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foto 0001
Seste

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 Cathadram xxi.en
february anno xv.C ende tseventich.
Voirden Coninck.

foto 0217

folio 106 recto
Ander ontfanck van keuren
vervallen ende amenden verschynende
vanden gheenen die thynsgoederen vercoopen splissen
ende oversetten sonder consent vanden heere mitsgaders
van hoirige eygen ende vrye luyden, ende ander 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 keurmoedige 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 neerstig toeversicht
gedragen, om deze gerechtichtheyt
in weesen te halden nair behoiren
Ende ierst vanden keurmoedighen luyden tyde
deser rekeninge in Godt verstorven.

De certificatie

Inden iersten alsoe Co.e: Ma.t: onser alder genadichsten
Lieven heeren als Graeve van Zutphen competeert
van alle keurmoedighe persoenen zyne Ma.t: mit
hoofthyns verplicht wesende, nae heuren overlyden
een het beste parceel van hoiren achtergelaeten
gereede goederen. Soe is dat byt overlyden
van Hendrick ter Schoet Alydt ter Schoets zoene
in zynen leven Co.e: Ma.ts: keurmoedighe
man verthynsende jaerlicks op meydach inden
hoff tot Sutphen, blyckende byt register
der selver thynsen folio Cvi.o verso articulo ii.o
naelaetende voir een het beste parceel ofte pandt
voir een keur een olt koycken. Ende soe hy opten
xxv.en may anno xv.C Lxix gestorven is inden kerspel
van Ruerloe, heeft zyne naegelaeten weduwe dat
selve koycken gecoft voir seven ende eenen halven
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Ryder gulden ad xxiiii stuvers Brabants tstuck
Hier de selve maickende in munte deser rekeninge
ter somme van
foto 0218

ix £
folio 106 verso

De Rentmeester verclaert dat hy niet en weet datter tyde deser
rekeninge meer hoerige gevallen zyn, ende mits dattet
register van hoerige persoenen verloost is byt innemen vande
stadt, ende dat hy hem dair op bedencken sal ende
ter naister rekeninge dairvoir veraentichen op zyn eedt
Sy by die Rentmeester ter naister rekeninge veraenticht volgens de
voirgaende apostille, byzunder gelezen dat by dese
leedige plaetse sch wel schynt datter meynynge
geworden is van noch yet dair aff in ontfang te brengen ende
tsoe schynt uit hier na folio Lxxxi ar.lo iiio
dair die Rentmeester verclaert dese versterven
xvi £ te souden bedraegen
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foto 0219

folio 107 recto
Ander ontfanck van versterven
Belangende die hoffhoirige luyden, daer van den
heere somwylen in sommige hoeven heeft (als die selve
sterven) deene helft van allen heuren achtergelaeten
gereede goederen hoe daenich die oick zyn moegen, ende
onder wylen veltgaende ende veltvliegende levendige
haeve. Gelyck onder ider hoff hier voire appart
van genomineert wordt.

de certificatie

Ierstlicken byt overlyden van Roeloff Wyssinck
in synen leven Co.e: Ma.ts: hofhoerich man
naeden goede genaempt Goetinck gelegen inden kerspel
van Warnsfelt staende onder die subjectie des haeves
tho Lochem, die welcke gestorven is opten lesten
dach van maio xv.C Lxviii op een goet genaempt
byde Vers gelegen tho Baick. Van welck
affstervent zyne Ma.t: competeert deene helft van
alle die naegelaeten gereede goederen, blyckende by
een inventarius by desen Rentmeester opten xxi.en dach
juny daer naer gemaickt ende mynen Edelen heeren
vander Rekeningen opten vi.en july Lxviii mit
syne missive toegesonden. Daerop by mynen heeren
geordonneert is dat desen Rentmeester die weduwe ende
kinderen van zalige Roeloff Wyssynck die goederen by
hem alsdoen opgeteeckent wel sal moegen laeten
mits dair voire tot prouffyt van zyne Ma.t:
betaelende aen handen van desen Rentmeester de somme
van hondert ponden van xL grooten Vlems tpondt
Allet naer wyder inhalt der selver ordonnantie
die hier mit eenige andere missiven verclaeringe van
gewichte ende certifficatie van Berndt Meyerinck
onder trasseth vander Camere overgelevert wordt
Daeromme hier die selve somme van
C£

in de marge:
Byden ordonnantie dezer Camer met verscheyden
bygeveuchde missiven ende verclaeringe
vien

Somma

£C
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foto 0220

folio 107 verso
Ander ontfanck van wederwisselen
herkommende van keurmoedighe persoenen
Binnen tyde deser rekeninghe en syn egheene
wederwisselen van eenige keurmoedige mans ofte
vrouwen geschiet Daeromme hier

Nyet

in de marge:
de affirmatie zedert gesonden
Ander ontfanck van Beleeninghen
Belangende die vrye haeves goederen inder Graefschap
van Sutphen gelegen, dair van den heere als die selve
sterven ende afflivich wordden egheen versterff en heeft
dan gheven alleenlicken van beleeninge ofte Recongnitie
een aeme wyns, dair voire sy betaelen soeme mit henluyden
dan overcompt ende accordeert.
Binnen tyde deser rekeninge en syn egheene beleeningen
van eenige vrye haeves luyden geschiet Daeromme
hier uuytgetrocken nul
Nyet
foto 0221

folio 108 recto
Ander ontfanck van verdonckerde
partien.
Als vanden verdonckerde partien een heeft desen Rentmeester
binnen tyde deser rekeninge egheene bekommen
om int locht te brengen Daeromme hier
Nyet
Ander ontfanck van confiscatien
ende Misbruycken.
Binnen tyde deser rekeninge en zyn egheene
confiscatien mysbruycken ofte inwinninghen
van goederen gevallen andere dan daer hier voiren van
verantwoirdt wordt Daeromme hier

foto 0222

Nyet
folio 108 verso

Ander ontfanck van allerley
extraordinaris partien
Desen Rentmeester heeft ontfangen van Hendrick
Arntssen woenende inden Toldyck onder Steenre
twintich ponden Artois. Dan weet nyet durch
wat oirsaecke hy die selve heeft moeten geven. Edoch
soe het verdrach met hem tanderen tyden gemaickt, onder
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andere mit breuckt dat hy binnen vier maenden naer
datum vandien behoirlicke affdracht solde doen vandt
gene Co.e: Ma.t: uuyt saicke vanden affgehouwen
holte vervallen ende gebroeckt is, op pene boven die
xxiii £ (die hy betaelt heeft) noch te betaelen andere
seventhien ponden. Ende gemerckt hy tselve verdrach
binnen tyt voirnoemt nyet en heeft gehaelt presumeert
daeromme desen Rentmeester dat hy om derselver
oirsaecke die xx £ heeft moeten betaelen
Ergo
hier die selve

xx £

in de marge:
De Rentmeester sal ter naister rekeninge bescheyt
overbrengen wair uuyt dezen ontfang zekerd spruyt.
Den Rentmeester hirop gehoirt seicht dat desen ontfanck
spruyt ter orsaicke van etlicke affgehowen holt
dat ter tyt by contract is hier die selve geprisyrt, uuytgesondert noch
seker bruecke den landrost [....ocken] in syn leste rekeninge onder in
ontfanck gelast ys
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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 3673.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1569 t/m 21 februari 1570).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001 en
0217 t/m 0223 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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Arntssen
Garbrants
Goetinck

4
1
3

Index
Meyerinck
Schoet
Schuylenburch

3
1
1

Vers
Wyssinck

3
3
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