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foto 0001

Tweede

Reekeninghe Johan Garbrants Co.e: Ma.t:
van Hispaengnen rch. Rentmeester over der
Graefschap van Sutphen ende vanden
Rentampte vander Schuijburch. Ende
dit van eenen geheelen jaere ingaende
avont Petri ad Cathedram xxien february
eyndende anno xv.C ses ende tsestich.
Om den Coninck.

foto 0259

folio 128 verso
Ander ontfanck vanden kueren
vervallen ende amenden, verschynnende
vanden gheenen die thynsguederen vercoopen splissen ende
oversetten, sonder consent vanden heere, mitsgaders vande
hoerigen eygen ende vrye luyden, ende andere die holt
vanden servilen erven houwen sonder consent, oick mede
die by faulte van betaelinge oirs thyns den heere belmondich
vervallen, ende vande Recongnitie vandien, ende voirts
wanneer eenige keurmoetsche oft eygen hoirige luyden
sterven, inde goeden vanden welcken die heere by wylen
deen helft, ende by wylen het beste perceel vervallen is.
Inden iersten Alsoe Co.e: Ma.t: onser genadichsten
heeren, als Graeve van Sutphen competeert
van alle keurmoedige persoenen syne Ma.t: mit
hoofthyns verplicht wesende, na heuren over
lyden een het beste perceel van allen hoiren
achtergelaeten gereede guederen. Soe is dat by
toverlyden van Gerryt Wasmans keurmoetsch
man synder Ma.t: verthynsende op mey inden hoff
toe Sutphen int register van Sallandt folio
iii.o ar.lo ultimo. Die welcke gestorven is binnen
der Stadt van Deventer opten xxv.en february
anno xv.C Lxv, wesende een olt arm man, die
daegelicxs om zyn broot te winnen byde backers
ginck, om henluyden te helpen het ongebacken
broot inden aevens te steken. Ende heeft
achtergelaeten voir een het beste keur oft pandt
een rock van slicht laicken gemaickt, die
welcke syne naegelaeten doichter (die hem die
cost oick mede te voiren wondt) gecoft heeft voir
twee ende eenen halven Ryder gulden tot xxiiii
stuvers tstuck Compt hier

kuer eenen rock

iii £
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in de marge:
By een attestatie van Henrick Martenszoen
Rentmeester vanden Lande van Twente hier over
gelevert. Dan soe nyet geattesteert en wort
dat desen rock nyet meer weert en was, dat oock
van gheen vanden volgende
keuren vande rechte weerde schyn overbracht wordt Idv.
Lor: de rentmeester hierop gehoort seet dat hy dattestatie nyet en soude connen tuygen dat
de keuren nyet meer weert syn, maer wel datse boven eenen gulden oft anderhalven nae
nyet meer weerdich en zyn ten hoochsten dan se geredumeert worden
ende tselve gaet hem het derdedeel af, soo dat hy tuycht soo vele hy can.
Sy voirtaen dattestatie alsoo genomen ende
wel toegesien dat opte keuren nyet en worde
verteert tot Co.e: Ma.ts: laste daerdeur de keuren
minder souden zyn gerekent.
By toverlyden van Alydt Liefferincxs
foto 0260

folio 129 recto
keurmoetsche vrouwe verthynsende jaerlycxs
op mey int register van Sutphen folio Liii.o
ar.lo ii.o die welcke gestorven is inden kerspel
van Hengelloe opten iersten dach der maendt
van marty anno xv.C Lxv, achterlaetende
kuer eenen olden tabbaert
voir een het beste parceel oft keur, eenen olden
tabbaert van Sutphens laicken gemaict
Die welcke haer naegelaeten frundtschap heeft
gecoft voir twee ende eenen halven Ryder gulden
ende ses stuvers tot xxiiii stuvers tstuck
Compt hier te beloipen ter somme van
iii £ vi stuver

in de marge:
By een attestatie van Andries Yperen hier overgelevert.

