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foto 0001

viii.e

Rekeninghe Cornelis Anthoenisszoen
Coe: Matz: Rentmeester over den
quartiere ende Graefschap
Zutphen van eenen geheelen jaere
Eyndende xxi.e february
xvC twee ende tzestich.
Om den Coninck

foto 262

foto 130 verso
Ander ontfanck vanden
kueren vervallen ende amenden
verschynende vanden ghenen die thynsgoeden
vercoopen splissen ende oversetten zonder
consent des heeren mitsgaders vanden
hoerigen eygen ende vrye luyden ende
andere die holt vanden servilen erffnen
houwen zonder consent. Oick mede die
by faulte van betaelinge oers thyns den
heere belmondich vervallen ende vande
Recognitie vandien. Ende voorts soe wanneer
eenige eygen hoerige oft keurmoetsche
luyden sterven inde goeden vanden welcke
die heere by wylen die helft ende by
wylen het beste percheel vervallen is

in de marge:
zy altyts des Coninx meeste profyte
gevordert soe in desen als inden misbruycken
by voorweete deser camere volgende tgeen staet
geannoteert upte voorgaende Rekeninghe folio Cxvi
Inden iersten Alsoe Co: Mat: als Grave
van Zutphen competeert van alle
keurmoedige persoonen den selven Grave
mit hoofthyns verplicht wesende nae
heuren overlyden een het beste perceel
van allen oeren achtergelaeten gereeden
goederen. Soe is dat by toverlyden
van Wolter ten Brinckhuys keurmoedich
thynsende up meye int register van
Zallandt binnen Zutphen folio xxxv verso
die welcke gestorven is upten vi.en
aprilis xvC Lxi inden kerspel van
Raelten. Ende was een olt arm man impotent
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foto 263

folio 131 recto

By certificatie

man die up krucken ginck achterlaetende
voort beste pandt een velt koyken naeder
landt aert twelck gecocht heeft Johan Woltersz
zyn soen voor derdenhalven Ryder gulden
tot xxiiii stuvers tstuuck maekende
hier

iii £ viii stuver

By toverlyden van Rutger ten Groetenhuys, Gertruyt Evert
Janszoen suster zoen keurmoedich thynsende
up meye int register van Zallandt binnen
Zutphen folio xLv.o verso gestorven den xxiii.en
marty xvC Lxi inden kerspel van Wiesepe
die vermits wanbetalinge van zynen
hoofthyns up meye xvC Lx zyne Mat:
belmondich gevallen is. Ende duerdien
alle mueblen byden voorn: Rutger achtergelaeten geinventariseert ende opgescreven
folgens oick voer soe veele zyne Mat:
daerinne gerechtiget was in bywesen
ende presentie des droste van Zallandt
Vuika Ripperda mit Marie ten Grootenhuys
desselfs Rutgers naegelaeten weduwe
gecomponeert ende verdraegen te betaelen
vyff ende twintich Karolus gulden ende
sestien stuver ad xx stuver tstuuck maekende
hier
xxv £ xvi stuver
in de marge:
Byden inventaris mit certificatie up dese compositie daer
onder aen gestelt onder thanteycken vanden
drost van Sallant Vuko Ripperda hier overgelevert
foto 0264

folio 131 verso
By toverlyden van Ghese Alit then
Balckenschaten dochter keurmoedich thynsende
up meye int register vanden thynsen binnen
Zutphen folio xCii.o verso. Die welcke gestorven
is inden kerspel ende heerlicheyt van Borculo
upten ii.en marty xvC Lxi ende was een
schamele persoone die ginck bidden vur
broot nyet ter weerelt achterlaetende.
Ergo

