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foto 0001

voorblad
vii.e

Reekeninge Cornelis Anthonisz Rentmeester des
greeffschaps Zutphen van key: Mat: domeynen
aldair Beginnende den xxii.en february anno
xvC Lv ende eyndende den xxi.en february anno
Lvi, beyde die dagen incluz.
Om den Conijnck

foto 0168

folio 83 verso
Ander ontfanck vanden kueren vervallen
ende amenden verschynende vanden gheenen
die thynsguederen vercoepen splitten ende oversetten
zonder consent des heeren midtsgaders vanden hoerigen
eygen vrye luyden kuermuetsche luyden ende andere
die holt vanden zelve erve houwen zonder consent
ende oick vanden gheenen die by gebreck van
betaelinge oirs thyns den heer belmondich vervallen
ende vande recongnitie vandien Ende voorts
zoe wanneer eenige eyghen hoerighe ofte kuermuedige
luyden sterven inden goeden vande welcke den
heere by wylen die helft ende by wylen een het
beste parcheel vervallen es

Inden eersten alzoe zyne Mat: als grave van Zutphen
competeert van alle kuermuedige parsoonen den zelven
Dese certificatie grave mit hooftthyns verplicht wesende naer
heuren overlyden een het beste parceel van allen
heuren achtergelaten gereede gueden Soe est dat
by toverlyden van Geertken Swaenenborch naervolgende
tregister in Zallandt ende Overyssel kuermuedich
thynsende inden hoff thoe Zutphen up meye
blyckende by tregister vanden thynssen aldair folio
Liiio die gestorven is voor nietz onder die knechten
zyne Mat: nyet vervallen en es geweest alzoe
die zelve Geertke ter werlt nyet achtergelaten
heeft mair es in grooter miserie gestorven Ende
daeromme hier
Nyet
By toverlyden van Jan Simmeldynck keurmuedich
naervolgende tregister in Zallandt ende Overyssel
thynssende up meyedach inden hoff thoe Zutphen
blyckende by tregister vanden thynssen aldair folio
xxxixo die welcke gestorven es den xxien marty
anno Lv inden kerspel van Raetel es zyne Mat:
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By affirmatie

vervallen geweest een cleyn koyken nade lantaert
twelck gecoft heeft zyne nagelaten weduwe voorde
somme van vier carolus guldens negen stuvers tot
xx stuvers tstuck facit
iiii £ ix stuver
By toverlyden van Geertken ten Busgate wesende

foto 0169

folio 84 recto
een schamele dienstmaecht naervolgende tregister
vanden thynssen in Zallandt ende Overyssel kuermuedich
thynsende up meyedach inden hoff thoe Zutphen blyckende
by tzelve register vanden thynssen aldair folio xxxviio
die gestorven es anno Lv naer paesschen inden kerspel
van Raertel es syne Mat: voor keure vervallen een
quaet olt rocxken twelck gecoft heeft Maryken hair
zuster voor de somme van
xviii stuver

