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Inleiding 
In het archief van de Staten en de Gedeputeerden van het Kwartier van Zutphen bevinden zich 
rekeningen van de ontvanger van de 25ste (4%), de 50ste (2%) en de 100ste (1%) penning (oude 
inv.nrs. 347 – 364) vanaf (1763) 1768 tot 1802. Het betreft registraties van de belastingen die 
geheven werden bij overdracht en vererving van onroerend goed. Uit de periode 1768-1802 zijn ook 
registers met resoluties (besluiten) van Gedeputeerden bewaard gebleven die de zgn. collaterale 
successie betreffen. Hierbij ging het om een belasting van 2% (de 50ste penning) op de taxatiewaarde 
van de geërfde of door aankoop of anderszins verkregen onroerende goederen. Oorspronkelijk en in 
hoofdzaak betrof het een belasting of impost op vererving van onroerend goed in de zijlijn. Dit 
document, dat zich voornamelijk richt op resoluties betreffende inwoners van en onroerende goederen 
in de heerlijkheid Borculo bevat samenvattingen uit het Resolutieboek van Gedeputeerden betreffende 
de collaterale successie over de periode 1798 - 1802. De registers bevatten een schat aan 
familienamen, boerderijnamen en andere toponiemen. Ze geven ook inzicht in familierelaties en 
bezittingen in en buiten het Kwartier.  
 
Procedure: 
1. De erfgenaam verzoekt taxatie van de door hem verworven goederen. In de bewerking zijn 

alleen de relevante “Borculose” delen opgenomen. 
2. Gedeputeerden (later: "commissarissen ter Administratie van de Finantie") beschikken op het 

verzoek. 
 
Bron 
Gelders Archief, Archieven van de Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden, 1491 
– 1805 (toegang 0005), inv.nr. 344, Resolutienboek over taxatien in den 20sten, 40sten en 80sten 
penning wegens collateraale successien, begonnen met 1e januarii 1798 en geëindigt met ultimo 
december 1802. 
N.B. Door hernummering van de inventaris kan het inventarisnummer gewijzigd zijn. Men raadplege 
daarvoor de website van het Gelders Archief. 
 
Afkorting: c.i. = collaterale impost. 
 
Samenvattingen van inv.nr. 344 
 
18-4-1798 
Rekest van J.H. Heydenrijck, als erfuiter van de boedel en nalatenschap van zijn tante A.M.E. Volbier, 
weduwe van mr. W.A. van Basten, houdende dat door haar overlijden op 3-2-1798 te Groenlo, op 
hem, zijn twee broers en zuster en op wijlen zijn broers en zusterskinderen waren vervallen: 
1. een huis binnen de stad Groenlo in de Beltrumse straat 
2. een hof in de stad Groenlo achter de Polvertooren 
3. een molder gezaai bouwland onder Groenlo in het Hartebroek 
4. de erfmolentiende gaande uit enige landerijen in het Hartebroek 
5. een weidje de Muidenweide genaamd, onder Groenlo 
6. een derde deel van het erve Heerdink in Beltrum 
7. de halfscheid van het erve Roeterdink in Beltrum 
8. de tiende gaande uit het erve Roeterink in Beltrum 
9. een vierde deel van het goed Buurseweide in Beltrum 
10. de halfscheid van het erve Sonderen in Lintvelde 
11. een zestiende deel van een weide de Sondermeen genaamd, in Lintvelde 
12. een achtste gedeelte van de Sondermeen, 't Ruuwe Sonderen genoemd, in Lintvelde. 
13. drie zevende delen van 't erve en goed Mensinck in de buurschap Zwolle; 
14. een zevende gedeelte van een perceel bouwland van twee schepels, de Campelderkamp 

genaamd, in Zwolle. 
15. drie zevende gedeelten van het goed Jan Hendrik Mensink genaamd, in Zwolle. 
16. een negende part van een perceel bouwland, goot 2 schepels gezaai, in de buurschap 

Beltrum. 
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17. een obligatie ten laste van het voormalige Kwartier van Zutphen. 
De collaterale impost van de 40e penning wordt door de gecommitteerden tot de financien getaxeerd 
op 232 guldens, 8 stuivers en drie penningen. 
 
3-7-1798. 
Rekest van Gerrit Jan Huinink in het district van Borculo, houdende dat door het overlijden van zijn 
moeder Geertjen Huinink op 24 april 1798 en op 26 april binnen Groenlo begraven, op hem en zijn 
twee zusters, Anna Huinink (x Hannes Lammerdink, onder Winterswijk) en Janna Huininck (x Berend 
Schoot), waren vervallen de volgende in het district van Borculo gelegen bezittingen: 
1. een gedeelte van een perceel land van een molder groot, 't Tierland genoemd. 
2. een derde deel van een weide of maat, de Kolkmathe genoemd, en 
3. een vierde deel van een weide of maat de Baakenmathe genaamd, getaxeerd op 150 gulden, 

voor het verstorven ¼ deel p[ 37-10-0. 
Collaterale impost van de 40e penning: 2-3-9. 
 
