Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3658 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen en Eigenhorigen) - Periode 1556-1557
foto 0001

voorblad

viii.e

Reekeninghe Cornelis Anthoeniszoen
Landrentmeester van den domaynen
der Coe: Mat: des graefschap Zutphen
van eenen geheelen jaere eyndende
den xxien february anno xvC zoeven
ende vyftich.
Voerden Coninck

foto 0166

folio 81 verso
Ander ontfanck vanden kueren vervallen
ende amenden verschynende vande gheene die thynsguederen vercoepen splissen ende oversetten zonder consent
des heeren, mytsgaders vanden hoerighen eygen vrye luyden
kuermetsche luyden ende anderen die holt vande zelve
erven houwen zonder consent ende oick mede die bij by
faulte van betaelinge oirs thyns den heer belmondich
vervallen ende vande recognitie vandien. Ende voorts
zoe wanneer eenighe eygen hoerige ofte kuermetsche
luyden sterven inde goeden vande welcken den heer by
wylen die helft, ende by wylen een het beste parcheel
vervallen es.

By affirmatie

Inden eersten alzoe zyne Ma.t: als grave van Zutphen
competeert van alle kuermoedige persoenen den selve grave
met hoofthyns verplicht wesende naer hueren overlyden
een het beste parcheel van allen hueren achtergelaeten gereeden
ghoeden. Soe eest dat by toverlyden van Herman thoe
Bockhorst naervolgende tregistre vanden thynsen binnen
Zutphen folio xLixo kuermoedich thynsende inden hoff thoe
Zutphen myt een olt butken, die gestorven es den xxvien
february anno ses ende vyftich inden kerspel van Ruerloe
es zyne Mat: een cleyn olt gellich koycken naeder landt
aert twelck gecoft heeft zyne naegelaeten weduwe
voorde somme van
i £ xviii stuver
By toverlyden van Henrick Wyssinck naervolgende tregistre
vanden thynss in Zallandt kuermoedich thynsende up mey
dach inden hoff thoe Zutphen folio xxxixo, die gestorven
is inden kerspel van Raelten upten xiiiien mey anno
xvC ses ende vyftich, is zyne Ma.t: vervallen een quaet
olt huysmans rocxken twelck gecoft heeft Jan Muller
voor twalef stuvers brabants facit
xii stuver
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By toverlyden van Efse Pieters huysvrouwe van Jan
Vaegevuirt kuermoedich naervolgende tregistre vanden
foto 0167

folio 82 recto
thynsen in Hengel rc: folio xxvii.o thynsende aldaer up
Simonis et Jude blyckende by tzelve registre. Ende es
gestorven inden kerspel van Almen upten viien aprilis
anno rc: zes ende vyftich, is zyne Ma.t: vevallen een
cleyn olt versken naeder landt aert twelck gecoft heeft
die voorsz: Jan voorde somme van
ii £ vii stuver
By toverlyden van Guela Boincx kuermoedich naevolgende tregistre
vanden thynsen binnen Lochem thynsende up Petri ad cathedram
inden zelven hoff blyckende by tvoorsz: registre folio Lxiii.o
Ende es gestorven upten ii marcy anno rc: zes ende vyftich
inde stadt van Lochem, ende was een schamele vrouwe
gheen levende have hebbende, is Co.e: Ma.t: voort beste
parcheel vervallen een ketelken, twelck gecoft heeft Hilbrant
oir zoen voor
xviii stuver
By toverlyden van Jan ten Velde naervolgende tregistre der
thynsen binnen Zutphen kuermoedich thynsende up meydach
inden hoff aldaer folio Lxv.o blyckende by tzelve registre, die
gestorven is upten iiiien marty anno rc: zes ende vyftich,
binnen der stadt Lochem vande peste, is zyne Ma.t: vervallen
een koicken naederlandt aert, twelck gecoft heeft Bernt
Haskinck voor vier ryder gulden. Compt hier
iiii £ xii stuver
By toverlyden van Gerrit Lamberdinck naervolgende
tregistre der thynsen in Zallandt kuermoedich thynsende
up meye inden hoff thoe Zutphen folio vii.o, die gestorven
es upten viii.en meye inden kerspel van Lochem inde buyerschap
van Egesel, es zyne Ma.t: vervallen een merye peerdt
dat dese Rentmeester verkoft heeft Lambert Lamberdinck
voorde somme van acht daelers tot xxviii stuvers tstuck. Compt
hier
xi £ iiii stuver