Nyet

By toverlyden van Lambert ten Broucke
een volschuldich eygen hofhorige persone
ungehilict doch mondich wesende naeden
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By certificatie als
inden text hier
overgelevert

goede ten Broucke onder de subjectie des
hoffs thoe Lochem sorterende upde selven
goede den xii.en aprilis xvC Lxi gestorven
weshalven Coe: Mat: inde helfte van alle
mueblen upden selven goede wesende gerechticht
geweest is voor versterff, ende dat Lambert
dolste soene vanden goede was. Welcke
mueblen by desen Rentmeester upten xxii.en
der voors: maent geinventarieert zyn ende
die helfte vandien in bywesen des rechters
van Lochem ende Egbert van Deventer vercoft
Efze ten Broucke desselven Lamberts moeder
voir de somme van twintich Brabants gulden
ad xx stuver tstuuck

foto 0265

xx £
folio 132 recto

By toverlyden van Heyndrick Mette Aelbert
Nefkens zuster zoen keurmoedich thynsende
up meye int register van Zallandt binnen
Zutphen folio Lvi.o verso die welcke gestorven
is inden kerspel van Helderen den xxi.en
juny xvC Lxi achterlaetende voort beste
een runtken twelck gecocht heeft Dyrick
Heyndricx voirsz: zoen voer de somme van
twee Ryder gulden tot xxiiii stuver tstuuck

ii £ viii stuver

in de marge:
By certificatie vanden gardieren vanden minrebroeders
inder tyt broeder Andreas van Aentzen hier overgelevert

By certificatie

By toverlyden van Johan Aerntken Saerninckx
zoen keurmodich thynsende up meye int
register van Zallandt binnen Zutphen folio
xxx.o verso die welcke gestorven is upten
xxviii.en juny xvC Lxi inden kerspel van
Raelten achterlaetende voort beste pandt
of keur een koyken. Twelck gecoft heeft
Heyndrick Johans voersz: broeder voer
drie Ryders ende een halve tstuuck tot
xxiiii stuver

iiii £ iiii stuver

By toverlyden van Aelken Hildincx Coe: Mats:
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foto 0266

folio 132 verso

By affirmatie

hofhorige vrouwe inden hoff thoe Hengel
gehoerende die welcke gestorven is upten
ii.en septembris xvC Lxi es zyne Mat:
nyet meer vererft dan eenen olden vleems
in weerde

i stuver

By toverlyden van Aernt Wyllem Aernt zoen
Meine keurmoedich thynsende up meye
binnen Zutphen int register van Zallandt
folio xix.o die welcke gestorven is
inden kerspel van Wiesepe den xvii.en
july xvC Lxi achterlaetende voort beste
pandt een ruyn peerdeken. Twelck gecoft
heeft Truyde zyne nagelaeten weduwe
voer vyfthenhalven Ryder gulden ad xxiiii stuver
tstuuck maekende

v £ viii stuver

in de marge:
By certificatie van heer Harman van Zwolle
pater ten Diepenveen hier overgeleidt
By toverlyden van Johan Wolterinck keurmoedich thynsende up meye int register
van Zallandt binnen Zutphen folio Lvii.o
die welcke gestorven is inden kerspel
van Ryssen upten xi.en octobris anno
foto 0267

folio 133 recto
C

By certificatie

xv Lxi was een olt gebreckelick man
achterlaetende voort beste een koye naeder
landt aert die Bernt Jans dochter
man gecoft heeft voor drie daeler in
specie

iiii £ x stuver

By toverlyden van Truyde Mensinck keurmoedich thynsende up meye int register
van Zallandt binnen Zutphen folio xix.o verso
gestorven upten vi.o septembris xvC
Lxi in een katers hutken byden Diepenveen
ende leefde der almoysen nyet ter
werelt achterlaetende

Nyet

By toverlyden van Engel Fenne ther Hackhues
dochter keurmoedich thynsende up meye
int register van Zallandt binnen Zutphen
folio xxi.o verso gestorven upten .........
inden kerspel van Olst by Langenkamp
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was een schamel vrouwe hadde een dachuyrder
tot oeren man nyet ter werelt achterlaetende
daeromme
foto 0268

