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foto 0001

voorblad

ix.e

Reekeninge Cornelis Anthoeniszoen
Landtrentmeester vanden domaynen
der Co.e: Ma.t: des graefschaps
Sutphen, eyndende xxien february
anno xv.C acht ende vyftich.
Om den Rentmeester.

foto 0161

folio 78 recto
Ander ontfanck vanden
kueren, vervallen, ende
vervallen verschynende vande gheene
die thynsguederen vercoepen, splyssen ende
oversetten zonder consent des heeren, mitsgaders
vanden hoerigen eygen ende vrye luyden,
kuermoetsche luyden ende anderen die holt
vande selve erven houwen zonder consent,
ende oick mede die by faulte van betaelinge
oirs thyns den heere belmondich vervallen
ende van de recognitie vandien. Ende voorts
zoe wanneer eenige eygen hoerige ofte
kuermoetsche luyden sterven inde goeden vanden
welcken die heere by wylen die helft, ende
by wylen een het beste percheel vervallen is.

in de marge:
De Rentmeester sal zyn uuyterste diligentie doen
deze kueren ende amenden als die vallen inne
te vorderen naden nature ende rechte daer toe
staende, ende in gevalle yemant gebreuct
hebbende, versoect te componeren des en zal
hy hem nyet onderwinden zonder voorwete
ende ordonnantie dezer camer.
Inden eersten alsoe zyne Ma.t als grave van
Zutphen competeert van alle kuermoedige personen
den selven grave met hoofthyns verplicht wesende
naer hueren overlyden een het beste percheel van
allen hueren achtergelaeten gereeden goeden, soe
eest dat by toverlyden van Heyndrick Pieters zoen
kuermoedich thynsende inden hoff toe Zutphen Hengel
up Symonis et Jude folio xxvii, die welcke gestorven
is upten ii.en marty anno Lvii inden kerspel van
Lochem. Ende was Co.e: Ma.t: voorde kuer
vervallen een merye peerdeken, dat welcke
gecoft heeft Hermanna zyn naegelaeten weduwe
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in presentie Wolter die Rode scholtis toe
Lochem, voor zes ryder gulden tot xxiiii stuver
tstuuck. Maekende hier
vii £ iiii stuver
in de marge:
De Rentmeester affirmeert van dese kuere anders
nyet genoten te hebben.
foto 0162

folio 78 verso
By toverlyden van Swaen Antinck een eygen
volschuldige hofhoerige vrouwe Co.e: Ma.t:
hoerende naeden have toe Hengel, die welcke
gestorven is inden kerspel van Vorden upten ii.en
aprilis anno Lvii. Ende es zyne Ma.t:, alsoe
zy naeden have toe Hengel voorsz: hoerich was,
nyet meer vererft dan een olde vleemsch,
doende hier
i stuver
By toverlyden van Heyndrick Passemans een
eygen volschuldige hofhoerige man Co.e: Ma.t:,
hoerende naeden have toe Lochem, die welcke
gestorven is upten xxviii.en february xvC Lvii,
inden kerspel van Lochem, up een vry goet genaempt
Corniger omtrent Ruerloe gelegen, dat welcke
Heyndrick voorsz: gepacht hadde van eenen Jacob
Lentel burger toe Zutphen ende dat upte gerffve,
te weeten den eygenaer die twee deelen der
gerven, ende den bouwman die drie deelen. Ende
dese Heyndrick hadde voirkynderen, die aen huer
moederlycke erff beweesen waeren, sulx dat
zyne Ma.t: voor zyne gerechticheyt nyet meer
aenbestorven is dan het vierde paert der levendige
havenen, ende die helft vanden zaede inder
aerden Compt hier voor zyne Ma.ts quote
anderhalff molder gesaeyts, zonder meer
breeder blyckende byden inventarys. Welcke versterff
gecoft heeft Styne zyn naegelaeten weduwe voor
zesthien ryder guldens tot xxiii stuvers tstuuck, ende
was nyet meer waerdt, blyckende by certifficatie
byden Rechter toe Ruerloe, ende Aerndt Coster
secretarys aldaer onderteyckent, maekende hier
xix £ iiii stuver

