gecoft heeft haer naegelaeten man voor drie carolus
gulden tot xx stuvers tstuck ende ix stuver facit
iii £ ix stuver
By toverlyden van Styna Schimmelkens kuermuedich
naevolgende tregister der thynsen binnen
Zutphen folio xLixo thynsende up meyedach binnen
Zutphen die gestorven is upten xxiiiien marty
anno voorsz: inden kerpel van Voirden is zyne Mat:
vervallen een olt rocxken dat welck gecoft heeft
Bernt ter Menckhorst voor xii stuver doende hier xii stuver
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folio 87 recto
By toverlyden van Mense Beertkens Vleyshouwers
zoen keurmuedich navolgende tregister vanden
thynsen in Zallandt folio xxixo thynsende up meye
dach inden hoff thoe Zutphen die welcke gestorven
is upten xxviiien marty anno Liiii, is zyne Mat:
vervallen een cleyn olt koeyken naeder lant aert
dat welck gecoft heeft Aelbert Cryger voor drie
ryder guldens tot xxiiii stuvers tstuck maeckende
hier
iii £ xii stuver
By toverlyden van Thoenis Geessen zoon naervolgende
tregister der thynsen binnen Zutphen kuermuedich
thynsende inden hoff thoe Zutphen mit een olt butken
op meyedach folio Lxxiiiio die gestorven es upten
xviiien aprilis anno Liiii, is zyne Mat: vervallen
een cleyn jaerich stierken naeder lant aert dat
welcke gecoft heeft Gula Gudula zyn naegelaeten weduwe
voor xiiii stuvers facit
xiiii stuver
Alsoe upten xxviiien aprilis anno Liiii gestorven es
Mechtelt Boeninck een eygen volschuldich hoff
hoorige vrouwe hoerende naeden hoff thoe Henghel
zoe en es den heer nyet meer vervallen dan een
olde vlems want zoe wanneer zulcke hoerighe
vrouwen sterven den heer nyet meer en competeert
daeromme hier een olde vlems doende
i stuver
By toverlyden van Dirck ten Brinckhuys
keurmuedich naevolgende tregister vanden
thynsen in Sallandt folio xxxv thynsende up
mey inden hoff thoe Zutphen diewelcke gestorven
is opten iiiien meye anno Liiii inden kerspel van
Raelten is syne Mat: vervallen een cleyn koeyken
naeder lant aert dat welcke gecoft heeft
syne naegelaten weduwe voor iii zilveren ryder gulden tot
xxiiii stuvers tstuck facit hier
iiii £ iiii stuver
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folio 87 verso
By toverlyden van Dirck Heyndricxs zoon alias Marwe
keurmuedich naervolgende tregister vanden thynsen
binnen Zutphen folio xxviio thynsende inden hoff
thoe Henghel die gestorven es upten iiiien marty
anno Liiii inden kerspel van Ruerloe is zyne Mat:
voor tbeste parcheel vervallen een cleyn koeyken nader
lant aert dat welck gecoft heeft syn nagelaten
weduwe voorde somme van vier carolus gulden
tot xx stuvers tstuck facit
iiii £
By toverlyden van Harman Huyskens navolgende
tregister vanden thynsen binnen Zutphen
kuermuedich thynsende up Martini inden
hoff thoe Zutphen folio primo die gestorven es
upten iiiien meye anno Liiii in Ruerlo in grooter
miserie gaende voorde luyden deuren om goidts
willen gelyck Joncker Evert van Heeckeren Willem
de Vent Richter ende Aernt de coster van Ruerloo
desen Rentmeester verclaert hebben is syne Mat:
nyet vervallen ergo hier

Nyet

in de marge:
By affirmatie van desen Rentmeester dat hem die verclaringe
als inden text is gedaen

By affirmatie

By toverlyden van Willem ter Breeckfort
naervolgende tregister der thynsen binnen
Zutphen keurmuedich thynsende up meyedach
inden hoff thoe Zutphen folio Lxv die gestorven
es upten xxen aprilis anno Liiii in Lochem
is zyne Mat: vervallen een cleyn meerye
peerdeken dat welcke gecoft heeft syn naegelaten
weduwe voor vyff ryder gulden tstuck to xxiiii
stuvers facit
v £ xv stuver
Alsoe by toverlyden van Heynrick Wissinck een
volschuldich eyghen hoffhoorich man den greven
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folio 88 recto
van Zutphen hoerende naeden goede Wissinck inden
hove Lochem overleden zynde in Ruerloo den xiiiien
aprilis anno Liiii zyne Mat: bestorven es geweest
in die helft van des voorsz: Heynricxs gueden
heeft dese Rentmeester them getransporteert hebbende
ten woenhuysse vanden zelven Heynrick die
zelve geinventorieert Ende die helft zynen
Mat: daer van competerende vercoft Hille
naegelaten weduwe vanden voorsz: Heyndrick voorde
somme van xxii carolus gulden tot xx stuvers
tstuck ergo hier
xxii £

