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foto 0001

Derde

Rekeninghe Johan Garbrants Co.e: Ma.t: van
Hispaengnen rch. Rentmeester over der
Graefschap van Sutphen ende vanden
Rentampte vander Schuylenburch.
Ende dit van eenen geheelen jaere
eyndende avont Petri ad Cathedram
xxi.en february anno xvC seven ende tsestich
Om den Coninck.

foto 0236

folio 116 verso
Ander ontfanck vanden keuren
vervallen ende amenden, verschynnende
vanden gheenen die thynsguederen vercoopen splissen ende
oversetten sonder consent vanden heere, mitsgaders vanden
hoerigen eygen ende vrye luyden, ende andere die holt
vanden servilen erfven houwen sonder consent, oick mede
die by faulte van betaelinge oirs thyns den heere belmondich
vervallen, ende vande Recongnitie vandien, ende voirts
soe wanneer eenige keurmoetsche oft eygen hoirige luyden
sterven, inde goeden vanden welcken die heere by wylen
die eene helft, ende by wylen het beste perceel vervallen is.

inde marge:
Lor: by gebreke van certificatie den rentmeester
hier op gehoirt, secht dat hy nu dair van quellick
certificatie zolde kunnen erlangen, hier
van ten bureele gecommuniceert. Transeat
voir desenmail van dese ende diversche
naegetrocken partien
Op last voirtaen op yder partie over te brengen
duechtelicke certificatie volgende syne instructie
op peene den rentmeester mit dubbelde somme
te lasten
In den iersten Alsoe Co.e: Ma.t: onser genadichsten
heeren als Graeve van Sutphen competeert
van alle keurmoedighe persoenen, syne Ma.t: mit
hoofthyns verplicht wesende, nae heuren overlyden, een het beste parceel van allen hoiren
achterlaeten gereede guederen. Soe is dat by
toverlyden van Berntken ter Bucht keurmoetsche
vrouwe synder Ma.t:, verthynsende op mey inden
keuren.
hoff tho Sutphen int register vanden thynsen
tho Sutphen. Die welcke gestorven is binnen
der stadt van Grolle opten xvi.en dach van
february anno xv.C ses ende tsestich. Ende
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heeft achtergelaeten voir een het beste perceel voir
een keur, een olt koycken naer dier aert landts
dat welcke heuren naegelaeten man om der armoet
gecoft heeft voir vier Ryder gulden tot xxiiii
stuvers tstuck. Beloipende ter somme van

kuer een koe

iiii £ xvi stuver

By toverlyden van Mechtelt oir suster keurmoetsche
vrouwe synder Ma.t: verthynsende jaerlicxs op meye
foto 0237

folio 117 recto
o

De certificatie

int register van Sallandt folio vi. verso articulo
ultimo. Ende is die selve gestorven opten iii.en
dach van marty anno xv.C Lxvi inde buyrschap
van Epse, achterlaetende voir een het beste perceel
oft keur een marry peert naer dier aert landts.
Welcke marry peert heuren naegelaeten man gecoft
heeft voir ses daelers ad xxx stuvers tstuck. Beloipende
hier ter somme van
By toverlyden van Gerryt Ribberts keurmoetsche
man Co.e: Ma.t: verthynsende jaerlycks op mey
binnen Sutphen int register van Sutphen
folio Lxxxvii.o ar.lo iii.o. Die welcke opten xx.en
dach van marty anno xv.C ses ende tsestich gestorven is
inden kerspel van Ruerloe, naelaetende voir een het
beste parceel oft keur een marry peert nae dier
Goickscher aert. Dat welcke synen soene gecoft
heeft voir negen Ryder gulden ad xxiiii stuvers
Brabants tstuck. Bedraegende hier ter
somme van

ix £

kuer een marry
peert

x £ xvi stuver

in de marge:
By attestatie van Johan de Vondt richter tho Ruerloe
By toverlyden van Johan vander Marwe syne
Ma.t: keurmoets man, verthynsende jaerlicxs
op Simonis ende Juda inden hoff tho
Hengelloe folio xxi.o articulo ii.o, die welcke
opten xx.en dach van marty anno xv.C Lxvi
gestorven is onder den kerspel van Lochom
inde buyrschap van Vrewolde. Ende heeft
achtergelaeten voir een het beste voir een keur een
olt koycken naer dier landts aert, dat

