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Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1568-1569
foto 0001
Rekeninghe Johan Garbrants Co.e: Ma.t:
van Hispaengnen rch: Rentmeester over desen
Graefschap van Sutphen. Ende vanden
Rentampte vander Schuylenburgh. Ende
dat van eenen geheelen jaere eyndende avont
Petry ad Cathadram xxi.en february anno
xv.C neghen ende tsestich.

Vyffde

Om den Coninck.
foto 0221

folio 107 recto
Ander ontfanck vanden kueren
vervallen ende amenden, verschynende
vanden genen die thynsguederen vercoopen spilsen ende
oversetten sonder consent vanden heere midtgaeders van
hoirige eygen ende vrye luyden ende andere die holt vanden
servilen erffven houwen sonder consent. Oick mede
die by fault van betaelinghe oir thiens den heere
belmondich gevallen, ende vande Recongnitie
vandien. Ende voirts wanneer eenige keurmoetsche
ofte eygen hoirige luyden sterven inde goeden vanden
welcken die heere by wylen deene helft ende by
wylen het beste parceel vervallen is.

in de marge:
Sy een neerstich toeversicht gedraegen
om deze gerechticheyt in weesen thalden
nair behoiren
Ende ierst vander keurmoedige luyden tyde
deser rekeninge in Godt verstorven.
de sertificaty

Inden iersten alzoe Co.e: Ma.t: onsen genadichsten
heeren als Graeve van Sutphen competeert van
alle kuermoedige persoenen zyne Ma.t: mit hoofthyns
verplicht wesende, nae huerer overlyden een het
beste parceel van allen hoiren achtergelaeten gereede
goederen. Soe is dat byt overlyden van Beerent
ten Haenevelt Elsken ten Haenevelts soen keurmoedich
man zyner Ma.t: verthynsende jaerlicks op
meydach inden hoff tho Sutphen folio Cvii.o ar.lo
ultimo, die welcke gestorven is opten vierden
dach van decembris anno xv.C acht ende tzestich
tot Ruerloe. Ende heeft naegelaeten voer een
het beste kuer ofte pandt een olt ruyntken naer
dier aert landts dat welcke men zyne naegelaeten
erffgenaemen heeft laeten coopen voer ses Ryder
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gulden tot vierende twintich stuyvers tstuck.
Compt hier te beloipen in munte deser rekeninge
ter somme van

vii £ iiii stuyver

in de marge:
Den Rentmeester heeft geloeft dese sertificatie myt
die neestbelyvende rekeninge over tbrengen
foto 0222

folio 107 verso
By toverlyden van Johan oir soen Speldemaicker binnen
Deventer in synen leven keurmoedich man syne Ma.t:
verthynsende jaerlicks op meydach binnen Sutphen int
register van Sallant folio xxvio verso ar.lo iio, die
welcke gestorven is opten x.en dach decembris xv.C
Lxviii binnen Deventer aende pestilencie. Ende
heeft achtergelaeten voer een het beste parceel voer een
pandt een olt beddeken daer hy op gestorven is,
dat welcke men vercocht heeft voer vier Ryder
gulden ad xxiiii stuyvers tstuck. Compt hier
iiii £ xvi stuyver
By toverlyden van Baerte zyn suster in hueren leven
kuermoedige persoone zynder Ma.t: verthynsende jaerlicks
op meydach binnen Sutphen int register van
Sallandt folio Lix.o ar.lo iiii.o welcke Beerte gestorven
is opten xii.en dach van january xv.C Lxix binnen
Deventer vande peste naelaetende voer eens het beste een
beddeken dat welcke haer naegelaeten vrinden gecocht
hebben voer vier Ryder gulden ten voirscreven pryse
Compt hier te beloipen ter somme van
iiii £ xvi stuyver
iiia

Somma xvi £ xvi stuyver

foto 0223

folio 108 recto
Blanco pagina
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foto 0224

folio 108 verso
Ander ontfanck van versterven
Belangende die hofhoirige luyden daer van den
heere somwylen in sommige hoeven heeft (als die
selve sterven) deene helft van alle huere achtergelaten
gereede goederen hoedaenich die oick zyn, ende onder
wylen veltgaende ende veltvliegende levendige
haeve gelyck onder ider hoff hier voiren appart van
genoemineert wordt.
Binnen tyde van deser rekeninghe en zyn egeene

foto 0225

folio 109 recto

de affirmatie

hoffhoirige persoonen mans ofte vrouwen gestorven
daer van desen Rentmeester wetenschap heef oft to
zynder kennisse gecommen is. Daeromme hier
uuytgetrocken mit

Nyet.

in de marge:
zedert geaffirmyrt dat dese niet is aff gesonden
Ander ontfanck van wederwisselen
heercommende van keurmoedige persoonen.
Binnen tyde deser rekeninghe en zyn egeene
wederwisselen van eenige kuermoedige mans ofte
vrouwen geschiet Daeromme hier
foto 0226

Nyet.
folio 109 verso

Ander ontfanck van Beleeninghen
Belangende die vrye haevens goederen inder Graefschap
van Sutphen gelegen, daer van den heere als die
selve sterven ende afflyvich worden egeen versterffen
heeft, dan geven alleenlycken tot een Recognitie
een aime wyns, daer voire zy betaelen zoeme
mit hemluyden dan overcompt ende accordeert.
Binnen tyde deser rekeninghe en zyn egeene beleeningen
van eenige vrye haevens luyden geschiet. Daeromme
hier uuytgetrocken mit
Nyet.
Ander ontfanck van Cortinghe
van onderholt ofte gaigen belangende Otto
van Ruwenoirt Drost opt huys ter Schuylenburch
Alsoe mynen Edelen heeren vander Rekeninghen desen Rentmeester
in zyne derde rekeninge folio C. xLiiii verso opte gaigen van
Rouwenoirt belast hebben mitten Drost te overcommen wat men
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hem voirde twee dienaeren corten zal die hy nyet en heeft
geholden. Soe zyn mynen heeren vander Camere (gehoirt
hebbende het rapport vanden Rentmeester) mitten Drost
overcommen datmen hem eens voir tgene des boven verhaelt
is corten zal tzestich ponden van xL grooten Vleems tpont
allet blyckende byden verdraege daer van gemaeckt synde
berustende inde Rekencaemer Daeromme hier de
selve somme van
Lx £.
iiiia

Somma Lx £
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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 3672.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1568 t/m 21 februari 1569).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001 en
0221 t/m 0226 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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Garbrants
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