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Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1560-1561

foto 0001

voorblad

xii.e

Reekeninghe Cornelis Anthoeniszoene Coe: Matz: Rentmeester over
den quartiere ende graefschap
Zutphen van eenen geheelen
jaere. Eyndende xxi.en february
xvC. een ende tzestich.

foto 0236
Ander ontfanck vanden kueren
vervallen ende amenden
verschynende vanden gheenen die thynsgoederen
vercoopen, splissen ende oversetten zonder consent
des heeren. Mitsgaders vanden hoerigen eygen
ende vrye luyden kuermoetsche luyden, ende
anderen die holt vanden servilen erven houwen
sonder consent. Oeck mede die by faulte
van betaelinge oers thyns den heere belmondich
vervallen ende vande Recognitie vandien. Ende
voerts zoe wanneer eenige eygen hoerige ofte
kuermoetsche luyden sterven inde goeden vanden
welcken die heere by wylen die helft, ende
by wylen het beste percheel vervallen is.
in de marge:
(Lor:) Metten Rentmeester wair hy verantwoort vande Recognitien der ghene die met
consent des heeren bevelhebbers, hofhorige goeden splissen of van andere
veranderynge der persoon of goeden in dessen text verhaelt. Ende
wyers van sheeren wegen de persenten nu draicht. Ende by wat
voege oft forme van brieven tzelve geschiet.
De Rentmeester verclairt, dat vant holt af te holden, (daar
men voor geven solde een vierden ende de persenten
by hem gedragen solden werden, dan en zyn geen gevallen
tzy van spissen of belasten, dat hy de persenten
gegeven heeft ende prothocol dairoff holdende is.
Dan en heeft geen Recognitie tot syne behoeff dair off ontfangen.
zy byden Rentmeester tzynden ierster compste overgebracht toehorende voorschreven
mitsgaders zyn huysfrouwe of zuster actie uuyt cracht van
welcken hy deze persenten draicht. Ende altyt scopus het
profyt geborcht, zoe hy dessen als hueren mesbruyken by
voorwete dezer Camere
Inden iersten alsoe Coe: Mat: als grave van
Zutphen competeert van alle kuermoedige personen
den selven grave met hoofthyns verplicht
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De certificatie

wesende nae hueren overlyden een het beste
percheel van allen oeren achtergelaeten gereede
goeden. Soe eest dat by toverlyden van
Thoenis Kremer kuermoedich thynsende op Simonis
et Jude inden hoff thoe Hengel, blyckende byden
register vanden thynsen thoe Selhem Hengel etcetera
folio xix.o verso. Die welcke gestorven is opten
i.en meye xvC Lx thoe Lochem achterlaetende voert
beste een eenjaerich stierken, twelck gecoft heeft
zyne naegelaeten weduwe voer derdenhalven
Ryder gulden

foto 0237

iii £.
folio 117 recto

By toverlyden van Johan Tibbe ten Haeves
broeder kuermoedich thynsende up meye int
register van Zallandt binnen Zutphen folio xxvii.o
die welcke gestorven is omtrent Hasselt upten
xxi.en aprilis xvC Lx achterlaetende voerde
kuer ende beste pandt een merie peerdt, twelck
gecoft hebben zeekere desselven Johans naeste
erffgenaemen voer veerthien Ryder gulden te
xxiiii stuver tstuuck. Maeckende

xvi £ xvi stuver

By toverlyden van Lysken Wyssinges kuermoedich
thynsende up Simonis et Jude inden hoff
thoe Hengel, blyckende by tregister vanden thynsen
te Zelhem Hengel etcetera folio xxv.o die welcke
gestorven is upten viii.en juny xvC Lx binnen
Doetichem, voerde kuer achterlaetende een olt beddeken
twelck gecoft heeft Gerrit oere naegelaeten
zoen voer eenen daeler te
xxx stuver
By toverlyden van Johan Bathen Nyenhuysincx
zoen kuermoedich thynsende up meye int
register vanden thynsen binnen Zutphen folio Lxxxix.o
diewelcke gestorven is inden kerspel van Steenre
aende Baickermerct upten x.en july xvC Lx. Ende
foto 0238