in de marge:
Naevolgende eenen inventaris als inden text mit affirmatie vanden
Richter te Ruerloo ende den secretaris by de welcke geseyt is dat
die naegelaeten guederen nyet meer en zyn geweest dan byden
inventaris blyckt ende dat die een heelft nyet meer dan xxii £
en zyn een weerdich geweest

By affirmatie

By toverlyden van Heynrick Harckinck een volschuldich
eygen hoffhoorich man des greven van Zutphen
hoerende naeden goede Harckinck onder de subjectie
vanden hoff thoe Lochem die gestorven is den
xxvien aprilis Liiii ende was een dienstknecht
noch ongehylict gheen goeden ter werlt achter
gelaeten hebbende dan die penningen gecommen zynde
vant affgescheydt van zyn olders goederen beloopende
xxx carolus gulden daer van die zelve zyne
Mat: als daer inne voor deen helft bestorven
zynde competeert vyffthien gelycke gulden
Maickende hier
xv £
By toverlyden van Henrica ter Borckhorst naervolgende
tregister der thynssen binnen Zutphen folio Lxxxvio
kuermuedich verthynsende inden hoff thoe Zutphen
die gestorven is den vien meye anno Liiii inden
kerspel van Neede is zyne Mat: vervallen een
cleyn een jaerich beestken dat welcke gecoft heeft
Gerrit ter Borckhorst voor xxviii stuvers doende hier
xxviii stuver
Alzoe by toverlyden van Alydt Hassinck een volschuldich

11 maart 2022 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-5-

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

Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3656 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen en Eigenhorigen) - Periode 1554-1555
foto 0182

folio 88 verso
eygen hoffhoorige vrouwe des greven van Zutphen
hoerende naeden hove thoe Lochem die welcke
gestorven is upten ven meye anno Liiii inden
kerspel van Voirst zyne Mat: besturven is
geweest inde helft van des voorsz: Alyts achtergelaten
gereede goeden, heeft desen Rentmeester die selve goeden
geinventorieert ende die helft zyne Mat:
daer van competerende vercoft haer naegelaten
man voorde somme van acht dalers tot xxviii stuvers
tstuck facit
xi £ iiii stuver

in de marge:
Naevolgende eenen inventaris mitter certifficatie vanden
Richter van Almen daerop dienende hier overgelevert
Alsoe eenen Jacob Enserinck wesende een vry man
maer op een hoffhoorich goet genaempt Enserinck
gestorven zynde zyne Mat: als grave
van Zutphen by toverlyden des selffs Jacobs
bestorven es geweest inde helft van zyne
gereede guederen ende dat overmits hy upten
voorsz: hoffhoorigen guede gestorven es, heeft
dese Rentmeester die zelve geinventorieert
ende die helft zyne Mat: daer van
competerende vercoft zyne naegelaten weduwe
voorde somme van twee ryder gulden tot xxiiii
stuvers tstuck facit
ii £ viii stuver
in de marge:
Naevolgende eenen inventaris mitter
certifficatie vanden Richter van Voerden hier overgegeven
By toverlyden van Vrederick Warntinck een
volschuldich eyghen hoffhoorich man des graven
van Zutphen hoerende naden goede Warntinck onder
die subjectie vanden hoff thoe Baick zyne
Mat: bestorven is geweest in des selffs Vredericx
veltgaende ende veltvliegende have nae
rechte des voorsz: hooffs, heeft dese Rentmeester die
zelve geinventorieert ende die helft zyne
Mat: daer van competerende vercoft syne
nagelaten weduwe voorde somme van xxxvii ryder guldens
tot xxiii stuvers tstuck ergo hier
xLii £ xi stuver
in de marge:
Naevolgende eenen inventaris mit certifficatie
vanden stadholder des Richters van Steenre
daerop dienende hier overgegeven
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By affirmatie

