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Fol . 23. (8 November 1569.) Jan Evaut van Dueven, 
vuytheyms ende vuyter het Landt van Cleeff gebaeren, 
is tot Willp onder Voerst gestoerven (Laat we
duwe na.) 

Fol . 23. Die huysfr. van Marien van der Heyden, vuyt
heyms, is in 't Nybroick gestoerven 

Fol. 23 verso. Thuenis Stolten, vuytheyms ende vuyte 
Twent gebaeren, is tot Voerst gestoerven.. . . (De keur 
is gekocht door Jan ïhueniss . ) 

Inv. 4534. Rekening van den Keurmeester van 17 Sep
tember 1570—16 September 1571. 

Fol. 20. (18 Februari 1571.) Henrisken Hoogen, bas-
taert, is in 't Nybroick in December 1570 gestoerven 

Fol . 20. Jan Gerritz, bastaert, is tot Oene gestoer
ven . . . . 

Fol . 22. (25 October 1670.) Den soen van Aelbert van 
Limborch, vuytheyms ende onder Voerst verdroncken 

Fol. 22 verso. (24 Maart 1571.) van Batment, 
vuytheyms ende nyet inden Lande van Gelre ende 
Graeffschap Zutphen gebaeren, is tot Oene in den Ampte 
van Epe gestorven . . . . 

Fol . 22 verso. (8 Mei 1671.) Hilleken, die huysfr. van 
Maes van Oemeren, vuytheyms ende van Campen ge
baeren, is ten Aenstoet in den Ampte van Eede ge
stoerven . . . . 

Fol . 23.(28 Augustus 1571.) Gerrit Tuenissen, vuyt
heyms, ende vuyter 't Niddersticht gebaeren, is tot Ede 
gestoerven . . . . 

Inv. 4535. Bekening van den Keurmeester van 17 Sep
tember 1571—16 September 1572. 

Fol . 20. (19 October 1571.) Heer Johan Leest zaliger, 
gewesene pastoir tot Eep, bastaert, is tho Eep gestoer
ven . . . . (Vólgens een achter in de rekening gehechte 
bijlage van 19 October 1571 was Heer Johan van Leesten 
ruim een jaar geleden overleden.) 

Fol . 21 verso. (13 Januari 1571.) Lieven Joest, vuyt
heyms, ende tot Ghent in Vlaenderen gebaeren, is tot 
Rencom gestoerven . . . . (Blijkens een achter in de reke
ning gehechte bijlage van 13 Januari 1571 was Lieven 
Joost binnen een half jaar gestorven.) 

Fol . 22. (25 November 1571.) Aelbert Gerrite huys
frouwe, vuytheyms ende in 't Niddersticht gebaeren, is 
in 't Veen onder Eede gestoerven (Blijkens een 
achter in de rekening gehechte bijlage van 25 Novem
ber 1571 was zij binnen 2 maanden gestorven.) 

Fol . 22. (30 Maart 1572.) Alit Luytgens, vuytheyms 
ende tot Zwoll gebaeren, is tot Eep gestoerven. . . . 
(Achter in de rekening een bijlage van 30 Maart 1572: 
Alit Luytgens en haar echte man, Henrick Michielszn., 
zijn binnen drie maanden gestorven, wonende te Epe.) 

Fol . 22 verso (4 Mei 1672.) Derrick van Lindens 
huysfrouv, vuytheyms ende in 't Oversticht gebaeren, 
is tot Voerst gestoerven . . . . (Achter in de rekening een 
bijlage van 4 Mei 1572: zalige Derick van Liendens 
weduwe is binnen dit jaar in Terwolde in het ambt 
van Voorst gestorven.) 

Inv. 4536. Bekening van den Keurmeester van 17 
September 1572-16 September 1573. 

Fol . 17.(21 Februari 1573.) J'anneken, geweste huysfrou 
2 0 ) D e v o o r n a a m i s wegge la ten . 

van Lubbert in 't Seybroick, bastaert, is tot Appeldoorn 
gestoorven.. . . 

