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Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1567-1568
foto 0001

Vierde

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

foto 0241

folio 118 recto
Ander ontfanck vanden kueren
vervallen ende amenden, verschynende
vanden gheenen die thynsguederen vercoopen splissen
ende oversetten sonder consent vanden heeren, mitsgaders
van hoirigen eygen ende vrye luyden, ende andere die
holt vanden servilen erfnen houwen sonder consent, oick
mede by faulte van betaelinge oirs thyns den heere
belmondich vervallen, ende vande Recongnitie vandien.
Ende voirts wanneer eenige keurmoetsche op eygen
hoirige luyden sterven inde goeden vanden welcken
den heere by wylen deene helft ende by wylen het beste
parceel vervallen is.

in de marge:
Sy een neerstich toeversicht gedragen
om deze gerechtichthz in wilsten
teholden
Ende ierst vanden keurmoedigen luyden
tyde desen rekeninge gestorven.
Inden iersten Alsoe Co.e: Ma.t: onser genadichsten
heeren als Graeve van Sutphen competeert
van alle keurmoedige persoonen, syne ma.t: mit
hoofthyns verplicht wesende nae heuren overlyden
een het beste parceel van allen heuren achtergelaeten
gereede guederen. Soe is dat by toverlyden
van Willemken Schult Hoevinges keurmoetsche
vrouwe synder ma.t: verthyndende jaerlicks op
Simonis ende Juda inden hoff tho Hengel int
register vanden thynsen tho Selhem Hengel rch.
folio xxvi.o articulo ultimo. Die welcke gestorven
is opten xxv.en dach van february anno xv.C Lxvii inden
kerspel van Selhem op een goet genaempt Priesterdinck
Ende heeft achtergelaeten voir een het beste parceel off
pandt een marry peerdeken naer dier aert landts
dat welcke men haeren naegelaeten man Johan
Priesterdinck heeft laeten coopen om der armer kinderen
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willen (die zy oick achtergelaeten heeft) voir ses Ryder
gulden ad xxiiii stuvers tstuck Beloipende ter
somme van

vii £ iiii stuver

in de marge:
Lo.r by gebreke van certificatie
De Rentmeester vertelt dat om de pest willen
hy geen certificatien en heeft kunnen
erlangen, ende om anderen zynen occupatien
inde zaken der geconsygnierde
gelden, ende dat hy sie resomireren
ende op zynen naistvolgende
rekeninge overbrengen sal, zoe
Sy sulxc gedaen en mede vryen geeve
opte voorgaende rekeninge gebreken, op
peene des alden ende terwyle hier
angenomen ter goeder rekeninge, om
deze rekeninge sluytbair te maken
zedert avergelevert atestatie van Derick van Keppell Richter tot
Seelhem geinfilyrt andie liasse op die ve rekeninge
foto 0242

folio 118 verso
By toverlyden van Marry ten Corringer ofte
Maria syn suster in heuren leven synder Ma.t:
keurmoetsche vrouwe verthysende jaerlicks op meydach int register van Sutphen folio xCii
ar.lo primo, die welcke gestorven is prima marty
anno xv.C Lxvii inden kerspel van Ruerloe. Ende
heeft naegelaeten voir een het beste parceel voir een
keur oft beste pandt een olt koyken naer dier
landts aert, dat welcke haeren naegelaeten man
gecoft heeft voir vyff Ryder gulden ad xxiiii stuvers
tstuck. Compt hier ter somme van

vi £

By toverlyden van Hendrick Buts keurmoedich
jongen sijnder Ma.t: verthynsende jaerlicks op meye
int register van Sutphen folio xCvii.o verso ar.lo
v.o die welcke gestorven is opten xvi.en dach van
marty anno xv.C Lxvii binnen der stadt van
Deventer int gasthuys aende pestelentie in grooter
armoet sonder iets achterlaeten daer den heere wat
van heeft konnen genieten Comme hier mit

Nyet
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By toverlyden van Sweene oir dochter inden
Haegen keurmoetsche vrouwe sijnder Ma.t: thynsende
jaerlicks op meydach int register van Zutphen
folio xLiii.o verso, die welcke gestorven is opten
ii.en dach van aprilis anno xv.C Lxvii inden kerspel
van Almen achterlaetende voir een het beste parceel voir
een keur een olt marry peerdeken. Dat welcke haeren
naegelaeten man Hillebrant inden Haegen gecoft heeft voir
acht Ryder gulden ad xxiiii stuvers tstuck Bedraegende
hier ter somme van
ix £ xii stuver
in de marge:
zedert avergelevert atestati van Wilhem van
Vorden Richter tot Almen geinfilyrt aen de liasse
op de ve rekeninge
foto 0243