kuer een koe

in de marge:
By attestatie van Floris Raven Stadtholder des
Drosten binnen Lochem
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foto 0238

folio 117 verso
welcke syne naegelaeten huysvrouwe gecoft
heeft voir vier daelers ad xxx stuvers tstuck
Bedraegende hier in munte deser rekeninge ter
somme van
By toverlyden van Henrica Wyskincks keurmoetsche
vrouwe synder Ma.t: verthynsende jaerlicxs op meye
int register van Sutphen folio xL.o verso ar.lo
iii.o. Ende heeft achtergelaeten voir een het beste
parceel voir een keur syne Ma.t: toekommende
een cleyn koycken. Ende is gestorven opten xen
dach aprilis anno xv.C Lxvi inden kerspel van
Hengel, welck voirn: koycken haer dochter gecoft
heeft voir vier Ryder gulden ad xxiiii stuvers
tstuck. Doende hier te somme van
By toverlyden van Griete Wobben dochter
syne Ma.t: keurmoetsche vrouwe, verthynsende
jaerlycxs op meye int register van Zallandt
folio Lv verso ar.lo ii.o. Die welcke gestorven
is opten x.en dach van aprilis anno xv.C ses ende
tsestich inden kerspel van Wyhe achterlaetende
voir een het beste perceel voir een keur een olt
koycken naer dier aert landts. Dat welcke
haeren naegelaeten man gecoft heeft voir drye
Ryder gulden tot vierentwintich stuvers
Brabants tstuck. Beloipende hier ter
somme van

foto 0239

vi £

kuer een koe

iiii £ xvi stuver

kuer een koe

iii £ xii stuver
folio 118 recto

By toverlyden van eender genaempt Hendrick Juttenzoen
Co.e: Ma.t: keurmoets man verthynsende jaerlicks
op mey binnen Sutphen int register van
Sallandt folio L.o ar.lo iiii.o, die welcke
afflivich gewordden is opten xviii.en dach van aprilis
anno xv.C Lxvi inden kerspel van Raelten. Ende
heeft achtergelaeten voir een het beste parceel voir een
keur een marry peerdeken naer dier aert landts
kuer een marry
dat welcke syne naegelaeten weduwe gecoft
peert
heeft voir ses Ryder gulden ad xxiiii stuvers tstuck
Bedraegende hier ter somme van
vii £ iiii stuver
By toverlyden van Johan ten Corringer keurmoets
man van synder Ma.t: verthynsende jaerlycxs op
mey binnen Sutphen int register van Zutphen
folio xCii.o ar.lo iii.o die welcke opten xxiiii.en
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dach aprilis anno xv.C Lxvi gestorven is inden
kerspel van Ruerloe. Achterlaetende voir een
het beste parceel oft keur een koycken naer
dier landts aert, dat synen naegelaeten
soene heeft gecoft voir seven Ryder gulden
ad xxiiii stuvers tstuck. Beloipende hier
ter somme van

kuer een koe

viii £ viii stuver

By toverlyden van Willem Sewinck Co.e: Ma.t:
keurmoets man, verthynsende jaerlycks op
Simonis ende Juda inden hoff tho Hengelloe
folio xxvii.o articulo ultimo, die welcke
gestorven is inden kerspel van Hummel opten
xxii.en dach van juny anno xv.C Lxvi. Ende
foto 0240

folio 118 verso
heeft naegelaeten voir een het beste perceel
voir een keur een marry peert naer dier aert
landts. Welck peert synen broider Hendrick
Sewinck gecoft heeft voir seven daelers ad
xxx stuver tstuck. Beloipende hier ter
somme van
By toverlyden van Foyse oir dochter Co.e: Ma.t:
keurmoetsche vrouwe thynsende jaerlicxs binnen
Sutphen int register van Sallandt op
meye folio vii.o ar.lo ii.o die welcke aflivich gewordden
is opten xxi.en dach van septembris anno xv.C Lxvi
inde buyrschap van Lynden op een goet genaempt
Mensinck, achterlaetende voir een keur een olt
marry peerdeken. Dat welcke haer naegelaeten
man genaempt Johan Willemszoen gecoft heeft
voir acht ende eenen halven Ryder gulden ad
xxiiii stuvers tstuck. Compt hier te beloipen
ter somme van