in de marge:
Byden inventaris hier inden text geruert mette
certifficatie daer achter aen vanden Richter ende secretaris van
Ruerloe in date iii.en aprilis Lvii inhoudende
als inden text hier overgelevert
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folio 79 recto
By toverlyden van Evert van Ruenhair naevolgende
het registre van Zallandt kuermoedich thynsende up
meye inden hoff toe Zutphen folio xv.o verso
die welcke gestorven is inden kerspel van Holten
upten xxiiii.en aprilis anno Lvii. Ende was
Co.e: Ma.t: voorde kuer vervallen een osse beest
twelck gecoft heeft Gerrit Kreemer voor
ix £ iii stuver
By toverlyden van Thoenisken Alydt, Gerrit ten
Tiehueses zuster, dochter kuermoedich thynsende
up meye binnen Zutphen int registre van Zallandt
folio xxxo verso, die welcke gestorven is
upten xxixen aprilis xvC Lvii inden kerspel
van Raelten. Ende was Co.e: Ma.t: voorde
kuer vervallen een koye die welcke gecoft
heeft Frederick upte Nyehaer haer naegelaeten
man voor
vi £
By toverlyden van Jan Smeynck, een vry man
wesende, die welcke gestorven is up dat hoff
hoerige goet Co.e: Ma.t: genaempt Smeynck
gelegen inden kerspel van Hengelloe inde buyerschap
Verssel, ende is duer dien zyne Ma.t: vervallen
als een eygen hoffhoerige man hoerende naeden
have toe Hengelloe, veltgaende ende veltvliegende
havenen, als peerden, koyen, ymmen ende diergelycke,
beheltelycken den have zyn gerechticheyt, te
weeten het beste percheel twelck cedeert tot prouffyt
des hoffs. Es comme dese Rentmeester upten xiii.en
marty xvC Lvii gereyst up tvoorn: hofhoerige
goet, ende heeft aldair in presentie van Jaspar
van Zuylen Rechter toe Hengel ende Johan Boynck
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folio 79 verso
geinventarieert alle die levendige havenen byden
voorsz: Jan achtergelaeten, ende waeren die percheelen
inden inventarys verclaert. Welck versterff zyne
Ma.t: competerende gecoft heeft zyn naegelaeten
weduwe voor vier karolus gulden alsoe zy een arme
schamele vrouwe was ende bezwaert met vyff cleyne
naecte kinderkens. Daeromme hier die voorsz:
iiii £

in de marge:
Den inventaris ten certifficatie

De certificatie

By toverlyden van Oedbert Gerrit Coerts broeder
naervolgende tregistre van Zallandt folio xii kuermoedich
thynsende up meye binnen Zutphen, die welcke
gestorven is upten xvii.en january xvC Lvii inden
kerspel van Deventer byden hoff toe Collemschaete
Ende was een arm schamel man die ginck
bidden zyn broot, nyet achterlaetende, daeromme
hier oeck
Nyet
By toverlyden van Bernt Johan Boeyncks zoen
naervolgende tregistre van Lochem kuermoedich thynsende
binnen Lochem up Petri ad cathedram met een
olt butken folio Liiii.o verso, die welcke
gestorven is upten xviii.en meye xvC Lvii binnen
Lochem. Ende was Co.e: Ma.t: voorden kuer
vervallen een merye peerdt, twelck gecoft heeft
zyn naegelaeten weduwe Jutte Esselincx voor
acht ryder gulden tstuuck tot xxiiii stuvers. Compt
hier
ix £ xii stuver

in de marge:
By certificatie under de hanteyckens van Jan
Elferinck burgemeester den schepens ende pastoir van
Lochem in date iii.en juny Lvii, inhoudende als inden text
ende dattet peert nyet meer weerdich en was
dan acht ryder gulden hier overgenomen.
By toverlyden van Esken Wyllem Meyerincx
zoen alias Brouckinck, naervolgende tregistre van
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folio 80 recto
Zallandt kuermoedich folio Lii.o thynsende up meye
met een olt butken binnen Zutphen, die welcke
gestorven is upten xii.en january xvC Lvii inden
kerspel van Merckel. Ende was een arm
schamel man die voor goeder luyden dueren
ginck bidden zyn broot, nyet ter werelt
achtergelaeten, daeromme hier
Nyet

in de marge:
De certificatie zedert gelevert geteyckent
met een merck upden naem vanden scholtes van
Merkel in date xvi.en octobris Lviii.