De certifficatie

By toverlyden van Johan oir soen, keurmoets
man zynder Mat: verthynsende alle jaer
op mey dach inden hoff tho Sutphen int
register van Sallandt folio xxxv.o articuloe
ultimo, welcken Johan gestorven is opten
xx.en marty xv.C Lxv inden kerspel van

kuer

een

peert
Wyhe. Ende heeft naegelaeten voir een
het beste keur oft pandt, een marry peert
dat welcke syne naegelaeten huysvrouwe
heeft gecoft, voir negen Ryder guldens tot
xxiiii stuver tstuck. Beloipende hier ter
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somme van

x £ xvi stuver

By toverlyden van Johan Cathrynen soen
anders genaempt Johan Rouwers keurmoedische
man, jaerlycxs verthynsende op mey inden
hoff tho Sutphen int register vanden thynsz
tho Sutphen folio Lxxxvi.o verso ar.lo ultimo.
foto 0261

folio 129 verso
en

Die welcke gestorven is opten xx. marty Lxv
binnen den kerspel van Steenre in grooter
armoet, achterlaetende syne huysvrouwe
mit seven cleyne kinderen, naelaetende voir
het beste, eenen olden swartten rock, diemen
de weduwe om haerder armoet gelaeten heeft
oick mede dat den selven nyet eenen gulden
waerdich was. Daeromme hier

kuer eenen rock

Nyet
in de marge:
By een attestatie van Jorien Warninchof blijct
dat dese persone achtergelaeten heeft eenen olden tabbaert
gheenen gulden weerdich zynde die dese Rentmeester syner
weduwe om gods wille heeft gegeven. Dan alsoe
tselve van synder auctoriteyt nyet eyts ideo L.or:
Om den selven redenen ende om der consignes wille last men de selve hier met – xx stuver.
By toverlyden van Naele Dirckincxs keurmoetsche
vrouwe synder Ma.t: thynsende jaerlicxs inden
hoff tho Sutphen int register van Sutphen
folio Cxvi.o verso. ar.lo primo. Die
welcke gestorven is opten xx.en dach marty
xv.C Lxv inden kerspel van Lichtevoirde
in grooter armoet ende elende, nyet hebbende
dan haer goede luyden gaeven, ende achterlaetende
een olt pelsken nyet weerdich zynde
Daeromme hier

Nyet

in de marge:
By een attestatie van Johan Welsinck coster hier over gelevert.
Tminstet overmits de groote armoet.
By toverlyden van Alyden Jutten dochter
keurmoetsche vrouwe, die welcke jaerlicxs
verthynsende was inden hoff tho Sutphen
op mey int register van Sallandt
Ende is overleden opten iii.en dach aprilis
xv.C Lxv inden kerspel van Helderen inde
buyrschap van Noesel. Ende heeft
naegelaeten voir een het beste keur oft perceel
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(Soe zy een arm olde vrouwe was) een olt
foto 0262

folio 130 recto
koycken naer dier landts aert. Dat welcke
men haer naegelaeten kinderen heeft laeten
coopen, om haerder armoets wille voir vier
Ryder gulden ad xxiiii stuvers tstuck. Compt
hier ter somme van

kuer een coe

iiii £ xvi stuver

in de marge:
By een attestatie onder hantteecken van Geerit
Creemer hier overgelevert.
By toverlyden van Andries Alderinck
keurmoets man, verthynsende jaerlycxs op
meydach inden hoff tho Sutphen int
register van Sutphen folio xCviii.o ar.lo iii.o
die welcke gestorven is, opten iiii.en aprilis
xv.C Lxv inden kerspel van Belterum. Ende
heeft achtergelaeten, voir het beste keur ofte
parceel, een cleyn koycken naer dier aert
landts, dat welcke zyne naegelaeten
huysvrouwe heeft gecoft voir vyftenhalven
Ryder gulden tot xxiiii stuvers tstuck. Doende
hier ter somme van