folio 119 recto
t

By toverlyden van Henrica Grieten dochter sijne Ma. :
in heuren leven keurmoedige vrouwe ende verthynsende
jaerlicks op meydach inden hoff tho Sutphen
int register van Sallandt folio xxxvii.o ar.lo v.o
Ende is die selve gestorven opten x.en dach van
septembris anno xv.C Lxvii inden kerspel van
Raelten, achterlaetende voir een het beste parceel voir
een keur een koye, die welcke haeren naegelaeten
man gecoft heeft voir vyff daelers ad xxx stuvers
tstuck. Beloipende hier ter somme van
vii £ x stuver
By toverlyden van Johan vander Hunnepe in synen
leven Co.e: Ma.t: keurmoedich man verthynsende
jairlicks int register van Sallandt op meydach
inden hoff tho Sutphen folio xxxix.o ar.lo ultimo.
Die gestorven is opten vi.en dach van octobris anno xv.C
Lxvii inden kerspel van Gorssel, achterlaetende
voir een het beste parceel voir een keur een marry
peerdeken, dat welcke syne naegelaeten vrunden gecoft
hebben voir seven daelers ad xxx stuvers tstuck.
Compt hier te beloipen ter somme van

x £ x stuver

in de marge:
zedert avergelevert atestati van Jan
Avermeyer scholtes tot Warenffelt geinfilyrt
an de liasse op de ve rekeninge
iii.a

Somma xL £ xvi stuver
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foto 0244

folio 119 verso
Ander ontfanck van versterven
Belangende die hofhoerige luyden, dair van den
heere somwylen in sommige hoeven heeft (als die
selve sterven) deene helft van alle heure achter gelaeten
gereede guederen, hoe daenich die oick syn, ende onder
wylen veltgaende ende veltvliegende levendige haeve
Gelyck onder ider hoff hier voiren appart van
gementionneert wordt.
Inden ierste byt overlyden van Berndt Smedinck
in synen leven Co.e: Ma.t: hofhoerich man naeden
goede genaempt Smedinck gelegen inden kerspel
van Vorden hoerich naeden hoff tho Hengel, die
welcke gestorven is opten ii.en dach van july anno
xv.C Lxvii opt voirgenoempde goet Smedinck
Van welck afstervent sijne Ma.t: competeert
deene helft vande veltvliegende ende veltgaende
levendige haeve, tot welcken eynde desen
Rentmeester die selve veltvliegende ende veltgaende
levendige haeve opten selven goede wesende opten vii.en
dach july Lxviii daer naer geinventariseert heeft
Ende mynen Edelen heeren vander Rekeningen thAernhem mit
syn advys opten xxiiii.en augusti toegesonden, die
welcke dairop geappoincteert oft gestalt hebben, dat
hy die weduwe van zalige Berndt Smedinck (soe veele
Co.e: Ma.t: daer van competeert) solde moegen laeten
voir de somme van twelff Ryder gulden ad xxiiii stuvers
stuck. Breder blyckende by den selven appoinctemente
die hier mitten selven inventaris overgelevert wordt
daeromme hier die selve xii Ryder gulden maickende ter
somme van
xiiii £ viii stuver

in de marge:
By ordonnantie dezer camer in date iiiien septembris xvC Lxvii hier avergenomen
By toverlyden van Johan Hiddinck Co.e: Ma.t: hofhoerich
man naeden goede genaempt Hiddinck gelegen inden
kerspel van Vorden hoerich naeden hoff tho Hengel
die welcke gestorven is opten xxviii.en dach van junio
onder den kerspel van Vorden opt goet Hiddinck, van
foto 0245

folio 120 recto
t

welck affstervent syne Ma. : competeert deene
helft vande veltvliegende ende veltgaende levendige
haeve. Ende heeft daeromme desen Rentmeester die selve
veltvliegende ende veltgaende levendige haeve opten
selven goede zynde, opten ix.en dach van julo geinventariseert
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ende mynen Eerzame heeren vander Rekeningen tArnhem mit
syn advys op dach voirgenoempt toegesonden. Die
daerop geappoincteert oft geresolveert hebben, dat hy
die weduwe van zalige Johan Hiddinck (soeveele syne Ma.t:
daer van competeert) solde laeten voir negenthien Ryder
gulden tot xxiiii stuvers tstuck. Blyckende by den
selven appoinctmente hiermit den selven inventaris
overgelevert. Beloipende die selve xix Ryders
ter somme van
xxii £ xvi stuver
in de marge:
By ordonnantie deser camere in date iiiien septembris xvC Lxvii
iiii.a

Somma xxvii £ iiii stuver

foto 0246

folio 120 verso
Ander ontfanck van Beleeninghen
Belangende die vrye haeves goederen inde Graefschap
van Sutphen gelegen, daer van den heere als die
selve sterven ende aflivich wordden egheen versterff
en heeft, dan gheven alleenlycken tot een
Recongnitie een aeme wyns, daer voire sy betaelen soemen
mit hemluyden dan overcompt ende accordeert.
Binnen tyde deser Rekeninge en zyn egheene beleeningen
van eenige vrye haeves luyden geschiet. Daeromme
hier uuytgetrocken mit
Nyet

Ander ontfanck van Wederwisselen
herkommende van keurmoedige persoenen.
Binnen het jaer tyde deser Rekeninge en syn egheene
wederwisselen van eenige keurmoedige persoenen geschiet.
Daeromme hier mit
Nyet
in de ondermarge:
Van deze tekst is door het verbleekte schrift geen betrouwbare transcrptie te maken.
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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 3671.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1567 t/m 21 februari 1568).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001 en
0241 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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