folio 89 recto
By toverlyden van Jan Hille navolgende tregister
der thynssen in Zallandt ende Overyssel folio xxxii
kuermedich thynsende inden hoff thoe Zutphen
up meyedach mit een olt butken die welcke gestorven
es opten xixen meye anno Liiii inden kerspel van Raelten
is syne Mat: vervallen een olt cleyn peerdeken naeden
lant aert dat welck gecoft heeft syne nagelaeten
weduwe voor vier ryder gulden facit hier
iiii £ xvi stuver
By toverlyden van Lyse ten Caeckenborch navolgende
tregister der thynssen in Zallandt ende Overyssel
keurmuedich thynsende up meye dach inden
hoff thoe Zutphen folio viiio die gestorven is
opten iiien augusti anno Liiii inden kerspel van
Deventer inde buyrschap van Boyckbergen is
zyne Mat: voor den keur vervallen een cleyn
koyken naeden lantaert twelck gecoft heeft
Geerlich haer zoen voor vyff ryder gulden tot xxiiii
stuvers tstuck maickende
vi £
By toverlyden van Heyndrick Lieflincx Lubben zoen
kuermuedich naevolgende tregister vanden
thynsen in Zallandt ende Overyssel folio xviiio
thynsende up meye binnen Zutphen die welcke
gestorven es den iiiien augusti anno Liiii inden
kerspel van Twelle is zyne Mat: vervallen een
cleyn meerye peerdeken naede lantaert twelck
gecoft heeft zyn naegelaten weduwe voor zeven
carolus gulden tot xx stuvers tstuck facit
vii £
By toverlyden van Warnar Jebbekinck naervolgende
tregister der thynsen binnen Zutphen folio xLviio
kuermuedich verthynsende up meye die gestorven
is den xvien augusti Liiii inden kerspel van Almen
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folio 89 verso
is syne Mat: vervallen alzoe hy een schamel dienst
geselle was een olt bedelaers rocxken twelck gecoft
heeft Thoenis Backer syn broeder voor vyff stuvers
doende hier
v stuvers
By toverlyden van Geertken ten Vreedenburch naevolgende tregister vanden thynssen binnen Zutphen
folio Lxio kuermuedich verthynsende up meye
dach die gestorven is inden kerspel van Steenre
inde buyrschap van Baick den xxiiiien augusti
anno Liiii is zyne Mat: vervallen een meerye paert
twelck gecoft heeft haer naegelaten man voor
elff daelers tot xxviii stuvers tstuck facit hier
xv £ viii stuver

in de marge:
Naevolgende eenen certifficatie vanden Richter
van Steenre hier overgegeven

By affirmatie

By toverlyden van Gerryt ten Tyehueses naevolgende
tregister in Zallandt ende Overyssel kuermuedich
thynsende inden hoff thoe Zutphen folio xxxiio
die gestorven es den viiien septembris anno Liiii
inden kerspel van Raelten is zyne Mat: voorden
keur van tbeste parcheel vervallen een olt koeyken
naeden lant aert twelck gecoft heeft Jan
ten Tyehueses syn soen voor drie carolus gulden
tot xx stuvers tstuck maickende
iii £
By toverlyden van Johan ter Wedeme Oelants
zoen kuermuedich naervolgende tregister der
thynssen in Zutphen folio Lxiio verthynsende up
meyedach die welcke gestorven es upten
xxen octobris anno Liiii inden kerspel van
Voirden in grooten ellende ende armoede als
levende vander aelmoessen die hem voorden
guede luyden deuren gedistribueert worden is
syne Mat: mits die redenen nyet vervallen
daeromme hier

Nyet

in de marge:
De certifficatie vanden prochiaen inden vanden dorp
dair onder dese gestorven is
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By affirmatie

folio 90 recto
By toverlyden van Withmoedt Bueinck naevolgende
tregister der thynsen in Zallandt ende Overyssel
folio xiiio verthynsende up meyedach binnen
Zutphen die gestorven es upten xxviiien octobris
Liiii inden kerspel van Bathman is zyne Mat:
voor keure vervallen een cleyn koeyken naede lant
aert twelck gecoft heeft Jan Bueinck haer naegelaeten man voor die somme van vier ryder gulden
tot xxiiii stuvers tstuck den gulden facit hier
iiii £ xvi stuver
By toverlyden van Eesse Antinck keurmuedich
naervolgende tregister der thynsen in Henghel
folio xxio verthynsende up Simonis et Jude gestorven
zynde in grooter armoede als gaende haer broot
voor der luyden dueren bidden is mitsdien syne Mat:
nyet vervallen ergo hier
Nyet

