Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3674 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1570-1571
foto 0003
Soevende
Rekeninghe Johan Garbrantsz
vanden Rentampte der Graefschappe
Zutphen ende vander Schuylemborch
van eenen jare eyndende avont
petri ad cathedram xxi.en february
anno een ende tseventich.
Voorden Coninck.
foto 0211

folio 106 recto
Ander ontfanck vanden keuren
vervallen ende amenden, verschynende
vanden gheenen die thynsgoederen vercoopen splissen
ende oversetten sonder consent vanden heeren
mitsgaders vanden hoirigen eygen ende vrye luyden,
ende ander die holt vanden servilen erven houwen
sonder consent. Oick mede die by faulte van
betaelinge oirs thyns den heer belmondich vervallen
ende vande Recongnitie vandien. Ende voirts
wanneer eenige keurmoedige oft 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 toversicht gedragen
om dese gerechticheyt in te
halden nae behoiren
Ende ierst vande keurmoedigen luyden die
tyde deser rekeninge in godt verstorven sinnen.

De certificatie

Inden iersten Alsoe Co.e: Ma.t: onser alder
genadichsten Lieven heeren als Graeve van
Sutphen competeert van alle keurmoedige 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 Gheese oir dochter ter
Clouwenberchs keurmoedige vrouwe van zynder
Ma.t: verthynsende jaerlicks op meydach inden
hoff tho Zutphen int register van Zallandt
folio Lxiii verso ar.lo iiii.o. Ende is gestorven
opten xxiiii.en dach septembris anno xv.C ende
tseventich inden kerspel van Batman voirden
Batmer Boem, ende heeft naegelaeten voir een
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het beste parceel voir een keur een olt Luicks peert
dat welcke hairen naegelaeten man gecoft heeft
voir acht daelers ad xxx stuvers tstuck. Die
welcke alhier beloipen in munte deser rekeninge
ter somme van

xii £

in de marges:
Den Rentmeester verclairt dat dese sertificatie durchet
innemen der stadt Zutphen vercomen sye.
Myt oick die sertificatie van den selven capittell
vander vuirgaende rekeninge
Men last de Rentmeester ter naester rekeninge
te voldoen den last gestelt op gelieke
partie gestelt in syn vuyrgaende rekeninge
folio Cvii verso arlo iv ende werden dese ende
die nagetrocken partien middelermate
hyr avergeven tot goeder rekeninge
Alsoe men bevindt by ‘t boeck van die acten folio xLiii dat een kuermoetscher
persoene genant Fenne ter Schoete den iiien augusto anno Lxx by consent van deser
Camer tegens heur een wederwissell gedaen heeft, ende dairbeneffens
affdracht dat sy buyten haer echt gehilict hadde myts dair voir eens betekende
die somma van vertyn Borgonsche dalers allet breder blickende by die selve acten
ende alsoe desen Rentmeester vandie voirsz: somme behoirt hadde to verantwoirden
in syn vie rekeninge maer wardt niet geschiet
Soe lastende desen Rentmeester hyr van to verantworden
in syn achste ende neestvolgende rekeninge
naer behoir
hir van wordt verantwordt in die
volgende rekeninge folio vii
Sy togesien sulx geschiet sy het ten beraet wordt
desen Rentmeester (verder niet leesbaar)
foto 0212

folio 106 verso
By toverlyden van Hendrick oir soen in zynen leven
Co.e: Ma.t: keurmoedich man verthynsende jaerlicks
op meydach binnen Sutphen int register van
Zutphen folio Lxxxi ar.lo ultimo, den
welcken gestorven is opten xxen dach van aprilis
anno xv.C ende tseventich binnen Lochom.
Ende heeft naegelaeten voir een het beste parceel
voir een keur een olde koye, die welcke
heeft gecoft zyn naegelaeten huysvrouwe voir
vyff Ryder guldens ad xxiiii stuvers tstuck
Bedraegende hier ter somme van

