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Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1574-1575
foto 0005

deeltranscriptie folio 1 recto
Reeckeninge Johan Garbrandts
Rentmeester van Co.e: Ma.t: van Hispanien onser aller genadichsten Lieven
heeren van syne Ma.ts: domeynen renten ende inencommen mit vervallen
als Graeffschaps Zutphen ende vander Schulenburch mitten
anhanck ende dependentien dair toe by syne Ma.t: gestalt ende
gecomitteert achtervolgende syne Ma.ts: oepene bezegelde brieven
van Comissie, wesende van date xv dach octobris xv.C dryentzestich
dair van die copie vandien in syne eerste reeckeninge van woirde tot
woirde geinserreert is van allet guudt wes die selve Johan
Garbrandts uuyt saecke vandien Ontfangen ende
dair jegens wederomme mach Uutgegeven hebben beghinnende
petri ad cathedram xii.en february vyffthienhondert vier ende
tzoeventich Stilo Gelrien tot xxi.en february vyffthienhondert
vyff ende tzoeventich dair an volgende beyde die dagen incluz
maeckende den tyt van eenen geheelen jare. Ende is dese
reeckeninge gemaeckt in diverssche munten die alle gevaluweert
syn in ponden van xL grooten Vlems tpondt schellingen ende penningen
nair advenandt

foto 0215

folio 106 recto
Ander ontfanck vanden koeuren
ende Amenden
vanden gheenen
die verthynsende ende thinsguederen vercoopen
splitten ende oversetten sonder consent vanden
heere midtsgaders vanden hoerige eygen ende
vryeluyden ende andere die holt vanden servilen
erven houwen sonder consent
Oock mede
die bij faulte van betaelinge oir thins den
heere belmondich vervallen ende vande
Recognitie vandien ende voirdts wanneer
eenige keurmoedige ofte eygen hoerigeluyden
sterven inden goeden vanden welcken die
heere bywylen het beste parceel vervallen
is

in de marge:
Sy een neerstich tosicht gedragen
om dese gerechticheyt in wesen
tbrengen nair behoir
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Ende ierst vande koeurmoedige luyden die tyde deser reeckeninge
in Godt verstorven syn

Die behoirlicke
atistati

Inden iersten Alsoe Co.e: Ma.t: onser aller genadichsten
Lieven heeren als hertonge van Gelre ende
Grave van Zutphen competeert van alle keurmoedige persoonen syne Ma.t: mit hoofthins
verplicht wesende naer heurluyden overlyden
een het beste parceel van oiren achtergelaten
gereede goederen Soe ist dat byt overlyden
van Alyt Heylen dochter keurmoedige vrouwe
zynder Ma.t: verthinsende jaerlicks op Martini
binnen Zutphen int Register van Zutphen folio
xxxv ar.lo iiii.o die welcke gestorven is opten iiiien
january anno xv.C vier ende tzoeventich tot
Ruerloe naelaetende voir een het beste parceel een
koyken dat die naegelaeten erffgenaemen gecoft hebben
voir vier dalers ad xxx stuvers tstuck doende
vi £
By toverlyden van eender genaempt Johan de Jonge

foto 0216

folio 106 verso
in synen leven Co.e: Ma.ts: keurmoedich
man verthinsende jairlicks int register van
Zutphen folio Lxxxiiii verso ar.lo ii.o die welcke
gestorven is opten xxen dach mayo anno
xv.C Lxxiiii inden kerspel van Vorden ende
heeft voir eene het beste parceel voir eenen
keur naegelaeten een peerdeken naer der aert
landts dat welcke die naegelaten erffgenaemen
gecoft hebben voir soeven dalers ad xxx stuvers
tstuck Bedragende in munte deser
reeckeninge ter somme van

xi £ x stuver

Ander ontfanck van versterven
belangende die hoffhoerige luyden dair van den
heere somwylen in sommige houven heeft (als
die selve sterven) deene helft van allen haren
achtergelaten gereede goederen hoedanich die oock
syn moegen ende onderwylen veltvliegende ende
veltgaende levendige have gelick oock onder ider
hoff hier voiren apart wordt genomineert