in de marge:
De certifficatie vanden prochiaen vanden dorpe dair
onder dese persoon gestorven is
Alzoe by toverlyden van Jenneken Antincx
een eygen volschuldich wyff roomsch key: Mat: als
grave van Zutphen hoerende onder den hove thoe
Lochem die welcke gestorven es den viiien octobris
anno Liiii zyne Mat: bestorven is geweest inde
helft van des selffs Jannekens gereede goederen
heeft dese Rentmeester die selve geinventorieert
ende die helft zyne Mat: daer van competerende
vercoft Bernt ten Weyenburch haer naegelaeten man voorde somme van xxv ryder
gulden tot xxiiii stuvers tstuck facit
xxix £ xvi stuver
in de marge:
Naevolgende eenen inventaris mit certifficatie
des Richters van Ruerlo daerop dienende hier overgegeven
By toverlyden van Fenne Alydt Koerts
dochter naervolgende tregister der thynsen
in Zallandt folio xiio verthynsende up meydach

11 maart 2022 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-9-

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

Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3656 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen en Eigenhorigen) - Periode 1554-1555
foto 0186

folio 90 verso
inden hoff thoe Zutphen die welcke gestorven
is den xxen novembris Liiii inden kerspel
van Helderen en es zyne Mat: nyet vervallen
overmits zy was een schamele vrouwe gaende
bidden haer broot soe dat zy nyet metdallen
achtergelaten heeft daeromme hier

Nyet

in de marge:
De certifficatie vanden prochiaen dat dese persoon een
bedelersse es geweest

By affirmatie

By toverlyden van Zelle van Berthem naevolgende
tregister der thynsen in Henghel folio xxvio
kuermuedich verthynsende up Simonis et
Jude die gestorven es den xiiiien novembris
anno Liiii inden kerspel van Hummel is zyne
Ma.t: voor keure vervallen een hencx peerdeken
twelck gecoft heeft syne naegelaten weduwe
voor zeven ryder gulden tot xxiiii stuvers
tstuck facit hier
viii £ viii stuver
By toverlyden van Jan ter Vedemer Oelants
ende kuermuedich naervolgende tregister
vanden thynssen binnen Zutphen folio Lxiio
verthynsende up meye dach die gestorven
es den xxen octobris anno Liiii inden kerspel
van Voirden is zyne Mat: nyet vervallen
overmits die zelve Jan een schamel man
was levende vander aelmoessen nyet ter
werlt werlt achtergelaten heeft ergo hier

Nyet

in de marge:
De certifficatie vanden pastoir dat dit is geweest een
bedeleer

By affirmatie

By toverlyden van Bernt Clumper keurmuedich navolgende tregister vanden thynsen
binnen Lochem folio Lvi verthynsende up
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folio 91 recto
Petri ad cathedram die gestorven es den xxviien
novembris anno Liiii inden kerspel van Lochem is
syne Mat: voor keure vervallen een cleyn een
jaerich stierken twelck gecoft heeft Jenneken
Clumperts syn naegelaeten dochter voor de somme
van xxiiii stuvers doende hier
xxiiii stuver

By affirmatie

By toverlyden van Mechtelt Scholthoff
kuermuedich volgende tregister vanden thynsen
in Henghel folio xxiiiio verthynsende up Simonis
et Jude die welcke gestorven is inden kerspel
van Waernsfelt inde buyrschap van Vierackeren
den xven janary xvC Lv stilo communi is zyne Mat:
vervallen een cleyn meerye peerdeken twelck
gecoft heeft Willem Scholthoff haer naegelaten
soen voor die somme van

viii £

By toverlyden van Sweene Wesselincxs
kuermuedich naervolgende tregister vanden
thynsen binnen Zutphen folio xi verthynsende
up meyedach inden hoff thoe Zutphen die gestorven
es binnen der stadt Zuphen den xxen january
anno xvC Lv stilo communi is zyne Mat:
vervallen een oldt quaet beddeken van zack doeck
twelck gecoft heeft Geertken haer naegelaeten dochter voor
xiiii stuver
xixen

Somma

iiC xvii £ xix 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 3656.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1554 t/m 21 februari 1555).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001 en
0177 t/m 0187 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,
voorn:/voorgen: = 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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Clumper
Clumperts
Cryger

7
10
11
3

S
Schimmelkens
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Vedemer, ter
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