in de marge:
By certificatie vande statholder to Lochem Jan Elferinck
ende Herman Vriesen statdienaer der selver stat
onder heur hantekenen hier overgelevert
By toverlyden van Marrie Boyncx kuermoedich blyckende by
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De certificatie

folio 82 verso
tregistre vanden thynsen binnen Lochem, thynsende up Petri
ad cathedram inden zelven hof folio Lv.o, die gestorven
es upten xx.en mey anno zes ende vyftich binnen der stadt
Lochem vande peste. Ende is zyne Ma.t: vervallen
een cleyn koyken naeder landt aert, twelck gecoft heeft
Reynt ten Brouck haer naegelaeten man voor drie enkele
daelers in specie, maekende hier
iiii £ x stuver
By toverlyden van Efse Zybrincx naevolgende tregistre
vanden thynsen binnen Zutphen kuermoedich thynsende
up meye dach inden hof aldaer folio Lxvi.o die gestorven
es upten viiien aprilis anno zes ende vyftich inden kerspel
van Lochem inde buyerschap van Dochteren, is Co.e: Ma.t:
vervallen een meerye peerdt twelck gecoft heeft haeren
naegelaten man voor negendalven daeler in specie facit
xii £ xv stuver

in de marge:
By certificatie des stathalders to Lochum ende Herman
Vriesen statdienaer des selve stat onder huer
hantekenen hier overgenomen.

By affirmatie

De certificatie

By toverlyden van Aelbert Jacobssoen naevolgende tregistre
van Zallandt kuermoedich thynsende inden hof thoe Zutphen
up meydach met een olt butken folio xii.o, die welcke
gestorven es inden kerspel van Bapthman upten iiii.en mey
anno zes ende vyftich. Ende is zyne Ma.t: vervallen
voorde kuer een olt huysmans rocxken, twelck gecoft
heeft Jutte zyne naegelaeten weduwe voor
xii stuver
By toverlyden van Herman Henrick Haeselheckers zoen
naevolgende tregistre van Zallandt kuermoedich thynsende
inden hof thoe Zutphen up meydach myt een olt butken
folio xv.o die welcke gestorven es upten xxven aprilis
anno xv.C zes ende vyftich inde buyerschap van Lynden
onder Deventer. Ende was een miserabel man
die wel acht jaeren te bedde gelegen hadde, ende was
geheel pauper die de goede luyden onderhielden. Ergo
hier
Nyet
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By affirmatie

folio 83 recto
By toverlyden van Henrick Heddinck, naervolgende tregistre
vanden thynsen binnen Zutphen kuermoedich thynsende inden
hoff aldaer up meye dach folio Lxxxii.o, die welcke
gestorven es upten xxii.en septembris anno xv.C zes ende vyftich
inder buyerschap van Huenten. Ende is Co.e: Ma.t: vervallen
een merye peerdt, dat welcke gekoft heeft zyne naegelaeten
weduwe voorde somme van acht karolus gulden ende vi stuver vi denarie
in presentie vanden koster van Ruerloe. Ergo hier
viii £ vi stuver vi denarie
By toverlyden van Bernt ten Wyenburch een volschuldich
eygen hofhoerich man Co.e: Ma.t: hoerende naeden hof
thoe Lochem, die welcke gestorven es upten xiiii.en septembris
anno rc: zes ende vyftich up dat hofhoerige goet Weyenburch
gelegen inden kerspel van Ruerloe. Soe es die Rentmeester
upten i.en octobris anno voorsz: gereyst upt hofhoerighe
goet voorn:, ende heeft aldaer in presentie vanden Rechter
van Ruerloe met twee gerichtsluyden geinventarieert
alle gereede goeden byden voorn: Bernt achtergelaeten, daerinne
Co.e: Ma.t: inde helft bestorven was, welcke versterf
gecoft heeft Lambert ten Wynckel als momber ende
Alydt Antinck als olde moeder vant achtergelaten
weeskyndt van Bernt ten Wyenburch voorsz: voorde
somme van vyff ende dertich ryder gulden tot xxiiii stuvers
tstuck. Compt hier
xLii £