kuer een marry
peert

x £ x stuver

kuer een marry
peerdt

x £ iiii stuver

in de marge:
zedert avergelevert atestatie van Aerndt Enserinck
Richter tot Vorden geadfilyrt aen die liasse op de ve rekeninge
By toverlyden van Griete Schutten keurmoetsche
vrouwe synder Ma.t: thynsende jaerlicks binnen
Sutphen op meydach int register van Sallandt
folio xxxiiii.o ar.lo ii.o, die gestorven is opten
iersten dach van octobris anno xv.C Lxvi inden
kerspel van Holten op een camp genaempt Neerdorp
naelaetende voir een het beste perceel voir een
keur, een merry peerdeken. Dat welcke haer

kuer een marry
peerdt
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naegelaeten man gecoft heeft voir elff Ryders ad
xxiiii stuvers tstuck. Comt hier te beloipen
in ponden Artois ter somme van

xiiii £ iiii stuver

in de marge:
zedert avergelevert
Die Rentmeester levert hyr over atestatie van Otto Camphuys
secretaris tot Holten ende heer Henrick van Kervell pastoir
tot Holten als annex text is aen die liasse van de ve rekeninge
foto 0241

folio 119 recto
By toverlyden van Truycken Truyckens dochter
Co.e: Ma.t: keurmoetsche vrouwe thynsende
jaerlicxs op meydach int register van Zallandt
folio xLvii.o verso ar.lo primo. Die welcke aflivich
gewordden is inden kerspel van Dalfsen opten
opten vi.en dach van octobris anno xv.C Lxvi.
Ende heeft naegelaeten voir een het beste voir
een keur een olt koycken naer dier aert landts.
Welck koycken haeren achtergelaeten man is
gelaeten om synder armoets wille voir ses Ryder
gulden tot xxiiii stuvers tstuck. Beloipende
hier ter somme van
By toverlyden van Berndt Johannen soen
syne Ma.t: keurmoets man thynsende jaerlycks
op meydach int register van Sutphen folio
xLiii.o verso ar.lo iiii.o. Die welcke opten xx.en
dach van octobris anno xv.C Lxvi binnen der
Stadt van Sutphen aende pestelentie
in armoet gestorven is. Ende heeft naegelaeten
voir een het beste eenen olden rock van
Sutphens laeken gemaeck daer voire syne
achtergelaeten bewanten betaelt hebben

kuer een koe

vii £ iiii stuver

kuer eenen
olden rock
xxiiii stuver

in de marge:
zedert heft desen Rentmeester avergelevert atestatie
van heir Rutger Zwirts capelaen tot Zutphen
als mede texst ende is geinfilyrt aen die liasse
van die ve rekeninge
By toverlyden van Wendele op Warninck Co.e:
Ma.t: keurmoetsche vrouwe, die welcke
opten iersten dach van novembris anno xv.C Lvi
gestorven is tot Bronckhorst. Ende verthynsende
foto 0242

folio 119 verso
jaerlycks op meydach int register van Sutphen
folio Lxx.o ar.lo ii.o, achterlaetende voir een het
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beste parceel voirden keur, een olde koye. Die welcke
haer naegelaeten soene Dries gecoft heeft, voir
acht Ryder gulden tot xxiiii stuvers tstuck
Compt hier te beloipen ter somme van
By toverlyden van Thoenisken oir suster syne Ma.t:
keurmoetsche vrouwe, thynsende jaerlycks op
Petri ad Cathedram binnen Lochom int register
van Selhem Hengel rch: folio Lxii verso articulo
ii.o die opten v.en dach van novembris anno xv.C
Lxvi gestorven is binnen der stadt van Sutphen
aende pestelentie, achterlaetende voir een het
beste parceel oft keur een laeckenen tabbaert van
slecht laeken gemaickt. Die welcke men haeren
naegelaeten man heeft laeten coopen voir twee
ende eenen halven daeler ad xxx stuvers tstuck
Beloipende ter somme van

kuer een koe

ix £ xii stuver

kuer eenen lakenen
tabbert

iii £ xv stuver

in de marge:
zedert avergelevert atestatie van heer Rutger
Swirts capelaen tot Zutphen geinfilyrt aen de
liassche op de ve rekeninge
iiia