kuer een coe

v £ viii stuver

in de marge:
By een attestatie van Johan Welsinck coster.
By toverlyden van Truyde zyn suster
keurmoetsche vrouwe verthynsende jaerlicxs
op meye binnen Sutphen int register van
Sutphen folio Lii.o ar.lo ultimo, die gestorven
is opten viii.en dach aprilis Lxv in grooter
armoet inden kerspel van Warnsfelt
achterlaetende voir een het beste een olt roxcsken
gheen halven daeler weerdich wesende. Dat
welcke men den naegelaeten man, overmits
foto 0263

folio 130 verso
syn groot gebreck van geschenctheyt ende zeven
cleyne kinderkens die zy achtergelaeten heeft
om goidts willen heeft laeten beholden Komme
hier

Nyet

in de marge:
By een attestatie vanden cappelaen te Sutphen blyct dat dese Truyde
achtergelaeten heeft een seer olt rocsken gheenen
halven daeler weerdich zynde dat dese Rentmeester
haeren nagelaeten man om gods wille heeft gegeven, dan wairt dit
vandes Rentmeesters autoriteyt nyet en thogestaen ende om der
27 mei 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-4-

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

Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3669 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1565-1566
constgen willekeur gelast met

xv stuver

By toverlyden van Hendrick Liefferincxs alias
Boelinck, keurmoets man verthynsende jairlicxs
op meye inden hoff toe Sutphen int register
van Sutphen folio Liii.o ar.lo iiii.o de welcke
gestorven is opten x.en aprilis xv.C Lxv inden kerspel
van Selhem, naelaetende voir een het beste
keur oft parceel een marry peert, naer dier
landt aert, dat welcke syne naegelaeten
kinderen gecoft hebben, voir thien Ryder gulden
tot xxiiii stuvers tstuck. Beloipende
hier ter somme van

keur een peert

xii £

in de marge:
By een attestatie van Andries Yperen hier overgegeven
By toverlyden van Kersken oir soen keurmoets
man thynsende jaerlicxs op mey inden hoff
tho Sutphen int register van Sallandt
folio xvii.o ar.lo primo. Die gestorven is opten
xii.en aprilis Lxv, inden kerspel van Holten
achterlaetende voir een het beste keur oft perceel
een cleyn koycken naer dier landts aert
Dat die naegelaeten weduwe als hebbende
acht kinderkens gecoft heeft voir vier
Ryder gulden tot xxiiii stuvers brabants
tstuck. Bedraegende hier

kuer een coe

iiii £ xvi stuver

in de marge:
By een attestatie van Johanna van Rossem
weduwe van Dort, hier overgelevert
foto 0264

folio 131 recto
By toverlyden van Aelbert oir soen keurmoets
man synder Ma.t verthynsende jaerlicxs op
meye inden hoff tho Sutphen int register
van Sallandt folio Lii.o verso ar.lo iii.o de
welcke gestorven is opten xix.en aprilis Lxv
inden kerspel van Helderen inde buyrschap van
Noesel, achterlaetende voir een het beste keur
een olt koycken naer dier aert landts, dat
syne naegelaeten kinderkens gecoft hebben
voir vyff Ryder guldens tot xxiiii stuvers
tstuck. Compt hier ter somme van

kuer een coe

vi £

in de marge:
By attestatie van Geerit Creemer hier overgelevert
iii.a

Somma Li £ xvii stuver
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foto 0265