in de marge:
By certificatie vanden Richter to Ruerloo Willem de Vent,
van Aernt de Coster ende Johan de Vent gerichtsluyden
hier onder huer hanteeckenen overgenomen.
By toverlyden van Wyllem Mengers een volschuldich
eygen hofhoerich man Co.e: Ma.t: hoerende naeden hof
thoe Lochem, die welcke gestorven es upten xxviii.en
july anno zes ende vyftich vande peste up dat hofhoerige
goet Menger binnen der stadt Lochem, ende was een
wever een schamel man. Ende alsoe hy vande peste
gestorven was en dorst dese Rentmeester tot zynen huyse
nyet komen, dan die burgemeesters der stadt Lochem sullen verclaeren
dat tversterff nyet meer waerdt en was dan acht
daelers van xxviii stuvers tstuck, welck versterf
gecoft heeft zyne naegelaeten zoen Henrick Menger in
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folio 83 verso
presentie van Henrick van Kernechem burgemeester, Henrick Hoyer
kerckmeester, die secretaris, ende Herman Vriesen gezwoeren
boode der stadt Lochem voordie somme van acht daelers tot
xxviii stuvers tstuck. Compt hier
xi £ iiii stuver

in de marge:
Byden inventaris ende vercoopinge van desen
goeden gecertificeert by Johan Elfferinck
ende Gerit Mol burgemeesters der stat Lochum ende
Herman Vriesen statdienaer aldaer onder heur hantekenen
hier overgenomen.
By toverlyden van Barta Vleyshouwers naervolgende tregistre
in Zallandt kuermoedich thynsende inden hof thoe Zutphen
up meydach folio xxviii.o, die welcke gestorven es inden
kerspel van Holten upten xiiii.en augusti anno zes ende vyftich
Ende es Co.e: Ma.t: voorde kuere vervallen een koye beest,
twelcke gecoft heeft Gerrit Lubberts zoen haer zoen voorde somme
van
viii £
By toverlyden van Goessen Rattinck kuermoedich thynsende
int registre van Zallandt up meydach myt een olt butken
folio xiii.o die gestorven es inden kerspel van Baptman upten
v.en octobris anno zes ende vyftich. Ende alsoe daer
nyet ter werelt en was ende gestorven in groote miserie
ende alende, blyckende byde certificatie vanden pastoer ende
scholtis aldaer. Ergo hier
Nyet
in de marge:
By certificatie des scholtis to Bathmen ende heer
Bertoldus Delfft pastoer in Battme blyckt dat dat
een scamel man was, ende dat syn kinderen hem veel
jaeren mit haeren arbeyt onderhalden hebben ende
dat hy om die huys nyet en konde gaen om een stuck broets
te haelen, hier overgenomen. sz
Lo.r op dese quytscholdinge dit lyt hier upte certificatie hierboven

By affirmatie

By toverlyden van Herman ten Hackhues Fenne ten Hackhues zoen
naervolgende tregistre van Zallandt kuermoedich, thynsende
inden hoff thoe Zutphen met een olt butken folio xxi.o,
die gestorven es inden kerspel van Wesept upten xiien
octobris anno rc: zes ende vyftich. Ende es Co.e: Ma.t:
voorden kuer vervallen een meerye peerdt, dat welck
gecoft heeft Thomas Karreman voor zoeven ryder gulden. Compt
hier
viii £ viii stuver
By toverlyden van Dierick Geertkens ter Schuylenborg haer
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By certificatie

folio 84 recto
thynsende up meyedach inden hof thoe Zutphen folio xxi.o
die gestorven es upten eersten septembris binnen Deventer anno
zes ende vyftich. Ende was een schamel miserabel man
ende heeft nyet ter werelt achter gelaeten blyckende by certificatie
vanden cappellaen van Deventer, hier
Nyet
By toeverlyden van Jan ten Nyenkamp, naervolgende
tregistre vanden thynsen binnen Zutphen kuermoedich, thynsende
up meydach inden hof aldair folio Lxv.o, die gestorven es
upten xvien octobris anno zes ende vyftich inden kerspel van
Lochem, es Co.e: Ma.t: voorden kuer vervallen een peerdt
dat gecoft heeft zyn naegelaeten weduwe in presentie van
Herman Vriesen voorde somme van acht ryder gulden tot
xxiiii stuvers tstuck, facit
ix £ xii stuver

in de marge:
By certificatie van Herben Jans priester to Lochum
ende Herman Vriesen statdienaer aldaer onder
huer hanteecken hier overgenomen.