De certificatie

By toverlyden van Marie Lyse ten Kaeckenberges
dochter kuermoedich thynsende up meye inden
hoff toe Zutphen naervolgende het registre van
Zallandt folio viii.o verso, die welcke gestorven
is upten xxv.en juny xvC Lvii inden by Collemschaete
inder kerspel van Deventer. Ende es geheel pauper
gestorven daeromme hier
Nyet
By toverlyden van Lutgaert Grieten dochter die
welcke noch nyet te bouck en stondt kuermoedich
int registre van Zallandt, die gestorven es upten
xv.en july xvC Lvii inden kerspel van Merckel
ende was een schamel dienstmaecht, achtergelaeten
een jaerich rundeken, twelck gecoft heeft
Lambert Mensinck voor drie ryder gulden facit
ten voorsz: pryse
iii £ xii stuver
By toverlyden van Luyken Gerrit Coerts broeder
kuermoedich thynsende int registre van Zallandt
up meydach folio xii.o, die welcke gestorven
is upten xiiiien augusti anno Lvii binnen Deventer
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De certifficatie

folio 80 verso
Ende was een Lazarus die nyet ter werelt
achtergelaeten en heeft, daeromme

Nyet

By toverlyden van Goessen Hemminck kuermoedich
thynsende op meye inden hoff toe Sutphen
naevolgende tregistre vanden thynsen binnen Zutphen
folio Lxxi.o, die welcke gestorven es upten
xiiii.en augusti anno Lvii inden kerspel van
Lochem inde bueyrschap van Belterum. Ende es
Co.e: Ma.t: voorde kuer vervallen een quaet
olt koyken naeder landt aert, twelck gecoft
heeft zyn naegelaeten weduwe genaempt
Griete voor vier ryder gulden tot xxiiii stuvers
tstuuck. Maeckende hier
iiii £ xvi stuver
By toverlyden van Hille ten Tiehues naevolgende
tregistre van Sallandt folio xxxi.o kuermoedich
thynsende binnen Zutphen up meye met een olt
butken, die welcke gestorven is upten xviii.en
septembris xv.C Lvii inden kerspel van Raelten.
Ende was een schamel vrouwe die almoysen
geleeft heeft nyet ter werelt achterlaetende
breder blyckende by certifficatie vanden pastoer
van Raelten. Ergo hier
Nyet
in de marge:
By certificatie vanden pastoir van Raelte
in date xxvii.en octobris zedert hier overgelevert.
By toverlyden van Alydt Heyndrick Bueyncx huysvrouwe
naevolgende tregistre van Zallandt folio xiii.o verso
kuermoedich, thynsende up mey bynnen Zutphen
die welcke gestorven is upten xxvi.en octobris
xvC Lvii inden kerspel van Bapthman, ende
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folio 81 recto
was een schamele vrouwe die nyet achtergelaeten
en heeft, breder blyckende by certifficatie vanden
pastoer aldaer, daeromme hier
Nyet

in de marge:
By certificatie des pastoirs toe Batmen
in date i.en novembris zedert overgelevert
By toverlyden van Lutgaert Bannincx navolgende
tregistre van Zutphen kuermoedich, thynsende inden
hoff toe Zutphen folio Lxxxvi.o, die gestorven
es inden kerspel van Waernsfelt upten xiii.en
novembris xvC Lvii. Ende was een schamele
vrouwe, achterlaetende een quaet beddeken van
sack laeken met caff gevoelt, twelck gecoft
heeft Aelbert ten Hummelder haer zoen in presentie
vanden pastoir van Waernsfelt, ende den Rechter
aldaer voor thien stuvers. Compt hier
x stuver
in de marge:
De certificatie van nyet meer achter gelaten te zyn
By toverlyden van Heyndrick Pyrick een volschuldich
eygen hofhoerich man Co.e: Ma.t: hoerende naeden
have toe Lochem, die welcke gestorven es
upen xxvi.en novembris xvC Lvii, up dat hoff
hoerich goet Pierick gelegen inden kerspel van
Ruerloe. Twelck tot dese Rentmeesters kennisse
gecomen zynde heeft hem getransporteert upten
xxvi.en novembris voorsz: upt voorn: hoffhoerich
guet Pierick, ende heeft aldaer in presentie
van Wyllem de Vendt Rechter toe Ruerloe, Aerndt
Koster secretarys aldaer ende Jan de Vendt geinventarieert
alle gereede ende mueble guederen, als koyen
peerden, ende andere levende havenen, oeck tzaedt
inder aerden wesende ende byden voorn: Heyndrick
Pyrick achtergelaeten, ende waren de percheelen
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folio 81 verso
breder inden inventarys aengeteyckent ende verclaert,
daer zyne Ma.t: inde helft bestorven was,
welck versterff gecoft heeft Johan Pyrick olste
zoen van Heyndrick voorn:, voorde somme van
achtien ryder gulden tot xxiiii stuvers tstuuck, ende
en was inder waerheyt nyet meer weerdt.
Ende daeromme hier
xxi £ xii stuver