folio 131 verso
Ander ontfanck van versterven
Belangende die hofhoerige luyden, daer van den
heere in sommige hoeven (als die selve sterven) soms
deen helft van alle haere achtergelaeten gereede
guederen hoedaenich die oick syn, ende onder wy
veltgaende ende veltvliegende levendige haeven
heeft, gelijck onder yder hoff appart hier voiren
van gementionueert wordt.
Inden iersten Byt toverlyden van eender
genaempt Thoenis Ilmerinck Co.e: Mat: in
synen leven hofhoerigen man naeden goede
genaempt Ilmerinck gelegen onder den kerspel
van Almen onder het scholtampt van Sutphen
staende onder die subjectie ende obedientie
des haeves tho Lochom, welcken Thoenis
Ilmerinck gestorven is, opten selven goede, den
xx.en novembris anno xv.C vier ende tsestich
lestleden. Van welck affstervent zyne
Mat: competeert deen helft van alle die
naegelaeten gereede guederen, hoedaenich die oick
syn moegen. Ende heeft Dierick van Bueren
auditeur vande Rekeningen tot Arnhem mit
die naegelaeten weduwe van voirn: Ilmerinck
verdraegen ende overcommen (in absentie van
desen Rentmeester des nochtans ongebruicklick is)
dat sy den heere voir tversterff geven ende betaelen
sal, eens de somme van twintich Carolus gulden
Allet by een missive blyckende, die desen
Rentmeester dies aengaende van mynen heeren vander
Rekeningen inden Lande van Gelre tot
Arnhem verordenth toegescreven is, wesende
van datum den xiii.en juny anno Lxv hiermit
overgelevert. Daeromme hier voir ontfanck
die selve xx Carolus gulden maickende in
munte deser rekeninge ter somme van

xx £

in de marge:
By een missive deser Cameren in dato xiiien
juny Lxv geteeckent R Dibbets ende dienende
mede opte naegeteeckende partien hier overgegeven
foto 0266

folio 132 recto
By toverlyden van Aelken ten Byler zyne
Mats: hofhoerich wyff, hoerich naeden goede
Harckinck gelegen inden kerspel van Lochom
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staende onder die subjectie des haeves thoe
Lochom, van welcke aff stervent zyne Mat:
oick competeert deen helft van alle haere
achtergelaeten gereede guederen. Die welcke opten
xxiiii.en novembris xv.C Lxiiii gestorven is
opten selven goede Harckinck, welck versterff
den selven auditeur heeft laeten vry coopen
haeren saligen man Goessen Harckinck voir
vier ende dertich daelers ad xxx stuvers tstuck
blyckende byde voirsz: missive, daeromme
hier de selve maeckende in ponden Artois

Li £

By toverlyden van Johan Antinck hoerich
man naeden goede Antinck gelegen inden kerspel
van Hengel, staende onder die obedientie
desselfs haeves tho Hengel. Durch welcken
aff stervent den heere competeert deen helft
van alle veltgaende ende veltvliegende
levendige haeve, als ossen, koyen, peerden,
schaepen, vercken, gansen, hoenre ende anders
Welcken Johan Antinck gestorven is opten
xxviii.en decembris xv.C Lviiii opten selven
goede Antinck. Ende heeft syne naegelaeten
weduwe tselve versterff gecoft vanden
voirgenoempden Dierick van Bueren voir negen
ende twintich daelers ad xxx stuvers tstuck
als tselve oick blyckt byde voirgemelte
missive. Daeromme hier de selve doende
ter somme van

xLiii £ x stuver

foto 0267

folio 132 verso
By toverlyden van Johan Mentinck hoerich
naeden hoff tho Hengel, die welcke opten
xv.en aprilis anno xv.C Lxv gestorven is inden
kerspel van Hengel opten goede Mentinck, van
welck aff stervent Co.e: Ma.t: oick toekomende
is deen helft vande veltgaende ende veltvliegende
levendige haeve, welck versterff den voirn:
Auditeur syne naegelaeten weduwe heeft
laeten vry coopen voir twintich daelers ad
xxx stuvers, allet nae vermeldende der
voirgeinerten missiven. Daeromme hier de
selve doende in minute deser rekeninge
iiii.a

xxx £

Somma CxLiiii £ x stuver
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foto 0268