Nyet
folio 133 verso

By toverlyden van Roeloff Avercamp zyne
Mats: hofhorige man nae den hoff thoe
Hengel gehoerende gestorven upten xviii.en
septembris xvC Lxi inden kerspel van
Warnsfelt duer wiens overlyden zyne
Mat: vererft is inde helfte van alle veltgaende ende veltvliegende have, welck versterf
gecocht heeft Engelbert Avercamp desselfs
Roeloefs soen voor de somme van vyfthien
Karolus gulden ad xx stuver tstuuck hier

xv £

in de marge:
Byden inventaris onder de welcken desen coop is
gecertificeert by Hasken Harmelinck Richter to
Waersfelt ende Evert Avercamp secretaris des
scependoms ende scoltampts van Zutphen
By toverlyden van Gudela then Venthe
een volschuldige eygen vrouwe inden hoff
thoe Lochem gehoerende gestorven upten ii.en
octobris xvC Lxi inden dorpe van
Ruerloe. Duer wiens overlyden zyne Mat:
inde helfte van allen oeren mueblen oft
gereeden goederen vererft is welcke helfte
gecocht heeft Johan Kremer oere naegelaten
man voor de somme van twintich Karolus
gulden tot xx stuver tstuuck

xx £

in de marge:
Byden inventaris mit certificatie van desen coop
onder de hanteyckenen Arent Coster secretaris to
Ruerloe ende den pastoir aldaer Christophorus
Holseman van wegen des scholtis aldaer Willem de Venth
By toverlyden van Alit Tjadincx Coe:
foto 0269

folio 134 recto
t

Ma : eygen vrouwe naeden goede Tjadinck
inden hoff thoe Lochem gehoerende gestorven
upten voorn: goede Tjadinck inden kerspel
van Lochem ende buyrschap Laer den vi.en
octobris xvC Lxi. Duer wiens overlyden
zyne Mat: vererft is inde helfte van allen
naegelaeten gereeden goederen welck
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versterff gecocht heeft Lubbert Tjadinck
voor de somme van vyftich Karolus gulden
hier de selve maekende

L£

in de marge:
Byden inventaris met certificatie up desen coop geteyckent
Joost Hoeyer de bode van Heynrick Hoyers ende Floris Staven
By toverlyden van Catharina Wonderincx
Coe: Mats: eygen hofhoerige vrouwe, die
nae haeves rechten in lyftochte beseten
heeft een katers hoffstedeken mit een
koelhofken ende twee koye weydens gesplist
uuyter saelweer ende principaelen goede
Wenderinck twelck onlancx by zyne Mat:
vanden eygenschap gevryt is, inden hoff
thoe Zutphen gehoerende gestorven upde
selve katers hoffstedeken inden kerspel
van Almen ende buerschap Herfzen xxiiii.en
octobris xvC Lxi. Duer wiens overlyden
zyne Mat: vererft is inde helfte van allen
naegelaeten mueblen welck versterff
gecocht hebben Herman ende Heyndrick
Wonderinck opgemelten Catherinen kinderen
voer acht Ryder gulden te xxiii stuver tstuuck

ix £ xii stuver

in de marge:
Byden inventaris ende certificatie up desen coop onder
thanteycken van Herman Wynderinck hier overgelevert
foto 0270

folio 134 verso

By affirmatie

iiii.en

By toverlyden van Gherrit Fenne vanden
Thiehues zoen keurmoedich thynsende up
meye int register van Zallandt binnen
Zutphen folio xxxi.o verso. Die welcke
gestorven is upten v.en january anno xvC Lxii
stilo calendario juliano inden kerspel van Raelten inde
buerschap Linnert. Was een schamel
dachuerder achterlaetende voort beste eenen
zwarten huysmans rock mit wit sack
laeken gevoert, die gecoft heeft Johan
Muller voor drie ende dertich stuver
Brabants facit
Somme

xxxiii stuver

C Lxii £
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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 3663.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden versterven 22 februari 1561 t/m 21 februari 1562).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001 en
0262 t/m 0270 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.
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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