folio 117 verso
t

was zyne Ma : voorde kuer vervallen een cleyn
rundtken twelck gecoft heeft Evert Bosch voer
vyff Karolus gulden ende vyff stuver

v £ v stuver

By toverlyden van Geertken Jenneken Nyenhuysincx
dochter ende Heyndrick ten Nyenhuys Geertkens
zoene beyde kuermoedich thynsende up meye
int register vanden thynsen binnen Zutphen folio
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Lxxxix.o verso, die beyde aende peste gestorven
zyn inden kerspel van Zelhem. Ende is te weten
dat Heyndrick voern: een snider zyns handtwercx
zyne moeder Geertken een olde schamele ende
impotente vrouwe wesende onderhouden ende
vanden arbeyt zyner handen gealimenteert heeft.
Ende is zyne Mat: nyet meer vererft dan
een quaet beddeken van sacklaeken, twelck gecoft
heeft die huysvrouwe van Dielis ter Hoffstede
voer een halven Ryder gulden tot

xii stuver

By toverlyden van Heyndrick Janss kuermoedich
diens moeder genaempt Catharina Belen Lebbincx
dochter verthynset up meye int register vanden
thynsen binnen Zutphen folio Lxviii.o. Dan alsoe
foto 0239

folio 118 recto
die selve Heyndrick tot zynen mondigen jaeren
gekomen ende gehylict wesende nyet te bouck
en stonde, ende daeromme zyne Mat: belmondich
ende inde helfte van zynen mueblen vererft ende
vervallen is. Welck versterff dese Rentmeester
laeten koopen heeft Aelbert Janssoen tot prouffyt
Heyndricx voern: naegelaeten weeskindt voer
seven daeler tot xxx stuver tstuuck, als byden inventaris
ende attestatie hier overgelevert in data i.en octobris
xvC Lx. Maekende
x £ x stuver

in de marge:
By certificatie van Barent van Zuylen Richter van Steenre
in date i.en octobris Lx. Inholdende inventaris ende den uuytcoop.
(Lor:) alzoe de zelve certificatie nyet in en holt deze
goederen nyet meer wairdich geweest te zyn
contrarie den arreste op des Rentmeesters naistvoirgaende
reeckeninge folio xLvi
Men last den Rentmeester voort aen al eer tot uutcoop te verstaen
het inventariseren te doen prysen of estimeren by luyden hem des verstaen.

De certificatie

By toverlyden van Griete Hille ten Tiehues
dochter kuermoedich thynsende up meye
int register van Zallandt binnen Zutphen folio
xxxi.o. Die welcke gestorven is inden kerspel
van Raelten upten vii.en septembris xvC Lx
achterlaetende voerden kuer een ruyn peerdeken
twelck gecoft heeft Heyndrick inden Bergen voer
vyff Ryder gulden ad xxiiii stuver tstuuck

vi £
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By toverlyden van Johan Jutten zoen kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen
in Zallandt binnen Zutphen folio xLi.o, diewelcke
gestorven is inden kerspel van Wiesepe up Malberch
den xviii.en septembris xvC Lx. Ende es
foto 0240

folio 118 verso
zyne Mat: voorde kuer vervallen een merie
peerdeken twelck gecoft heeft zyne naegelaeten
weduwe met twaleff kinderen bezwaert zynde
voer drie Ryder gulden ten voern: pryse tstuuck
maekende

iii £ xii stuver

By toverlyden van Johanna Haskinck een
volschuldige eygen vrouwe zyner Mat: inden hoff
thoe Hengel gehoerende, es nyet meer vererft
dan eenen olden vleems in specie ofte in weerde
daer voer eenen gesalineerden stuver, gestorven
xx.en january xvC Lxi stilo calendario juliano, hier de selve
vleems
i stuver
By toverlyden van Efze Alyts dochter kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen
binnen Zutphen folio xxxi.o verso, die welcke gestorven
is upten xiii.en decembris xvC Lx omtrent
Lockhuysen, nyet ter werelt achterlaetende dan
een huys voll naeste kinderkens. Ergo hier
Nyet
By toverlyden van Dyricxken Alyt then
foto 0241

