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Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1573-1574
foto 0001
Thiende

Reekeninghe Johan Garbrants Co.e: Ma.t:
van Hispanien rch: Rentmeester over der
Graefschap van Zutphen ende vanden
Rentampte vander Schuylenburch.
Ende dat van eenen geheelen jaere
eyndende avont petri ad cathedram xxi
february anno xv.C vierentzoeventich
voorden Coninck

foto 0215

folio 106 recto
Ander ontfanck van den
keuren ende Amenden vanden
gheenen die verschynden ende thinsgoederen
vercoopen splitten ende oversetten sonder
consent vanden heere mitsgaders vanden
hoerige eygen ende vryluyden ende andere
die holt vanden servylen erven houwen
sonder consent oock mede die by faulte
van betaelinge oirs thyns den heere
belmondich vervallen ende vande Recognitie
vandien ende voirdts wanneer eenighe
keurmoedige ofte eygen hoerige luyden
sterven inden goeden vanden welcken die
heere by wylen deene helft ende by
wylen het beste parceel vervallen is.

in de marge:
Sy een nierstich tosicht
gedragen om dese gerechticheit
in wesen to halden nair
behoir
Ende eerst vande koeurmoedige luyden die tyde deser reeckeninge
in Godt verstorven syn.

die sertificati

Inden eerste alsoo Co.e: Ma.t: onser aller genadigen Lieven
heeren als Grave van Sutphen competeert
van alle keurmoedige persoonen syne Ma.t: mit
hoofthins verplicht wesende naer heuren overlyden
een het beste parceel van oiren achtergelaeten
gereede goederen
Soo ist dat by toverlyden
van Gerrit Fennen soen keurmoedich man synder
Ma.t: verthinsende jaerlicks op mey binnen Zutphen
Int register van Sallandt folio Cii.o ar.lo
v.o ende is gestorven opten xxen decembris
anno xv.C Lxxiii inden kerspel van Neede naer
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laetende voir een het beste parceel voir eenen
keur een oldt koyken naer dier ardt landts
diemen die nagelaeten kinderen gelaeten heeft
voir vier dalers ad xxx stuvers het
stuck maeckende hier ter somme
van

vi £

foto 0216

folio 106 verso
Byt overlyden van eender genaempt Peeter
oir soen in synen leven Co.e: Ma.ts: keurmoedich
man verthinsende jaerlicks op mey int register
van Sallandt folio xxxv articulo iiii.o den welcken
gestorven is opten xxiiiien dach van juny anno
xv.C Lxxiii inden kerspel van Olst naelatende
voir een het beste parceel voir eenen koeur
een marry perdeken naerden aerdt vander landt
welcke voirss: peerdeken syne nagelaeten huysvrouwe
ende heuren kinderen vercoft is voir acht
dalers den daler ad xxx stuvers tstuck hier
bedraegende ter somme van
xii £
Ander ontfanck van versterven
belangende die hoffhorige luyden dair van
den heere somwylen in sommige houven heeft
(als die selve sterven) deene helft van alle
heuren achtergelaeten gereede goederen hoedanich
die oock syn moegen ende onderwylen veltvliegende ende levende have gelick onder
ider hoff hier voiren apart van wordt
genomineert
Byt overlyden van Lambert Lenderinck in

foto 0217

folio 107 recto
e

die sertificaty

ts

synen leven Co. : Ma. : hoffhoerich man naeden
goede Lenderinck gelegen inden kerspel van Hengel
hoerich naeden hoff to Hengel die welcke is
gestorven int jaer van Lxxii als die Rebellen
weder syne Ma.t: die Stadt ende Graeffschap van Zutphen inne hadden van welck
affstervent syne Ma.t: competeert deene gerechte
helft vande veltgaende ende veltvliegende levende
haeffve byden zalige man naergelaeten, dan overmidts die selve Rebellen als mit Conincx
eygen schrifboeck die beesten vercken ganssen
ende hoenderen meestendeel genoemen ende oock
opgegheeten hebben heeft desen Rentmeester
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opten ixen july anno xv.C Lxxiii van syne
Ma.ts: wegen in presentie vanden Richter van Hengel
Caspar van Soelent ende meer andere mit
syn naegelaeten soon oock mede genaempt
Lambert overcommen ende verdraegen dat hy
syne Ma.t: vandt selve versterff solde gheeven
ende in handen van desen Rentmeester betalen
eener de somme van vier ende twintich dalers
ad xxx stuvers tstuck dair van den selven
Richter genouchsame certifficatie solde hebben
gegeeven dan overmidts hy in godt is verstorven
aleer men hem die certifficatie affgeyschet
heeft, en kunnen om dier oirsaecken halven
hier op egeene certifficatie exhiberen
nyettemin worden alhier alenen wel voir
ontfanck genoemen die selve xxiiii dalers
Bedraegende ter somme van
xxxvi £

19 augustus 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-3-

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

Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3677 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1573-1574
foto 0218

folio 107 verso
Ander ontfanck van wederwisselen
hercommende van keurmoedige persoonen

By affirmati

Binnen tyde deser reeckeninge synder egheene
wederwisselen van keurmoedige persoonen
heergecommen daeromme hier mit

Nyet

Ander ontfanck van beleenongen
Belangende die vryehaves goederen inder Graefschap
Zutphen gelegen wair van die heere als die
selve sterven ende afflyvich wordden egeen
versterff en heeft dan gheeven alleenlick
voir eene Recognitie eene ame wyns dair voir
sy betaelen soomen mit henluyden dan
overcompt ende accordeert
Binnen tyde deser reeckeninge en syn egeene beleenongen van eenige vrye haves luyden geschiet
daeromme hier uutgetrocken mit
Nyet
foto 0219

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 daeromme
hier
Nyet
Ander ontfanck van
misbruycken
Binnen tyde deser reeckeninge en synder egeene
confiscatien ader misbruycken gevallen daeromme
hier mit
Nyet
Ander ontfanck van alreley
Extraordinais partyen
Alsoo binnen tyde deser reeckeninge oock egeene
extraordinaris partien gevallen en syn daeromme hier
oock mit
Nyet
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foto 0220

folio 108 verso
Ander ontfanck ende ver
claronge van Saedeleenen ofte
andere natueren die weder tehoeve
vervallen moegen ellick mit synder natueren
diemen nochtertyt in erffaringe heeft
kunnen commen ofte gevinden
Geerlich van Holte is beleendt met een leengoet
genaempt ter Braick wesende een sadeleen synder
Ma.t: als Grave van Zutphen inden kerspel van
Warnsfelt inde buurschap van (niet vermeld)
gelegen, ende als die besitter dairvan sterfft
sonder mans gebuerte naelaetende V Ende
staet te weten dat mynen heeren Cantzler
ende Raeden durch versouck vanden voirsz:
Geerlich van Holte dair mede beleendt
hebben synen vader Wolter van Holte welcken
Geerlich egeene kinderen en heeft, waer
uut schynt dat syne Ma.t: hier by mitte selve
beleenonge geinteresseert is ende solde
tzelve goet dairdurch uuytter stammen erven

daeromme hier pro
in het jaar 1570/71 staat hier:
soe vervalt tselve goet aen zyne Ma.t:
in de marge:
sy regardt genomen op d’apostille gestelt op gelicke partye
in deses Rentmeesters ve rekeninge folio (niet vermeld)

Memorie

V
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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 3677.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1573 t/m 21 februari 1574).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001 en
0215 t/m 0220 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
Holte
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