folio 133 recto
Ander ontfanck van beleeninghen.
Belangende die vrye haeves goederen inder Graefschap
van Sutphen, daer van den heere als die selve
sterven ende aflivich gewordden syn, egheen versterff
en heeft. Dan geven gemeenlycken tot een Recognitie
een aeme wyns oft soeme mit hem accordeert.
Inden iersten Byt overlyden van Hendrick Boynck
Co.e: Ma.t: vry haeves man naeden goede Boynck
gelegen inden kerspel van Lochom inden buyrschap
van Laeren, staende onder des haeves toe Lochom
Ende alsoe hy voir synen olsten soene achtergelaeten
heeft, Hendrick Hendrickszoen. Dan vermits hy
noch nyet tot synen mondigen jaeren gekommen
en was, doe zynen vaeder was aflivich gewordden,
heeft Johan van Voirthuysen doen ter tyt
Landtrentmeester van Key.e: Ma.t: hoichlicker
ende milder gedachten voir een hulder in syne plaetse
genoemen, eender genaempt Hendrick Hoyer, tot
dat den selven Hendrick Hendrikszoen tot synen
mondigen jaeren gekommen solde wesen. Soe
dan den selven Hendrick Boynck Hendrickszoen tot synen
mondigen jaeren gekommen is, hebbe ick hem van
syner Ma.ts wegen tot een vry haeves man aengenoemen
opten xv.en septembris xv.C vyff ende tsestich.
Dan gemerckt syn beleeninge betaelt is, doe den
hulder is gestalt, en heeft hy derhalven voirde
aeme wyns nu nyet betaelt. Daeromme
hier mit
Nyet

in de marge:
Sy hier voir thuyses rekeninge gesien ende geweten
oft hy hulder af verantwoert heeft.
Byt overlyden van Harmen Sestinck oft
foto 0269

folio 133 verso
e

t

Rensinck Co. : Ma. : in synen leven vry haeves man
naeden goede Sestinck oft Rensinck, gelegen inden
kerspel van Selhem, staende onder die subjectie
des haeves tho Hengelloe. Ende gemerckt hy dan
voir synen olsten soene naegelaeten heeft eender
genaempt Hendrick Sestinck oft Rensinck, is
den selven Hendrick Sestinck Harmenszoen by my
gekommen, ende hem als een olste soene van synen
saligen vaeder naeden vryen haeves goede voirn:
gegeven. Die welcke ick daermede van syne Ma.ts:
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wegen, als een vry haeves man beleent hebbe opten
xxix.en dach der maendt van octobris xv.C Lxv ende sal
betaelen voir de Recongnitie vande aeme wyns seven
daelers, hier die selve maeckende

x £ x stuver

in de marge:
By affirmatie van desen Rentmeester dat hy nyet
meer en heeft ontfangen.
By toverlyden van Hoege Wreterdinck Co.e: Mat: in
synen leven vrye haeves man naeden goede genaempt
Cleyn Wreterdinck, gelegen inden kerspel van Hengel
staende onder die obedientie des haeves tho Hengel
achterlaetende voir synen olsten soene eene genaempt
Berndt Wreterdinck Hoegenzoen ende olt omtrent acht
jaeren. Ende gemerckt hy dan noch nyet tot synen
mondigen jaeren gekommen en is, om tselve goet nae
vrye haeves rechte te gebruycken, is hem by zyne
momboiren voir een hulder gestalt eenen genaempt
Arnt Obbekinck Hendrickszoen tot dat hy tot
synen mondigen jaeren gekommen sal zyn. Ende
hebben betaelt voirde aeme wyns ses ende eenen
halven daeler. Beloipende

ix £ xv 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 3669.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1565 t/m 21 februari 1566).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001 en
0259 t/m 0269 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: voirsz: = zoals eerder geschreven/gezegd.
Co.e: Ma.t: = koninklijke majesteit. (Lo.r:) = 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.
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9
8

I
Ilmerinck

Liefferincxs

8
V

2, 5

D
6
3

S

Voirthuysen

M

Dibbets
Dirckincxs

8
5
3

Sestinck

L
9
4, 5

Rensinck
Rossem
Rouwers

6

C
Cleyn Wreterdinck
Creemer

R

Martenszoen
Mentinck

2
7

8

W
Warninchof
Wasmans
Welsinck
Wreterdinck

O

3
1
3, 4
9

Y

G
Obbekinck
Garbrants

9

Yperen

2, 5

1
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