De certificatie

By affirmatie

By toverlyden van Lubbert Swaenens zoen naervolgende
tregister vanden thynssen in Zallandt ende Overyssel
folio xxxv kuermuedich thynssende up meyedach
mit een olt butken inden hoff thoe Zutphen die gesturven
es upten iien juny anno Lv inden kerspel van Raertel
is zyne Mat: nyet vervallen geweest overmidts
die voorn: Lubbert (als in zyn leven gaende voorder
luyden deuren om goodtswillen) nyet achtergelaten
heeft gelyck broeder Andries president vanden
minrebroederen clooster genaempt Galileen buyten
Zutphen desen Rentmeester angegeven ende verclaert
heeft ergo hier
Nyet
By toverlyden van Heyndrick den Hane navolgende
tregister vanden thynssen in Zallandt ende Overyssel
folio xxxviiio kuermuedich verthynsende up meye
dach inden hoff thoe Zutphen die gestorven es upten
ven juny anno xvC Lv inden kerspel van Holste
inde buyrschap van te Sperloe es zyne Mat:
vervallen een koyken naeder lantaert twelck gecoft
heeft syne nagelaten weduwe voor drie enckele
daelers tot xxix stuvers tstuck ende xii stuvers
facit
iiii £ xix stuver
By toverlyden van Geertken Willems dochter
kuermuedich navolgende tregister vanden thynssen
in Zallandt ende Overyssel folio Liio verthynsende
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folio 84 verso
up meyedach inden hoff thoe Zutphen die gestorven es
upten xiiiien july anno Lv inden kerspel van Merckel
es zyne Mat: voor keure gevallen een cleyn koyken
nade lant aert twelck dese Rentmeester vercoft heeft
hair nagelaten man wesende een schamel parsoon
voor
xxviii stuver
By toverlyden van Aelbert ter Hoffsteede kuermuedich
naervolgende tregister vanden thynssen in Zallandt
ende Overyssel folio xxviiio verthynsende mit
een olt butken up meye binnen Zutphen die gestorven
is upten xxixen july anno xvC Lv inden kerspel
van Raertel es zyne Mat: vervallen een cleyn
olt stierken nade lant aert twelcke gecoft zyne
nagelaten weduwe een arme miserabile vrouwe
voor een ryder gulden doende hier
xxiii stuver
By toverlyden van Lutgaert Cruysenborch Stynen
dochter naervolgende tregister der thynssen
binnen Zutphen folio xLvo verthynsende up meye
dach inden hoff thoe Zutphen die gestorven es
inden kerspel van Almen in grooter armoede en
is zyne Mat: nyet vervallen alzoe zy ter werlt
nyet achtergelaten heeft gelyck die pastoor van
Almen tselve wel kenlick is ende daeromme hier
van

Nyet

in de marge:
By certificatie van heer Heynrick Kerstenss pastoir
tho Almen hier overgelevert

De certificatie

By toverlyden van Heynrica ter Schuylenborch
Truyen dochter naervolgende tregister der thynssen in
Zallandt folio xxiio verthynsende up meyedach inden
hoff thoe Zutphen die gestorven is vander pestilentie
binnen der stadt Deventer en is zyne Mat: oick
nyet vervallen deurdien die selve Henrica was een
schamele vrouwe hebbende een huys vol cleyne kinderkens
nyet ter werlt achtergelaten heeft Ergo hier
Nyet
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By affirmatie

folio 85 recto
By toverlyden van Griete ten Veltcampe naevolgende
tregister der thynssen in Hengel folio xxviiio
kuermuedich verthynsende up Simonis et Jude
inden hoff thoe Hengel die gestorven es inden kerspel
van Lochem inde buyrschap van Laer es zyne Mat:
voor den keur vervallen een cleyn merrie peerdeken
naede lant aert twelck gecoft heeft Jan Leeuwencamp
voor die somme van
vii £ iiii stuver
By toverlyden van Henneken Griete ten Veltcamps
dochter naervolgende tselve register folio eodem
verthynsende als boven die upten ixen octobris anno Lv
gestorven is inden voorn: kerspel es zyne Mat:
vervallen een cleyn olt beddeken van sack laecken
dat gecoft heeft die voorsz: Jan Leeuwencamp
voor
viii stuver
By toverlyden van Grietken Schimmelkens
ende Jan haer zoen die noch ongehilick was ende midtsdien
nyet te bouck en stondt naervolgende tregister
vanden thynssen binnen Zutphen folio Lxvo beyde
verthynsende mit een olt butken inden hoff thoe
Zutphen up meyedach die beyde gestorven zyn
vander pestilentie den xiiien octobris anno xvC Lv
inden kerspel van Wernsfelt es zyne Mat: voorde
keure vande voorsz: twee overleden parsoonen goeden
vervallen te weten buyten gereetste goeden van
Grietken een cleyn meerie peerdeken ende uuyt Jans
goeden een cleyn vullenken beyde naeder lant
aert welcke twee keuren dese Rentmeester vercoft
heeft Aelken dochter ende suster respective vanden
overleden parsoonen tsamen voorde somme van vii £ xii stuver
By toverlyden van Henrica Caerman naervolgende
tregister der thynssen in Zutphen folio Lxxxiiio verthynsende
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De certificatie