Somma Cx £ v stuver

foto 0243

folio 120 recto
Ander ontfanck van versterven
Belangende die hofhoirige luiden, daer van den
heere in sommige hoeven heeft (als die selve sterven)
somwylen deene helft van alle haer achtergelaeten
gereede guederen hoedaenich die oick syn, ender wylen
veltgaende ende veltvliegende levendige haeve.
Glyck onder yder hoff hier voiren appart van
gementionneert wordt.

By affirmatie

Binnen tyde deser Rekeninge en syn egheene
hofhoerige persoenen gestorven, daer desen Rentmeester
eenige wetenschap van heeft. Daeromme hier
Nyet

foto 0244

folio 120 verso
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 gheven alleenlycken tot een
Recongnitie een aeme wyns, dair voire sy betaelen
soemem mit henluyden dan overcompt ende accordeert.
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Inden iersten byt overlyden van Hendrick Wreterdinck
in synen leven Co.e: Ma.t: vry haeves man naeden
goede genaempt Groote Wreterdinck gelegen inden
kerspel van Hengel, staende onder die subjectie
des haeves tho Hengel. Welcken Hendrick Wreterdinck
voir synen olsten soene achtergelaeten heeft Willem
Wreterdinck olt omtrent vyff oft ses jaeren. Ende
gemerckt hy dan noch nyet en is gequalificiert
om tselve goet nae vrye haeves rechte te gebruycken
ende te besitten alst behoirt, heeft desen Rentmeester
van wegen syne Ma.t: tot een hulder voir hem
genoemen opten vierden dach van february anno xv.C
Lxvi (tot dat hy tot synen mondigen jaeren
gekommem is) eender genaempt Frederick Holthuys.
Ende hebben voirde aeme wyns betaelt sevenden halven
daeler ad xxx stuvers tstuck. Beloipende
hier ter somme van

ix £ xv stuver

in de marge:
By affirmatie van desen rentmeester dat hy nyet meer ontfangen heefft.
By toverlyden van Gerryt Nyenhuysinck in
synen leven Co.e: Ma.t: vry haeves man naeden
goede Nyenhuysinck gelegen inden kerspel van
Selhem, staende onder die subjectie des
haeves tho Hengello, achterlaetende voir synen
olsten soene Evert Nyenhuysinck Gerritszoen
Dan overmits den selven Evert doen zyn vaeder
foto 0245

folio 121 recto
zaliger gestorven was, noch nyet tot synen mondigen
jaeren gekommen was, heeft Johan van Voirthuysen
doen ter tyt Rentmeester vander Graefschap Zutphen,
in syne plaets voir momboirs oft hulders genoemen
opten xxviii.en february xv.C xLviii tot dat hy tot
synen mondigen jaeren gekommen solde syn, Hendrick
ende Johan Tegerdinck, ende die aeme wyns alsdoen
ontfangen. Ende gemerckt den selven Evert
Nyenhuysinck tot synen mondigen jaeren gekommen
is, om tselve goet nae vrye haeves recht te besitten
ende gebruycken, heeft hy op my begeert dat ick
syne voirsz: momboirs oft hulders solde willen ontslaen
ende hem weder tot een vry haeves man van wegen
syne Ma.t: naeden voirsz: goede Nyenhuysinck
aennemen. Al twelck ick opten xiii.en dach
van novembris anno xv.C Lxvi gedaen hebbe.
Dan soe Voirthuysen die aeme wyns gebeurt
heeft daeromme hier

