Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3679 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1575-1576
foto 0005

deeltranscriptie

Reeckeninghe Johan Garbrants Rentmeester
van Co. : Ma.t: van Hispanien rch: onser aller genadichsten Lieven heeren,
van zyne Ma.ts: Domeynen Renten ende Innekommen mit vern allen aenhanck
ende dependentien des Graefschaps Zutphen, daer to by zyne Ma.t: gestalt ende
gecommittiert achtervolgende zyne Ma.ts: oepene besegelde brieven van Commissie
wesende van date den xv.en dach van octobris anno xv.C drye ende tzestich, dair
van die copie vandien in zyne eirste rekeninge van woirde tot woirde
geinsireert is.
Van al tguudt wes die selve Johan Garbrants uuyt
saicke vandien ontfangen ende dair tegens wederomme mach
uuytgegeven hebben. Beghinnende Petry ad Cathedram den xxii.en
dach february anno vyfthienhondert vyff ende tsoeventich totten xxi.en
february vyfthienhondert ses ende tzoeventich Stilo Gelrien, daer aen
volgende beyde die daigen incluiz, maeckende den tyt van eenen gehelen
jaere. Ende is dese rekeninge gemaeckt in diverssche munten die
al gevaluweert zyn in ponden van xL grooten Vlems tpondt scellingen
ende penningen nae advenandt.
e

foto 0191

folio 93 recto
Ander ontfanck vanden
keuren ende Amenden vanden
gheenen die verthynsen ende thynsgoederen
vercoopen splitten ende oversetten sonder
consent vanden heere, mitsgaders vanden
hoerige eygen ende vryeluyden ende andere
die holt vanden servylen erven houwen sonder
consent. Oick mede die by faulte van
betaelinge oirs thyns den heere belmondich
vervallen ende vande Recougnitie vandien.
Ende voirts wanneer eenige keurmoedighe
ofte eygen hoerige luyden sterven inden goeden
vanden welcken die heere by wylen het beste
parceel vervallen is.

in de marge:
Sy een neerstich toeversicht gedragen
om dese gerechticheyt in wesen te
brengen nair behoiren
Ende ierst vande keurmoedighe
luyden die binnen ofte buyten tyde deser
rekeninge in Godt verstorven sinnen.
Inden iersten alsoe Co.e: Ma.t: onser genadichsten
Lieven heeren, als hertoige van Gelre ende Graeve
van Zutphen competiert van alle keurmoedige persoenen
syne Ma.t: mit hoofthyns verplicht wesende nae
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heurluyden overlyden een het beste parceel van oeren
achtergelaeten gereede goederen. Soe is dat byt overlyden
van Harman Keunnen ter Heurnen soen keurmoedich
man synder Ma.t: verthynsende jairlicks op mey
dach binnen Sutphen int register van
Sallandt folio Lviii verso ar.lo iii.o. Den
welcken in godt verstorven is opten xx.en dach van
mey anno xv.C vyff ende tzoeventich inden kerspel
van Almen op een goet genaempt Heurne achterlaetende
voir een het beste perceel voir een keur een cleyn olt
peerdeken dat welcke zyn naegelaeten huysvrouw heeft
gecoft voir vyff Ryders ad xxiiii stuvers het stuck
Bedraegende hier ter somme van
vi £
in de marge:
By affirmatie nyettemin – den behoirlicke attestatie
foto 0192

folio 93 verso
By toverlyden van Johan Alydt Beelen soen in
synen leven Co.e: Ma.t: keurmoedich man naeden
haeve tho Zutphen verthynsende jaerlicks int
register van Sutphen folio Lxxxiiii verso ar.lo
primo. Den welcken gestorven is opten xxv.en dach
van juny anno Lxxiiii naelaetende voir een het
beste parceel voir een keur een marry peert nae
die aert landts, dat welcke zyn naegelaeten
erffgenaemen (als inden kerspel van Vorden gestorven)
gecoft hebben voir thien daelers tot dertich stuvers het
stuck, maeckende hier ter somme van

xv £

By toverlyden van Diericksz Alyts dochter in heuren
leven zyne Ma.t: keurmoedich vrouwe ende
verthynsende jairlicks int register van Sallandt
folio Lxiii ar.lo iii.o die welcke opten xix.en dach van
february anno Lxxv gestorven is inden kerspel van
Merckelo in een clein huysken staende opter gemeente
in grooter armoet. Ende gemerckt zy geen kinder
heeft naegelaeten ende hair cost voir goede luyden
deure om godts willen gebeden heeft ende nyet achter
gelaeten eits wardich zynde heeft men dair van nyet
konnen bekommen daeromme hier mit

Nyet

in de marge:
Transeat voor deusenmael op des Rentmeesters affirmatie
By toverlyden van Willem Jutten soen oick in
synen leven keurmoedich man zynder Ma.t: ende
verthynsende jaerlicks int register van Zallandt
folio (niet vermeld) inden kerspel van Holten. Ende is
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gestorven ter Heynen opten xi.en dach van augusti
xv.C vyff ende tzoeventich, naelaetende voir een
het beste parceel voir een keur een olt marry peertken
foto 0193

folio 94 recto
naeden aerdt vanden lande dat welcke by zyne
naegelaeten erffgenaemen gecoft is voir soeven Ryder
gulden tot xxiiii stuvers tstuck. Beloipende hier ter
somme van