folio 85 verso
up meye inden hoff thoe Zutphen die welcke in synen leven
hebbende mair een handt gestorven is in grooter
miserie in sinte Elisabeths gasthuys binnen Zutphen
upten xvien octobris anno Lv
En es zyne Mat:
overmits redenen voirsz: nyet vervallen als nyet
ter werlt achtergelaten hebbende Ende daeromme
hier
Nyet
By toverlyden van Lutken ter Poerten kuermuedich
naervolgende tregister der thynssen binnen Zutphen
folio xLvio verthynsende inden hoff thoe Zutphen
up meyedach die gestorven es upten ixen octobris
anno Lv inden kerspel van Lochem inder buyrschap
van Laer is zyne Mat: vervallen een cleyn merrien
peerdeken twelck gecoft heeft Jan Robben woonende
by thuys Tamstede voorde somme van
vi £ vi stuver

in de marge:
By certificatie van burgemeesters der stede van
Lochum dienende mede upte twee naervolgende
partien, ende noch twaarderen int naervolgende
bladt onder heur hanteyckenen ende thanteycken vanden
stadt dienaer alden Herman Vriessen hier overgelevert
By toverlyden van Gerys Zyberinck naervolgende
het register vanden thynsen binnen Zutphen folio
Lxvi.o kuermuedich verthynsende up meyedach
inden hoff thoe Zutphen die gestorven is den xvien
octobris anno xvC Lv is zyne Mat: vervallen een
meeryen peerdeken twelck gecoft heeft Willem
Zeyn voorde somme van zestalven ryder gulden
tot xxiiii stuvers tstuck facit hier
vi £ xiii stuver
By toverlyden van Geertken Boincx naervolgende
tregister der thynssen binnen Lochem folio Lvio
keurmuedich verthynsende up Petri ad cathedram
inden hoff aldair die welcke gestorven is vander
pestelentie inden kerspel van Lochem es zyne Mat:
vervallen een cleyn olt koyken naede lant aert dat
welcke gecoft heeft Dirck te Kolhoff haer naegelaten
man voor dardalven ryder gulden tot xxiiii stuvers tstuck
facit
iii £
By toverlyden van Anthonia ten Wolschenhuys
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folio 86 recto
kuermuedich naervolgende tregister vanden thynssen
binnen Lochem folio Lvo thynssende up Petri ad
cathedram inden hoff aldair die gestorven es upten
xxiien octobris anno Lv inden kerspel van Borculoe
en es syne Mat: nyet vervallen overmits die
voorn: Anthonia was een schamele vrouwe die
voorder luyder deuren om broot ginck ende midtsdien
nyet achtergelaten heeft Ende daeromme hier Nyet

in de marge:
By certificatie van Jan Elferdinck stadthouder to Lochum ende
Herman van Esen stadtdienaer aldaer hier overgelevert
By toverlyden van Roeloff ten Nyenhuys naervolgende
het register vanden thynssen in Henghel folio xxviiio
verthynsende mit een olt butken up Simonis et Jude
inden hoff thoe Hengel die welcke gestorven es inden
kerspel van Lochem en es zyne Mat: oick nyet
vervallen alzoe die zelve Roeloff in zynen leven leeffde
vander aelmoessen ende met een trommelken bedelen
achter lande gelopen heeft Ergo hier
Nyet
in de marge:
Blyckt byde certificatie upten vierde voorgaende partie overgelevert
By toverlyden van Eeffse ter Eyck kuermuedich
naervolgende tregister vanden thynssen in Henghel
folio xxviiio verthynsende up Simonis et Jude inden
hoff aldair die welcke (wesende een arme schamele
olde vrouwe van xCii jaeren olt ende sulcxs vande
goede luyden onderholden worde) in grooter miserie
gesturven es inden kerspel van Lochem upte Spycker
van Lubbert Tjadinck ende es mitdtsdien zyne Mat:
insgelycx voor keure nyet vervallen Ende daeromme
hier oeck
Nyet
Alzoe by toverlyden van Anna Harckinck een eyghen
volschuldich hoffhoorighe vrouwe des graven van Zutphen
hoerende naeden goede Harckinck onder den hoff thoe
Lochem zyne Mat: bestorven is geweest inde helft
van des voorsz: Anna gereede goeden heeft dese Rentmeester
die selve geinventorieert ende die helft zyne
Mat: daer van competerende vercoft Jan Gerrits zoen
van Ruerlo nagelaten man vande voorsz: Anna wesende
een arm schamel man voorde somme van drie ryder
gulden tot xxiiii stuvers tstuck ende zes stuver Ende daeromme
iii £ xviii stuver
17 maart 2022 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-6-