By affirmatie

By toverlyden van Thuenis ter Naeberhuys, naevolgende
tregistre van Zallandt kuermoedich folio Lxiiii.o, die gestorven
es inden kerspel van Bapthman upten xxiiii.en octobris anno
zes ende vyftich. Ende was een schamel geselle olt xiiii
jaeren die ginck verdienen zyn broot, ende nyet achter gelaten
dan een quaet rocxken dat welck gekoft heeft Wyllem
ter Naeberhuys voor
xii stuver
By toverlyden van Nuel Egelinck gesprooten vanden goede
Hassinck een volschuldige eygen hofhoerige vrouwe Co.e:
Ma.t: hoerende naeden hof thoe Lochem ende was een dienstmaecht die welcke vuer twee ofte drie jaeren deser werelt
overleden was geweest. Ende alsoe dese vrouwe overleden
wesende daer van dese Rentmeester int heymelicken geadverteert
es zoe heeft den Rentmeester daer nae vernomen ende sulcx
bevonden. Ende heeft bevonden by haer achtergelaeten
te zyn zeventhien daelers tot xxix stuvers die zy aenden
goede Hassinck belacht hadde alsoemen bevinden zal int gerechts
bouck van Lochem. Maer alsoe vanden zeventhien daelers
schuldenaers waeren es dese Rentmeester voort recht van
tversterff nyet meer gekomen dan zeven daelers in specie
in bywesen van Johan Elfferinck Henrick van Kernechem
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folio 84 verso
burgemeester ende die secretarys der stadt Lochem, waer van
zy tot allen tyden certificatie gheven zullen. Ergo hier
x £ xiii stuver vi denarie

in de marge:
by certificatie van Jan Elferinck statholder to Lochum ende van
Henrick van Carvel burgemeester ende meester Gerit secretaris
aldaer onder huer hantekenen hier overgenomen.

By affirmatie

By toverlyden van Geert ten Haenenvelt kuermoedich thynsende
inden hof thoe Zutphen up meydach folio Lxxxv.o, die welcke
gestorven es inde buyerschap van Belterom inde heerlicheyt
van Burculoe upten xviiien february anno Lvii, es Co.e: Ma.t:
voorde kuer vervallen een olt koyken het welcke gekoft
heeft zyn naegelaeten weduwe voir vier ryder guldens ende
vi stuvers in presentie vanden koster van Grolle facit v £ ii stuver

Dese certificatie By toverlyden van Dierick ter Schulenburch naervolgende tregistre
van Zallandt kuermoedich thynsende inden hof thoe Zutphen
folio xxi.o verso, die welcke gestorven es upten i.en septembris
anno xvC zes ende vyftich binnen Deventer. Ende was
een schamel man nyet ter werelt hebbende alst blyct by
certificatie van heer Hendrick cappellaen thoe Deventer.
Ergo hier
Nyet

By certificatie

By toverlyden van Nenne ter Tottenberch kuermoedich
thynsende inden hoff thoe Hengel folio xxvii.o die welcke
gestorven es upten xviiien february anno Lvi inden kerspel
van Lochem, ende was een olde vrouwe van hondert jaeren
min twee dat welcke Alydt haer nichte verclaerde
die haer verstandt noch genouch hadde ende was olt
hondert ende drie jaeren. Welcke Nenne een schamele
vrouwe was geweest die over menighe jaeren voor
goeder luyder dueren gegaen hadde ende heeft nyet ter
weerelt achter gelaeten, daeromme hier
Nyet
By toverlyden van Wyse Schimmelkens, naervolgende
het registre van Zutphen kuermoedich thynsende inden

23 maart 2022 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-7-

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

Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3658 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen en Eigenhorigen) - Periode 1556-1557
foto 0173

By certificatie

xix.e

folio 85 recto
hof aldaer up meydach folio Lxiii.o met een olt butken,
die welcke gestorven es upten xxvien decembris anno
Lvi inden kerspel van Voorden. Ende es Co.e: Ma.t: voirde
kuer vervallen een meerie peert dat welcke gekoft
heeft Merten Abbinck toe Voorden voor vyf daelers in specie
Compt hier de somme van
vii £ xii stuver vi denarie
Somme

C Li £ ii stuver vi denarie
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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 3658.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1556 t/m 21 februari 1557).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001 en
0166 t/m 0173 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, Co.e: Ma.t: = koninklijke 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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