viii £ viii stuver

By toverlyden van Reynt Huevelinck in zynen
leven Co.e: Ma.t: keurmoedich man. Dan overmits den
Clerck van desen Rentmeester nyet opgeteeckent en heeft
in wat register ende wat daer inne hy in zynen
leven jaerlicks verthynset heeft oick nyt op wat
dach jair ende maent hy gestorven is ende waer, heeft
nochtans den keur laeten verdingen ende coopen voir
negen daelers ad xxx stuvers tstuck Daeromme hier de
selve maeckende ter somme van
xiii £ x stuver
By toverlyden van Bertta Hillen dochter oick in
heuren leven Co.e: Ma.t: keurmoedige vrouwe. Dan
gemerckt heur naegelaeten keur oick byden voirscreven
Clerck is opgeteeckent ende verdongen voir zes Ryders
ad xxiiii stuvers tstuck, ende wyders daer van nyet en
heeft opgeteeckent Daeromme die selve bedraegende
in munte deser rekeninge ter somme van

vii £ iiii stuver

By toverlyden van eenen Heindrick van Wichtmont die
gestorven is inden kerspel van Batman naelaetende een
olt tabberken dat den selve Clerck die naegelaeten
kinderen heeft laeten coopen om der armoets willen voir
eenen daeler sonder dair van iets meer van opgeteeckent te
hebben daeromme hier den selven doende
xxx stuver
foto 0194

folio 94 verso
Ende byt overlyden van Berndt Alydtsoen in
synen leven Co.e: Ma.t: keurmoedich man verthynsende
jaerlicks int register van Sallandt folio xxxvi
ar.lo primo die welcke gestorven is inden kerspel van
Dalfzen op een kaeterhoffstedeken naelaetende
voir een keur een cleyn olt koycken dat welcke men
zyn naegelaeten frunden heeft laeten koopen voir vier
Ryder gulden ad xxiiii stuvers tstuck
Beloipende
hier ter somme van

iiii £ xvi stuver
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foto 0195

folio 95 recto
Ander ontfanck van versterven
belangende die hoffhoerige luyden daer van den
heere somwylen (als die selve sterven) in sommige
hoeven heeft deene helft van allen heuren achtergelaeten
gereede goederen hoedaenich die oick moegen zyn.
Ende onderwylen veltgaende ende veltvliegende
levendige haeve, gelick onder ider hoff hier voiren
appart van wordt genomineert.

By affirmatie

Binnen tyde deser rekeninge solde men wel te rekenen
hebben van eenige affgestorven hoffhoerige persoenen
Dan gemerckt den dach van betaelinge ierst gevallen
is int loopende jaer van zes ende tzoeventich
soe sal men daer verantwoirden inde naestvolgende
rekeninge nae behoiren Daeromme hier maer
alleenlicken gestalt pro

Memorie

Ander ontfanck van wederwisselen
herkommende van keurmoedige persoenen.
Binnen tyde deser rekeninge een synder egheene
wederwisselen van keurmoedige persoenen geschiet
Daeromme hier oick mit
foto 0196

Nyet

folio 95 verso
Ander ontfanck van beleeningen
Belangende die vrye haeves goederen inder
Graefschap van Zutphen gelegen daer van
den heere als die selve sterven ende afflivich
wordden egheen versterff en heeft dan geven
alleenlycken van beleeningen ofte Recougnitie
een aeme wyns, dair voir sy betaelen soemen
mit heurluyden dan overcompt ende accordeert.
Binnen tyde deser rekeninge is een aenneminge
vandt Goet Tellichuys geschiet. Dan deur dien
synen dach van betaelinge vande aeme wyns ierst
gevallen is inde naestvolgende rekeninghe
salmen daer oick inde selve verantwoirden nair
behoiren Daeromme hier gestalt pro

Memorie
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Ander ontfanck van verdonckerde
partien.
Als vande verdonckerde partien en heeft desen Rentmeester
binnen tyde deser rekeninge egheene bekommen om int
locht te brengen
Daeromme hier
Nyet
foto 0197

folio 96 recto
Ander ontfanck van Confiscatien
ende misbruycken.
Binnen tyde deser rekeninge en zynder egheene
confiscatien aedder eenige mysbruycken gevallen
Daeromme hier mit

Nyet

Ander ontfanck van alrehande
extraordinaris partien.
Alsoe binnen tyde deser rekeninge oick egheene
extraordinaris partien gevallen en zinnen
Daeromme hier oick mit
foto 0198

Nyet

folio 96 verso
Ander ontfanck ende verclaeringe
van Saedelleenen ofte andere naetueren die
weder te hoeve vervallen moegen ellick mit synder
natueren, diemen noch ter tyt in erfaeringe
heeft konnen kommen ofte gevinden.
Geerlich van Holte is beleent mit een leengoet
genaempt ter Braick wesende een saedelleen van
zynder Ma.t: als Grave van Zutphen inden kerspel
van Warnsfelt inde buyrschap van (niet vermeld)
gelegen. Ende als den besitter daer van sterft sonder
mans gebuerte naelaetende te hoeve vervallende
Ende staet te weten dat mynen heeren Canceller
ende Raeden durch versouck vanden voirsz: Geerlich
van Holthe , daermede beleent hebben zynen vaeder Wolter
van Holte, welcken Geerlich egheene kinderen en heeft
waer uuyt schynt dat zyne Ma.t: hier by mitte selve
beleeninge geintresseert is ende solde tselve goet
daer durch uuytter stammen erffven
Daeromme
hier pro
Memorie

in de marge:
Sy altoes regardt genomen op die apostille gestelt op
gelicke partie in deses Rentmeesters ve rekeninge folio Cxii 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 3679.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1575 t/m 21 februari 1576).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0005 en
0191 t/m 0198 van het register, welke te zien zijn op de website van het Gelders Archief.
N.B. De teksten zijn door de schrijver herhaald op de afbeeldingen 0441 – 0448.
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.
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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