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

Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3657 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen en Eigenhorigen) - Periode 1555-1556
in de marge:
Byden inventaris ende vercopinge daerop gevolcht gecertificeert
by Jan Elferinck ende Willem Voekens burgemeesters der stadt
Lochum mitsgaders Harman Vriesen stadtdienaer aldaer onder
heur hanteykenen hier overgelevert
foto 0174

folio 86 verso
By toverlyden van Fenne Harckinck moeder vande
voorn: Anna oeck een volschuldich hoffhoerich wyff
hoerende naden hove Lochem zulcxs dat zyne Mat:
competeren solde indien zy yet achtergelaten hadde
die helft van oire gereede goederen Mair alzoe zy was
een zeer schamele olde vrouwe levende vander
aelmoessen die haer voorde gueder luyder deuren
gedistribueert worde ende midtsdien nyet ter werlt
achtergelaten heeft en es zyne Mat: nyet besturven
Ende daeromme hier
Nyet

in de marge:
By certificatie van burgemeesters van Lochum hier overgelevert
Alzoe by toverlyden van Reynt Hassinck kuermuedich
naervolgende tregister der thynssen binnen Zutphen
folio [niet vermeld] verthynsende up meyedach inden hoff
aldair die upten xxixen octobris anno Lv gestorven
es inden kerspel van Lochem up dat hoffhoorich goet
Hassinck zyne Mat: voor keure vervallen es een cleyn
merrien peerdeken nader lant aert ende es boven dien
overmits die voorn: Reynt upt voorsz: hoffhoorich
goet gestorven es (ende mitsdien nae vermoegens haves
recht als hoorich te achten staet) noch versturven
inde helft van alle dandere gereede goeden heeft
dese Rentmeester die zelve geinventorieert ende die
voorsz: keure mitte helft van dandere voorsz:
guederen zyne Mat: competerende vercoft
Luytken Hassinck voorde somme van
x £ iiii stuver
in de marge:
Byden inventaris ende vercopinge daer naer gevolcht
gecertificeert by burgemeesteren van Lochum hier overgelevert

By affirmatie

By toverlyden van Eeffse ter Brinckhorst naervolgende
tregister der thynssen binnen Zutphen folio xLixo
kuermuedich thynsende up meye inden hoff aldaer
die gestorven es den iiiien novembris anno Lv inden
kerspel van Geesteren by Borculo in grooter
armoede es zyne Mat: vervallen een olt quaet
beddeken van zacken douck twelck gecoft heeft Jan hair
naegelaten zoen voir
xii stuver
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By toverlyden van Mette Vleyshouwers naervolgende
foto 0175

folio 87 recto
tregister vanden thynssen in Zallandt ende Overyssel folio
xxviiio kuermuedich thynssende inden hoff thoe Zutphen
die gesturven es in de buyrschap van Epse es zyne
Mat: vervallen een merrie peert Wellick merry paert den
Rentmeester aen hem geholden heeft overmits hy een paert
van doen hadde, voerde somme van vyfthien ryder gulden maickende
de somme van
xviii £
By toverlyden van Wychmoet Geerlichs dochter kuermuedich
naervolgende tregister der thynssen in Zallandt folio
xio verthynsende mit een olt butken inden hoff thoe
Zutphen die gestorven es binnen Deventer omtrent
die Papestrate den xiien novembris anno Lv es zyne
Mat: vervallen een quaet olt rocxken twelck gecoft heeft
Jan van Luennen uuytten naem van Evert Scroer hair
naegelaeten man voor xxx stuvers brabants facit
xxx stuver
By toverlyden van Lubbert thoe Loe thoe Brummen
naervolgende tregister vanden thynssen binnen Zutphen
folio xLiiio kuermuedich verthynsende up meye
dach inden hoff thoe Zutphen die welcke gestorven es
den iien decembris anno xvC Lv inden kerspel
van Haele die welcke was een schamel olt man
van hondert xv jaeren ende worde by de goede luyden
om goodswillen onderholden es syne Mat: vervallen een
cleyn calffken twelck gecoft heeft zyn naegelaeten
zoen voor vyfthien stuvers Maickende hier
xv stuver

in de marge:
By certificatie van Jan Bartels kerkmeester thoo Halle
onder een merck hier overgelevert