17 september 2021 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-2-

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

Archieftitel: Gelderse Rekenkamer - Toegangsnummer 0012 - Inventarisnummer 3678 - Vindplaats: Gelders Archief

Domeinbeheer - Rentambt Zutphen - "Ander ontfanck van den kueren vervallen ende
amenden, etc." - (Overlijdens Keurmedigen) - Periode 1574-1575
By toverlyden vande huysvrouwe van eender
foto 0217

folio 107 recto
e

t

genaempt Johan opte Kempen Co. : Ma. : onser
genadichsten Lieven heeren volschuldich hoffhoerich
man naeden hoffhoerigen goede Kempen gelegen
inden kerspel van Lochom staende onder de
subjectie des haves to Lochom die welcke is
gestorven ongeveerlicken veerthien daegen voirt
eenen innemen vander stadt Zutphen ende
is den inventaris vande naegelaeten goederen
dair syne Ma.t: toe gerechtiget was mittet
selve innemen verloeren ende wech gekommen
dan naeder handt heeft desen Rentmeester
gevonden een cleyn memoricken daerinne
hy pro memorie gestalt heeft te
gedenken datmen mit Johan opte Kempen
in by wesen vanden erundtfesten und
frommen Evert van Heeckeren overcommen
ende verdraegen (op behaegen van mynen
heeren vander Reeckeningen in Gelrelandt)
dat hy syne Ma.t: voirt versterff van zyne
zalige huysvrouwe betaelen sal de somme van een
ende dertich daelers tot xxx stuvers tstuck
dair op hem desen Rentmeester die selve oock aff
gevordert ende hem onlancx die reste betaelt
heeft
Daeromme hier die selve maeckende
ter somme van
xLvi £ x stuver
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foto 0218

folio 107 verso
Ander ontfanck van wederwisselen hercommende van keurmoedige persoonen

By affirmati

Binnen tyde deser reeckeninge synder egeene wederwisselen van keurmoedige persoonen hergecomen
daeromme hier mit
Nyet
Ander ontfanck van Beleeningen
belangende die vrye haves goederen inder
Graeffschap Zutphen gelegen dair van den
heere als die selve sterven ende afflyvich
worden egeen versterff en heeft dan geven
alleenlick voir eene Recognitie eene ame wyns
dairvoir sy betaelen soomen mit henluyden
overcompt ende accordeert
Binnen tyde deser reeckeninge en sinnen egeene
beleenongen van eenige vrye haves luyden geschiet
dan salmen vande aenneminge van eenige hoffhoerige
luyden verantwoirden inde naestvolgende reeckeninge
dairomme hier pro memorie ende uutgetrocken mit

foto 0219

Nyet
folio 108 recto

Ander ontfanck van verdonckerde partyen
Als vande verdonckerde partien en heeft desen
Rentmeester binnen tyde deser reeckeninghe
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
extraordinaris partien
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 verclaronge
van Sadeleenen ofte andere natueren die
weder te hove vervallen moegen ellick mit
synder natueren diemen noch ter tydt in erffaeringe
heeft connen 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 buyrschap van
(niet vermeld) gelegen ende als die besitter
dair van sterft sonder mans geboerte naelatende V
ende staet te weten dat mynen heeren Cantzler
ende Raiden durch versouck vanden voirsz: Geerlich
van Holte dair mede beleendt hebben synen vader
Wolter van Holte, welcken Geerlich egeene
kinderen en heeft, waer uuyt schyndt dat syne
Ma.t: hier by mitte selve beleeninghe geinteresseert
is ende tselve goedt dairdurch uuten stammen
erven
Daeromme pro
Memorie

V

in het jaar 1570/71 staat hier:
soe vervalt tselve goet aen zyne Ma.t:
in de marge:
sy altois regardt genomen op d’apostille gestelt op gelicke partie
in deses Rentmeesters ve 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 3678.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1574 t/m 21 februari 1575).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0005 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.
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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