folio 119 recto

By certificatie

By certificatie

Nyenhuysincx dochter kuermoedich thynsende up
meye int register vanden thynsen binnen Sutphen
folio Lxxxviii.o verso, gestorven xviii.en decembris
xvC Lx inden kerspel van Lochem up Elfferinck.
Heeft voert beste achtergelaeten een merie peert
twelck gecoft heeft Jan Memelinck oer naegelaeten
man voer zes Ryder gulden ten voern: pryse tstuuck
maekende

vii £ iiii stuver

By toverlyden van Aelbert ten Langenberch een
volschuldich eygen hofhoerich man hoerende naeden
goede Langenberch inden kerspel van Ruerloe onder
de subjectie des hoefs thoe Lochem sorterende, gestorven
ii.en january xvC Lxi stilo calendario juliano. Was een arm innocent
miserabel man die kost ende broot voer goeder
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luyden dueren om godts wyllen souckende zulcx
dat zyne Mat: nyet met allen vererft is. Ende
daeromme hier

By certificatie

Nyet

By toverlyden van Alydt Nyenhuysincx kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen
binnen Zutphen folio Lxxxviii.o, die welcke gestorven
is inden kerspel van Hengel in een cleyn hutken
in grooter armoede ende miserie, nyetmetallen

foto 0242

folio 119 verso
achterlaetende als by certificatie des pastoers te
Hengel hier overgelevert in data xv.en february
xvC Lxi stilo calendario juliano. Daeromme hier

Nyet

By toverlyden van Maryken Cathermans kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen binnen
Zutphen folio Lviii.o verso, die upten x.en novembris
xvC Lx in een cleyn hutken op oeren bedde sittende
doot gevonden worde inden kerspel van Brummen
achterlaetende een wit vrouwen rocxken, twelck
gecoft heeft Herman oer zoen voer twaeleff stuver
hier
xii stuver
By toverlyden van Aelken Jacob Carmans zuster
kuermoedich thynsende up meye int register
vanden thynsen binnen Zutphen folio Lxxxiii.o, die
upten iii.en juny xvC Lx binnen Zutphen gestorven is.
Ende was een schamele dienstmaecht nyet ter
werelt achterlaetende. Daeromme hier

Nyet

By toverlyden van Rutger ten Damme kuermoedich
thynsende up meye int register vanden thynsen
foto 0243

folio 120 recto
binnen Zutphen folio Lxxvi.o, die welcke gestorven
is upten xxviii.en septembris xvC Lx inden
kerspel van Hengel, was een olt schamel man
nyet ter werelt achterlaetende als by certificatie
vanden pastoer toe Hengel. Daeromme

xxxa:

Somma

Nyet

xlv £ ii 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 3662.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden versterven 22 februari 1560 t/m 21 februari 1561).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001 en
0236 t/m 0243 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: voern: = zoals eerder geschreven/gezegd.
Coe: Mat: = koninklijke majesteit. (Lor:) = onbekende verkorting.
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.

21 april 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-6-

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

Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3662 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1560-1561
Index
H

B
Baickermerct
Bergen
Bosch

2
3
2

Haeves
Haskinck
Hoffstede

M
2
4
3

Malberch
Memelinck

4
4
N

C
Carmans
Cathermans

J
5
5

Janss
Janssoen

3
3

Nyenhuys
Nyenhuysincx

2
2, 4, 5

T
D

K
Tiehues

Damme

5

Kremer

3

2
W

E

L
Wyssinges

Elfferinck

4

Langenberch
Lebbincx

4
3

2
Z

Zuylen

3

21 april 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-7-

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