By affirmatie

By toverlyden van Lubbert Ackermans Neessen zoen
kuermuedich naervolgende tregister der thynssen binnen
Zutphen folio Lxo verthynsende up meyedach inden
hoff thoe Zutphen die gestorven es upten xxixen
decembris anno Lv inden kerspel van Keppel is
zyne Mat: vervallen een cleyn twee jarich stierken
dat gecoft heeft Jan ter Kuest zyn zoen voor twee
dalers tot xxx stuver tstuck facit
iii £
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folio 87 verso
Alzoe by toverlyden van Jan Jolinck ende zynder
huysfrouwe vrye parsoonen die upten iien decembris
anno Lv beyde vander pestilentie gestorven zyn up
dat hofhoorich goet Roomsch key: Mat: Ilmerinck
genaempt zyne Mat: besturven es in alle die
naegelaeten gereede goederen vanden voorsz: overleden
parsoonen overmits zyluyden (hoewel zy mit gheene
hoericheyt verplicht waren) op tvoorsz: hoffhoorich goet
gesturven zyn mits twelck zy den heere vervallen
waeren in alle schyne off zy eygen hoorighe luyden
hadden geweest zoe heeft desen Rentmeester alle die selve
goeden geinventorieert ende die vercoft Engelberta
Mensinck weduwe wylen des Richter Gerrit binnen
Zutphen voorde somme van acht ende twintich ryder
guldens tot xxiiii stuvers tstuck facit
xxxiii £ ii stuver

in de marge:
By certificatie van Rutger Stael Richter to Almen ende
Hasken Harmelincxs Richter to Wernsfelt hier overgelevert
Ende want by toverlyden van Heynrick Schuerinck
een volschuldich hoffhoorich man des graven van
Zutphen hoerende naeden have thoe Zutphen zyne
Mat: besturven is geweest inde helft vanden
voorsz: Heynricx naegelaten gereede guederen heeft
dese Rentmeester die zelve geinventorieert ende
die helft zyne Mat: daervan competerende
vercoft Machtelt naegelaten weduwe vande voorn:
Heynrick voor negen ryder carolus gulden tot xxiiii stuvers xx stuvers
tstuck Maickende in munte deser reeckeninge
x £ xvi stuver
in de marge:
ix £
By certificatie van Hasken Harmelincxs Richter to
Wernsfelt, Warner Schuerinck ende Jan
Uuyterdinck huysgenoten hier overgelevert
xix.en

Somma

C xxiiii £ 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 3657.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1555 t/m 21 februari 1556).
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,
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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Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen en Eigenhorigen) - Periode 1555-1556
Index
A

I

Ackermans
Anthonisz

8
1

Ilmerinck

9

J
B

Jolinck

Bartels
Boincx
Brinckhorst, ter
Busgate, ten

8
5
7
2

C
Caerman
Cruysenborch

4
3

9

Elferdinck
Elferinck
Elisabeths gasthuys
Eyck, ter

6
7
5
6

Kerstenss
Kolhoff, te
Kuest, ter

3
5
8

L

Galileen
Geerlichs dochter
Gerrits zoen

2
8
6

4
8
8

M
Mensinck

9

Neessen zoen
Nyenhuys, ten

8
6

Poerten, ter

Hane, den
Harckinck
Harmelincxs
Hassinck
Hoffsteede, ter

2
6, 7
9
7
3

Tamstede
Tjadinck

Uuyterdinck

5
6

9

V
Veltcampe, ten
Veltcamps dochter
Vleyshouwers
Voekens
Vriesen
Vriessen

4
4
8
7
7
5

W
Willems dochter
Wolschenhuys, ten

P
H

T

U

N

G

9
3
8
1
6
9
3
1
2

K

Leeuwencamp
Loe. thoe
Luennen, van

E

Schuerinck
Schuylenborch, ter
Scroer
Simmeldynck
Spycker, upte
Stael
Stynen dochter
Swaenenborch
Swaenens zoen

2
5

5
Z

R
Robben

5

Zeyn
Zyberinck

5
5

S
Schimmelkens

4
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