(Blijkens een in de rekening gehechte bijlage van 
21 Februari 1573 was Janneken voornoemd onder Hal, 
in Veluwenzoom, binnen vijf jaren gestorven.) 

Fol . 17. (14 April 1573.) Claes Gerritsz. huysfrouv, 
bastaert, is in Oesterwolde gestoerven . . . . (Laat haren 
man na.) (Blijkens een in de rekening gehechte bijlage 
van 14 April 1573 was zij toen binnen een half jaar 
gestorven.) 

Fol . 17 verso. Hermen Boick, bastaert, is tho Brummen 
gestoerven . . . . (Blijkens een in de rekening gehechte 
bijlage van 30 September 1573 was Hermen Boick des
tijds binnen het jaar gestorven. De keur is gekocht door
zijn schamele weduwe en bij deze was „gans armoede 
ende voell naeckte kynderen". 

Fol . 17 verso. (7 Maart J573.) Willem Henricxen, 
bastaert, is in 't Nyebroick gestoerven . . . . (Blijkens een 
in de rekening gehechte bijlage van 7 Maart 1573 was 
Willem Henricxen destijds binnen twee maanden ge
storven. Hij laat zijne weduwe na.) 

Fol . 19. (11 November 1572.) Arien Splinter, vuyt
heyms ende in 't Niddersticht gebaeren, is in 't Ampte van 
Nykercken gestoerven . . . . (Blijkens een in de rekening 
gehechte bijlage van 11 November 1572 was Arien 
Splinter destijds binnen drie maanden gestorven.) 

Fol . 19. (2 December 1572.) Mery Peter Ghijsbertsen, 
vuytheyms ende van Wouwenberch gebaeren, is tho Reen 
gestoerven . . . . (Blijkens een in de rekening gehechte 
bijlage heeft de keurmeester 2 December 1572 de keur 
laten koopen door den koster van Rheden, „die welcke 
coster hier een dochter at heeft".) 

Fol . 19 verso. (16 Februari 1573.) Jan van Domseler, 
vuytheyms ende van Zwol gebaeren, is in den Ampte 
van Eep gestoerven . . . . (Laat kinderen na.) (Blijkens 
een in de rekening gehechte bijlage van 15 Februari 
1573 was Jan van Domseler destijds binnen twee maan
den gestorven.) 

Fol. 19 verso. (22 Februari 1573.) Derrick Janz., vuyt
heyms ende in 't Oversticht gebaeren, is tot Ertbeck 
gestoerven . . . . (Blijkens een in de rekening gehechte 
bijlage van 22 Februari. . . . 8 0 ) was hij destijds „binnen 
jaers gestorven".) 

Fol. 20. (28 Maart 1573.) Heynigen Timmei man, vuyt
heyms ende in 't Sticht van Munster gebaereD, is to 
Brummen gestoerven . . . . (Blijkens een in de rekening 
gehechte bijlage van 28 Maart 1673 was Heynigen 
Timmerman destijds binnen drie maanden gestorven.) 

Fol . 20. (27 Maart 1573.) Stijn Bartolts, vuytheyms 
ende in 't Sticht van Munster gebaeren, is in 't Twel 
gestoerven . . . . 

Fol . 20 verso. (27 Maart 1573.) Jenneken Willem Arnlz. 
huysfr., vuytheyms ende vuyt het Oversticht gebaeren, is 
in 't Twell gestoerven . . . . (Blijkens een in de rekening 
gehechte bijlage van 27 Maart 1673 was Jenneken, 
huisvrouw van Willem Aerntsen, genaamd Bleyker, 
binnen twee maanden te Twelloo, in het ambt van 
Voorst, gestorven.) 

Fol. 20 verso. (13 April 1573.) Henrick Bruesten, 
vuytheyms ende in 't Mastebroick gebaeren, is in Oester-

3 0 ) H e t j a a r t a l is n i e t du ide l i jk l e e sbaar , doch moet 1573 z i jn , zooals 
bij de b e t r o k k e n pos t i n de r e k e n i n g v e r m e l d s taa t . 