Nyet
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in de marge:
Sy hierop Voirthuisens rekeningen nagesien ende geweten
oft hy hier aff verantwoirdt heefft
foto 0246

folio 121 verso
Ander ontfanck van wederwisselen,
herkommende van keurmoedige persoenen.
Alsoe mynen Edelen heeren vander Rekeningen tot
Arnhem verordenth, durch aengeven ende versouck
van eenen Otto Hendrickszoen Co.e: Ma.t: keurmoets
man verthynsende jaerlicks binnen Sutphen op
meydach int register van Sallandt folio xxiiii.o
verso arlo primo aen heur Edele gedaen, desen Rentmeester
opten v.en february xv.C Lxv toegescreven hebben.
Dat hie den selven Otto Hendrickszoen vry solde toeseggen
dat hy in deene maniere oft dandere gevryt solde
wordden rch: allet breeder blyckende by de selve
missive hiermit overgelevert, ende daer naer
opten xi.en septembris xv.C Lxvi hebben desen Rentmeester
gescreven dat hy den selven Otto van syne
Ma.t: wegen vry solde laeten mits betaelende
vii £ x stuver ende in syne plaetse stellende
een gerechte wederwyssel. Oick allet naer
inhalt der selver missiven hierby overgelevert.
Gemerckt dan dat den voirsz: Otto Hendrickszoen
my opten xxi.en dach van octobri Lxvi tot
ene gerechte wederwyssel gestalt heeft eenen
genaempt Johan Harmenszoen als blyckt by een
certifficatie van Hendrick ter Spyl ende meester
Johan Holtappel hiermit overgelevert
hebbe ick derhalven den voirsz: Otto synen vry
brieff gegeven in behoirlycker formen ende den
selven Johan Harmenszoen weder in syne stede
aengenoemen, blyckende byt voirsz: register
folio eodem. Daeromme hier de selve
vii £ x stuver

in de marge:
By twee missive deser Camer deene in date den ve february
Lxv, ende dander in date den xien septembris anno Lxvi beyde
hier overgenomen, dair by den rentmeester bevolen was, sich al voiren
te informeeren op die qualiteyt ende gelegentheyt vanden persoen
die sich weder te boecke wilde doen setten ende die servituyt
op sich nemen, ende soe verre hy bevondt, dat deen den anderen
genoech gelyck weer, inder altheyt, goeden ende conditien
und apparentlick gequalificeert om den heere vruchten ende goet
aen tho winnen, solde hy die wisselinge mit geboirlicke
solomniteyten accepteren ende toelaten mits byden aengetogen Ot Henricksoen
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betaelen voir enen recognitie vyff daelders. Noch levert die
rentmeester hier over attestatie van Hendrick ter Spyl ende meester Jan
Holtappel, dairynne zy onder huer hantteyckenen certificeren,
dat desen rentmeester den vursz: Ot van syne kuermoedicheyt
dair hy Co: Mat: mede verplicht was verlaten heefft ende in een
rechte weder wissel Johan Hermanssoen wederom aengenomen sed
Dz die aengetogen informatie volgende die vursz: missive
van xi septembris, diemen den rentmeester last ter naester
rekeninge over te brengen
Sy toegesien dat sulcx geschiet
Hier op doet de Rentmeester nairder bericht in
zyn naestvolgende rekeninge folio Lxx.o verso
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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 3670.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1566 t/m 21 februari 1567).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001 en
0236 t/m 0246 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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Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1566-1567
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J
1

Johannensoen
Juttenzoen

5
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Schuylenburch
Sewinck
Spyl
Swirts

1
4
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6

C
K
Camphuys
Corringer

5
3

Kervell

E

T
5

Tegerdinck
Truyckens

7
5

M
V

Enserinck

4

Marwe
Mensinck

2
4

G
N
Garbrants
Groote Wreterdinck

1
7

Neerdorp
Nyenhuysinck

4
7

H
R
Harmenszoen
Hendrickszoen
Henricksoen
Hermanssoen
Holtappel
Holthuys

8
8
8
9
8, 9
7

Raven
Ribberts

Voirthuisens
Voirthuysen
Vondt

2
2

W
Warninck
Willemszoen
Wobben
Wreterdinck
Wyskincks

S
Schutten

8
7
2

5
4
3
7
3

Z
4

Zwirts
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