vi £
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By toverlyden van Anthonia haer dochter
in haer leven zyne Ma.ts: keurmoedige
vrouwe verthynsende jaerlicks op Petri ad
Cathedram xxi.en february binnen Lochom,
die welcke gestorven is opten xxviii.en dach
aprilis anno xv.C ende tseventich. Ende
heeft naegelaeten voir eens het beste eenen
tabbaert, welcken tabbaert die naegelaeten
erffgenaemen gecoft hebben voir vier Ryder gulden
ad xxiiii stuvers tstuck. Beloipende hier ter
somme van

iiii £ xvi stuver

Byt toverlyden van Johan haer zoen bouwman in
Olst anders genaempt Muller den welcken
in synen leven Conincklicke Ma.ts: keurmoedich
man is geweest. Ende is gestorven opten ii.en
dach van february anno xv.C een ende tseventich
inden kerspel van Olst, ende verthynsende jaerlicks
op meydach int register van Sallandt folio
iiii.o articulo ultimo buytten Deventer naelaetende
voir een het beste parceel voir een keur een olt
marry peerdeken. Welck marry peerdeken gecoft
heeft zyn naegelaeten broederen genaempt Aelbert
ende Willem Jansszoen voir acht Ryders ellick
foto 0213

folio 107 recto
Ryder gerekent tot vierentwintch stuvers Brabants
tstuck. Compt hier ter somme van
iiite

Somma

ix £ xii stuver

xxxii £ viii stuver
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foto 0214

de affirmatie
sedert gedaen

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

Binnen tyde deser rekeninghe en zyn egheene
hoffhoirige luyden van mans ofte vrouwen in
godt verstorven emmers daer desen Rentmeester eenige
wetenschap van heeft daeromme hier mit

Nyet

Ander ontfanck van wederwisselen
herkommende van keurmoedige persoenen.
Binnen den tyde van deser rekeninge en zyn oick
egheene weder wisselen van vrouwen ofte mans
persoenen geschiet daeromme hier
foto 0215

Nyet
folio 108 recto

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 geven alleenlicken van beleeninge ofte
Recongnitie een aeme wyns, daer voire sy betaelen
soeme 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 verdonckerde
partien
Als vanden verdonckerde partien en heeft desen
Rentmeester binnen den tyde van deser rekeninghe
egheene konnen bekommen om int locht te brengen.
Daeromme hier

Nyet
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foto 0216

folio 108 verso
Ander ontfanck van Confiscatien
ende Mysbruycken.
Binnen tyde deser rekeninghe en zyn egheene
confiscatien mysbruycken ofte inwinningen van
goederen geschiet ofte gevallen, andere dan die gheene
daer van hier voiren van verantwoirt wordt. Daeromme
hier

Nyet

Ander ontfanck van allerley
extraordinaris partien.
Alsoe binnen tyde deser rekeninghe oick egheene
extraordinaris partien gevallen en zyn. Daeromme
hier oick mit
foto 0217

Nyet
folio 109 recto

Ander ontfanck ende verclaeringhe
van saedeleenen ofte andere van natueren die
weder te hoeve vervallen moegen, ellick mit zynder
natueren, diemen noch tertyt in erfaeringe heeft
konnen kommen ofte gevonden.
Geerlich van Holte is beleendt mit een leengoet
genaempt ter Braick wesende een saedeleen zynder
Ma.t: als Graeve van Sutphen inden kerspel
van Warnsfelt inde buyrschap van [niet ingevuld]
gelegen. Ende als den besitter daer van sterft
sonder mans gebeurte naelaetende, soe vervalt
tselve goet aen zyne Ma.t:. Ende staet te
weten dat mynen heren Canceller ende Baeden
durch versouck van voirscreven Geerlich van Holthe
daermet beleent hebben zynen vaeder Wolter van
Holthe.
Welcken Geerlick geene kinderen
en heeft, daer hy Wolter van Holthe kinderen
heeft.
Waer uuyt schynt dat zyne Ma.t:
hier by mitte selve beleenonge gen intresseert is
Ende soo dese tselve goet daerdurch uuyter
stammen erven
Daeromme hier pro

Memorie.

in de marge:
Sy avergezet geworden op de apostille van
die iie nestvoirgaende rekeninge folio iC xii 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 3674.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1570 t/m 21 februari 1571).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0003 en
0211 t/m 0217 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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