in de marge:
Byden inventaris hier inden text geruert, mette certificatie
daer achter aen vanden Richter ende twee getugen
in date xxvi.en novembris Lvii inhoudende als inden
text, hier overgelevert.

De certificatie
By affirmatie

By toverlyden van Joerien Muller naervolgende
tregistre van Zallandt kuermoedich thynsende inden
hoff toe Zutphen up meye folio iiii.o die
welcke gestorven es upten xxx.en novembris
xvC Lvii binnen Deventer ende was een schamel
man, ende zyne Ma.t: voorde kuer vervallen
een ketel, de welcke gecoft heeft zyn naegelaeten
weduwe voor
ii £
By toverlyden van Lambert toe Bunschaten die
Jonge, naervolgende tregister van Zallandt kuermoedich
thynsende inden hoff toe Zutphen up meye folio
xxxvii.o verso, die welcke gestorven es upten
xxiiiien novembris xvC Lvii, inden kerspel van
Raelten. Ende was Co.e: Ma.t: voorden kuer
vervallen een merye peerdeken, twelck gecoft
heeft zyn naegelaeten weduwe voor vyff
daelers tot xxx stuvers tstuuck. Maeckende hier
vii £ xii stuver vi denarie
By toverlyden van Lambert Henrica Hassinck
een volschuldige eygen hofhoerige vrouwe Co.e:
Ma.t: hoerende naeden have toe Lochem, die
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folio 82 recto
welcke gestorven is binnen Lochem vande peste
inden gasthuyse upten iiien mey xvC Lvii, alwaer
haer man oeck cortelingen daer nae gestorven
is. Twelck tot dese Rentmeesters kennisse gecomen
zynde heeft hem, omme trecht vanden versterven zyne
Ma.t: competerende, te bewaeren.# Ende bevonden by #getransporteert
haer achtergelaeten inden eersten een rente brieff
binnen Lochem
van zeven ende twyntich ryder gulden, noch
een obligatie van zesthien daelers, die verloeren
schult was, met wat rommelincx van huysraet,
welcke rente brieff, obligatie, ende huysraet sy den
gasthuyse voorsz: gemaect hadden, heeft nochtans
dese Rentmeester trecht vanden versterven zyne Ma.t:
competerende (gemerct man off vrouwe hofhoerich
zynde, haere goederen by testamente nyet maeken
en moegen) gevordert, ende tselve versterff ter
bede ende in presentie van Jan Elfferinck stadholder,
Henrick van Kervenhem ende Gerrit Mol burgemeesters
der stadt Lochem upten xxii.en decembris xvC Lvii
laeten kopen Jan Roukewys gasthuysmeester vanden
selven gasthuyse voor de somme van elff daelers
in specie. Compt hier tstuuck gerekent tot xxxv stuvers
de somme van
xvi £ xv st vi denarie

