Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3675 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1571-1572
foto 0003

Achtste

Reeckeninge Johan Garbrandts
vanden Rentampte der Graefschappe
Zutphen ende vander Schulenborch
van eenen jaere eyndende avent
Petri xxi.en february anno xvC
Lxxii
Voirden Coninck

foto 0219

folio 106 recto
Ander ontfanck vanden keuren
vervallen ende Amenden verschynende
vanden ghenen die thynsgoederen vercoopen splissen
ende oversetten sonder consent vanden heere mitsgaders vande hoerige eygen ende vryluyden ende
andere die holt vanden servylen erven houwen
sonder consent. Oock mede die by faulte van
betaelinge oers thyns den heere belmondich
vervallen ende vande Recognitie vandien. Ende
voorts wanneer eenige keurmoedighe ofte eygen
horige luyden sterven inden goeden vanden
welcken die heere bywylen deene helft
ende bywylen het beste parceel vervallen is.

in de marge:
Sy een neerstich tosicht
gedragen dese gerechticheit
in wesen thalden nair behoir.
Ende ierst vande keurmoedighe
luyden die tyde deser reeckeninghe
in Godt verstorven sinnen.

De sertificaty

Inden iersten alzoe Co.e: Ma.t: onser alder
genadichsten Lieven heeren als Grave van
Zutphen competeert van alle keurmoedigen
zyne Ma.t: mit hoofthyns verplicht wesen
nair heuren overlyden een het beste
parceel van oirer achtergelaeten gereede
goederen Soe is dat byt overlyden van Fenne
oir dochter keurmoedige vrouwe synder Ma.t:
verthynsende jaerlicks op mey binnen Zutphen int register
van Sallandt folio iiii.o verso ar.lo p.o ende is gestorven
opten iiii.en dach van may anno xv.C Lxxi inden
kerspel van Raelten op een hoffstede genaempt
Worme Iniger naelaetende voir een beste parceel
voir eenen keur eenen olden tabbart van slecht laeken
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gelacht die welcke haren nagelaten man om der
armoedts willen gecoft heeft voer dry Ryder
gulden ad xxiiii stuvers tstsuck. Compt
hier te beloopen in munte deser reeckeninge
ter somme van

iii £ xii stuver

in de marge:
De Rentmeester verclairt dese sertificatie dorch
het innemen der stadt Zutphen quitgeworden is
Sy voorders dese certificatie so angenomen tot goede
affirmatie onvercort ontvangen recht
foto 0220

folio 106 verso
By toverlyden van Henrick syn broeder in
synen leven Co.e: Ma.ts: keurmoedich man jaerlicks
verthynsende op mey int register van Sallandt
folio xxxvi ar.lo vi.o den welcken gestorven
is op xxx.en dach van julio anno Lxxi inden
kerspel van Raelten op een goet genaempt ter
Hair ende heeft den selven nagelaeten voir
een het beste parceel voir eenen keur een
olt peerdeken nair dier landts aert dat
welcke syn nagelaeten huyssevrouwe gecoft
heeft voir acht ende eenen halven Ryder gulden
ad xxiiii stuvers het stuck. Beloopende hier
ter somme van

x £ iiii stuver

Ander ontfanck van versterven.
Belangende die hoffhoerige luyden dair van
den heere somwylen in sommige hoeven heeft
(als de selve sterven) deene helft van alle
heuren achtergelaeten gereede goederen hoedanich
die oock syn moegen ende onderwylen veltgaende
ende veltvliegende levendige have. Gelyck
onder ider hoff hier voiren apart van
wordt genomineert.
Binnen tyde deser reekeninge en syn egeene
foto 0221
de affirmaty

folio 107 recto
hoffhoerige luyden van mans ofte vrouwen
in godt verstorven emmers gheene dair desen
Rentmeester eenige wetenschap van heeft.
Daeromme hier mit