in de marge:
By certificatie under het hanteyken van Geryt
Mol burgemeester to Lochem uuyten name mede vande
andere getugen in date xxii.en decembris Lvii
inhoudende als inden text hier overgenomen. Dan
zy advys gehadt off de Rentmeester gelicke
exposite maken mach zonder voorweete
vande camere alhier.
Alsoe Herman Wonderinck een volschuldich eygen
hofhoerige man Co.e: Ma.t: hoerende naeden have
toe Lochem by tyden Key.e: Ma.t: dese Rentmeester aengesocht
ende gebeden heeft omme eenige eyken boomen up
zyn hofhoerich goet staende te moegen houwen
ende vercoopen, omme daer mede inne te lossen
zeekere percheelen van landen, die eertyts uuyten
hofhoerigen goede Wonderinck inden kerspel
van Almen gelegen, versath, ende zynen broeder
voor een kindts deel tot een maechgescheyt gegeven
zyn. Ende heeft hy nochtans den voorn: Herman sulx
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folio 82 verso
nyet wyllen toelaeten ofte consenteren, zonder
daer van eerst den Commissarys ende meester
Gregorius van diene te adverteren, die welcke
den voorn: Rentmeester beveel gedaen heeft den voorsz:
Herman zulx te v moegen consenteren, blyckende by
een memorie daervan zynde, in date v.en february
xvC L, mits byden voorn: Herman betaelen Key.e:
Ma.t: zyne gerechticheyt, te weeten zoe wanneer
een hofhoerich man van zyn hofhoerich goet
holt houwdt zolde den heere toekomen een kuer
boome, ende boven dien den derden boome ofte
den derden penning vande gerechte weerde, voor
zyne gerechticheyt. Ende gemerct nu tzelve
geschien zolde tot prouffyt ende inlossinge zyns
hoffhoerigen goets, zolde hy alleenlyck gheven den
vierden penning ende rectifficatie leveren voor wat
prys tzelve holt vercoft waere. Welcken prys
die voorsz: Herman dese Rentmeester aengegeven ende
verclaert heeft te wesen hondert ryder gulden
tot xxiiii stuvers tstuuck, waervan die gerechticheyt
zyner Ma.t: , als den vierden penning, wesen zolde
xxv der selver guldens. Maer alsoe den voorn:
Herman seyt datmen byden hoffgerechte nyet bevinden
en sal, alsoe hy die penningen geemployeert heeft
tot inlossinge van zeekere percheelen van landen
eertyts uuyten hoffhoerigen goede versath zynde,
ende dat den heere daermede geprouffyteert wort,
zyne Ma.t: tot den iiii.en penning gerechticht te zyn.
Ende zoe wanneer hem byden hoffgerechte afgekent
wort, dat zyn hofhoerich goet zulx nyet en
behoort te genieten, zoe es hy vredich de voorsz:
gerechticheyt als dat het eerste staende hoffgerechte
vermach, te betaelen. Daeromme hier noch ter
tyt
Nyet

in de marge:
Lo.r: De Rentmeester sal doen blycken van dit bevel
vanden Commissarys van diene ende.
En sal voort aen gelycke consenten nyet meer mogen
dragen zonder voorwete ende bevel vande luyden
deser camere.
Zy hier van zyne Ma.ts gerichticheit gevordert
nair behoiren.
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De certificatie

folio 83 recto
By toverlyden van Sweer Antynck naevolgende
tregistre van Hengel kuermoedich thynsende inden hoff
toe Hengel up Simonis et Jude folio xxi verso, die
welcke upten xi.en januari xvC Lviii onder den
toern van Hengel met den groeten storm doot
gebleven is. Ende was een schamel dienstmaecht
nyet ter werelt achterlaetende dan een quaet
rocxken, daermen die doot kyste um coste,
daeromme hier
Nyet
By toverlyden van Lambert Grieten zoen naevolgende
tregistre van Zallandt kuermoedich, thynsende up meye
inden hoff toe Sutphen folio Lii.o verso, die welcke
gestorven is toe Gorssele upten xx.en decembris
xvC Lvii. Ende was een dienstknecht, ende es
Co.e: Ma.t: voorde kuer vervallen een koyken naeden
landt aert, twelck gecoft heeft Egberta zyn
suster voor drie ryder gulden tot xxiiii stuvers tstuuck
in presentie van Jan Splynter hopman ende Bernt Duynsberch
burger binnen Zutphen. Maekende hier
iii £ xii stuver
By toverlyden van Geertken Bessemes naevolgende
tregistre vanden thynsen binnen Zutphen kuermoedich
thynsende up meye inden hoff aldaer folio Lvii.o
verso, die welcke gestorven es upten xiien january
xvC Lviii binnen Bronckhorst, ende was een schamele
vrouwe meer schuldich wesende dat zy ter werelt
hadde alsoe haer naebuyren verclaert hebben.
Ende es Co.e: Ma.t: voorde kuer vervallen een
koye, die welcke gecoft heeft haer naegelaeten
man voorde somme van vyff ryder gulden tot xxiiii stuvers
tstuuck, maekende hier
vi £
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folio 83 verso
By toverlyden van Lambert Efze ter Dyken zoen
naevolgende tregistre van Hengel kuermoedich thynsende
up Simonis et Jude inden hoff aldaer folio xxviii.o
die welcke gestorven binnen Zutphen upte Nyeuw
stadt, ende was een schamel arm man nyet ter
werelt achterlaetende dan een huysvrouwe met een
huys vol cleyne naecte kynderen, twelck die
burgemeester Jan van Voorthuysen alsoe wel verclaeren
sal. Ergo hier
Nyet
By toverldenvan Fenne Niensincx Haedewichs dochter
naevolgende tregistre van Zallandt kuermoedich
thynsende up meye binnen Zutphen folio xixo verso,
die welcke gestorven is upten xvii januariy xvC
Lviii inden kerspel van Deventer upten Vuylinck. Ende
es Co.e: Ma.t: voorde kuer vervallen een koye
die welcke gecoft heeft haer naegelaeten man
voor de somme van zes daelers in specie tstuuck
tot xxxv stuvers facit
ix £ iii stuver
By toverlyden van Wyllem Symeldincx naevolgende
tregistre van Zallandt kuermoedich thynsende up meye
binnen Zutphen folio xxxviii, die welcke gestorven
is upten xxen february xvC Lviii stilo communi inden
kerspel van Raelten inde bueyrschap Heeten. Ende
es zyne Ma.t: nyet voorde kuer vervallen
alsoe hy een schamel arm man was olt hondert
ende thien jaeren als by certifficatie des pastoers
van Raelten. Ende daeromme hier
Nyet

in de marge:
By certificatie namaels byden Rentmeester overgelevert
vanden pastoir van Raelten die desen Willem noempt
Willem ten Vroech.
By toverlyden van Truyde ter Wedeme Wendelen
dochter, naevolgende tregistre vanden thynsen binnen
Zutphen kuermoedich thynsende up meye inden
hoff aldaer folio Lxiiii.o die welcke gestorven
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folio 84 recto
is opten xxiiii.en novembris xvC Lvii inden kerspel
van Vorden, ende was een arme schamele vrouwe
meer schuldich wesende dan zy ter werelt hadde.
Ende was Co.e: Ma.t: voorde kuer vervallen een
cleyn olt koyken, twelck gecoft heeft haer naegelaeten
man Jan Haskinck voor twyntich stuvers in
presentie van Aerndt Enserinck Rechter toe Vorden
ende Hasken Hermelinx Richter toe Waernsfelt
die tzelve tot allen tyden by haeren eedt wel
verclaeren sullen. Daeromme hier
xx stuver

xx.a

Summa

Cxxxi £ xvii stuver
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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 3659.
Deeltitel: Ander ontfanck van den kueren vervallen ende amenden, etc.
(Kuermeden overlijden en versterven 22 februari 1557 t/m 21 februari 1558).
Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen 0001 en
0161 t/m 0173 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: voorsz: = zoals eerder geschreven/gezegd,
voorn:/voorgen: = zoals hiervoor genoemd, 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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B
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K
Kaeckenberges, ten
Kervenhem, van
Koster
Kreemer

5
9
7
3

M

4
9
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4

R
Rode, die
Roukewys
Ruenhair, van

2
9
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S
Smeynck
Splynter
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3
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T
Tiehues, ten
Tiehueses, ten

6
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Meyerincx
Mol
Muller

5
4
9
8
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Elferinck
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Enserinck
Esselincx

7
1
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Vendt, de
Voorthuysen, van
Vroech, ten
Vuylinck, upten

7
12
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W

Niensincx
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3
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Wedeme, ter
Wonderinck
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9

Z
P
Zuylen, van
Passemans

3

2

28 maart 2022 / Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 15 -

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