Nyet
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folio 107 verso
Ander ontfanck van
wederwisselen herkommende van
keurmoedige persoonen.
Alsoe mynen hoochachtbaere Vrundt feste wyse ende
seer voirsichtige heeren vander Reeckeningen tot Aernhem
verordent durch angeven ende versouck van eene genant Fenne
ter Schoet Co.e: Ma.ts: keurmoedige vrouwe woonende inden
kerspel van Steender verthynsende jaerlicks op meydach binnen
Zutphen int register vanden keurmoedigen luyden opten iiien
dach augusti anno xv.C Lxx geconsenteert ende van syne Ma.ts:
wegen toegelaeten hebben dat die voirnoemde Fenne ter Schoet Anna
tho Rickel in haer plaetse tot syne Ma.ts: keurmoedige vrouwe
in een rechte wederwissel voir den Rentmeester als hoffrichter ende
huysgenoeten solde moegen stellen midts byden supplemente voirt
selve gesent ende voirde affdracht dat sy uutter echt gehillickt
is voir een Recognitie te betaelen an handen vanden Rentmeester eener
die somme van veerthien daelers ad xxxii stuvers Brabants tstuck allet
nair wyder inhalt der selver acte. Achtervolgende welcken
die voirnoemde Fenne ter Schoet my opten xxien dach septembris
anno xvC Lxx de voirscreven Anna tho Ryckel tot een rechte wederwissel gestalt heeft in presentie van Henrick tho Voethorst
ende Dirrick Ribbertszoen als thuisgenoeten ende gerechtluyden die
dair mede an ende over geweest sinnen ende hebbe tot dien eynde
Fenne ter Schoet haere vrybrief gegeven in behoorlicker formen
daeromme hier voir ontfanck die selve xiiii dalers maecken
ter somme van
xxii £ viii stuver

in de marge:
dit Relict by et boick vanden acten
folio xLiii voir van die copie hir overgeven
betekent
Dibbetz
Ander ontfanck van Beleeningen
belangende die vrye haves goederen inde
Graeffschap van Sutphen gelegen die
van die heere als die selve sterven ende
afflyvich worden egeen versterff en heeft
dan geven alleenlicken van beleeningen (ofte
Recognitie) eene ame wyns dair voere sy
betaelen soomen mit hemluyden dan overcomen
ende accordeert

de affirmati

Binnen tyde deser reeckeninge en syn egeene
beleeningen van eenige vryhaves luyden
geschiet dairomme hier uutgetrocken mit

Nyet
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folio 108 recto
Ander ontfanck van verdonckerde
partyen.
Als vande verdonckerde partyen en heeft
desen Rentmeester binnen tyde deser reeckeninge
egeene becommen om int locht te brengen dairomme
hier

Nyet

Ander ontfanck van Confiscatien
ende Misbruycken.
Binnen tyde deser reeckeninge en syn egeene confiscatien
misbruycken ofte inwinningen van goederen geschiet
ofte gevallen anderen dan die ghene dair van
hier vooren van verantwoirdt wordt dairomme
hier
Nyet
Ander ontfanck van alreley extraordinarische
partyen
Alzoe binnen tyde deser reeckeninge oock egeene
extraordinarische partyen gevallen en syn
dairomme hier oock nyet

Nyet
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folio 108 verso
Ander ontfanck ende verclaringe
van Sadeleenen ofte natueren die
weder te houve vervallen moegen ellick mit syne
naetueren diemen noch tertyt in erfaringe heeft
konnen commen ofte gevinden

Geerlich van Holte is beleendt midt een leengoet
genaempt ter Braick wesende een saedeleen synder
Ma.t: als Grave van Sutphen inden kerspel
van Warnsfelt inde buyrschap van [niet ingevuld]
gelegen ende als den besitter dair van sterft
sonder mans geboerte naelaetende, V. Ende
staet te weten dat mynen heeren Cantzler ende
Raeden durch versouck vanden voirsz: Geerlich
van Holte daer mede beleendt hebben synen
vaeder Wolter van Holte welcken Geerlich
egeene kinderen en heeft waer uut schyndt
dat syne Ma.t: hier by mitte selve beleeninghe
geinteresseert is ende solde tzelve goet
daer durch uuyter stammen erven daeromme
hier pro
Memorie
V

in het voorgaande jaar staat hier:
soe vervalt tselve goet aen zyne Ma.t:

7 augustus 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-5-

Transcriptie: © Albert Lettink - m.m.v. Rob Stokkers

Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3675 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1571-1572
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 3675.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1571 t/m 21 februari 1572).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0003 en
0219 t/m 0224 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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