11-7-1798. 
Rekest van Hermanus Puntman en Joost Sterenborg in kwaliteit als curatoren over de innocente 
Johanna te Poele te Groenlo woonachtig, houdende dat door het overlijden van haar broer Jan te 
Poele, op 20-4-1798 te Groenlo, waren vervallen de halfscheid van: 
1. een huis binnen Groenlo aan het kerkhof; 
2. een gaarden in het schependom aan de Haarsensteeg; 
3. een plaatsje het Kleine Poele genaamd; 
4. een hooiland, groot 2 dag maaien, de Sonderenmeen genaamd; 
5. een gaarden of huisplaats, Jan Vosplaatse genaamd, 
6. de helft van 2 schepels gezaai bouland in de voogdij Beltrum. 
De collaterale impost van de 40 penning: 20-0-3. 
 
11-7-1798 
Rekest van Arend Jan Morgenstern te Borculo, houdende dat hij op 26-1-798 van L.J. Lambergh te 
Borculo een perceel bouwland in het schependom heeft aangekocht voor 355 guldens. Daarvan heeft 
hij op 3 maart aangifte gedaan bij de controleur van de 40e penning, maar omdat hij dat niet op tijd 
had gedaan hij vervallen was in de dubbele impost. Morgenstern verzoekt van deze dubbele aanslag 
te mogen worden ontslagen, omdat hij in de vaste veronderstelling was dat hij de aangifte binnen 6 
weken moest doen. Dit verzoek wordt ingewilligd. 
 
19-7-1798 
Rekest van Jan Hendrik Boumeesters te Eibergen, houdende dat door het overlijden van zijn zuster 
Arnolda Boumeesters op 22-6-1798 te Eibergen, op hem was vervallen de halfscheid van een gaarden 
en van een kempken achter de Wemerhof. 40e penning: 3-30-4½. 
 
30-8-1798 
Rekest van Elizabeth Johanna Thomansson, weduwe, erfuiterse en getuchtigde boedelhoudster van 
Gerrit van Eps, houdende dat door het overlijden van haar man op 19 juni 1798 binnen Lochem, op 
zijn neven en nichten, met namen: Joachimus Nijman, Gerrit Putman, Elisabeth Nijman weduwe van 
Albert Jan Joosten, Hendrik Jan Reesink nomine uxoris Johanna Bouwman, Jan Frederik Gulden 
nomina uxoris Grada Christina Bouwman, Jan Willem Smits, gehuwd met Johanna Megtilda van 
Campen, en Anna Elizabeth van Campen, weduwe van Laurens Leen, allen in Nederland wonende, op 
hen de halfscheid vervallen was van (o.a.) navolgende goederen: 
15. van het Krijgerskempken, de Koemathe en van een kempken de Kop genaamd; 
16. van het hooiland de Koorenpols, Rijt en het Russengat, alle in de voogdij Geesteren; 
23. Van dito [obligatie] ten laste van Hendrik ten Braake, op 23 mei 1788 gevestigd in het erve 

Broersplaats genaamd onder Borculo, t.w.v. 2000 guldens. 
24. van dito in het geheel groot 800 guldens ten laste van Gerrit Beumer, op 12-11-1760 in 

Beumersplaatse onder Borculo gelegen gevestigd. 
32. Van dito t.w.v. 200 guldens ten laste van Jan Bisser, d.de. 27-2-1770, in het zgn. 

Bissersplaatsjen in het district van Borculo gevestigd. 
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Op de genoemde erfgenamen zijn verder de goederen vervallen die de overledene bij gelegenheid van 
het huwelijk ingebracht heeft: 
11. de zgn. Meijerinkshaar voor de Kokspoort te Borculo gelegen, "voormaals het Haagenbeek 

genoemd". 
12. Twee molder gezaai in de Kulsdom, de Peterskamp genaamd; 
13. De Langenkamp met de weidegrond van Groot Kulsdom 
14. Een vijfde deel van de Beeksemathe in de Kulsdom. 
De 40e penning van alles wordt getaxeerd op 732-4-3 
De 20e penning (voor het ongerede, ingebrachte, goed), 14-8-0 
 
22-9-1798. 
Rekest van Gerrit ten Hoopen te Neede, houdende dat door het overlijden van zijn broer Jan ten 
Hoopen op 5-8-1798 te Neede, op hem en zijn broers zoons Roelof en Derk ten Hoopen en op hun 
zusterszoon Jan Brouwer, allen te Neede woonachtig, waren vervallen de helft van een huis, twee 
schepels bouwland, een gaarden die niet met verponding bezwaard is en door twee taxateurs geschat 
is op 130 gulden. Collaterale impost 40e penning: 7-9-3. 
 
16-2-1799. 
Op rekest van O.D. Heydenrijck en J.H. Batenburg, als speciaal lasthebbende van Harmanus ter 
Woerst, houdende dat door doode van zijn zuster Elizabeth ter Woerst, weduwe van Jan Derk 
Streuvink, den 18 december des afgeweeken jaars 1798 te Groenlo voorgevallen, op hem en deszelvs 
mede intestate ervgenaamen, alle binnen dit gemeenebest domicilieerende, waren gedevolveerd de 
naegenoemde gedeeltens van ongereede goederen, als: 
1o een vierde van vijfveertiende dus 5/56 parten van 't erve Wansinck; 
2do een vierde gedeelte van een ander erve Wansink, beide in het district van Borculo, voogdije 

Eybergen gesitueerd; 
3tio een vierde van derthien achtentwintigste en alzoo 13/112 parten van 't plaatsjen het Haagen 

genoemd; 
4tio.  een vierde gedeelte van het zoogenoemde Boonenhuis; 
5tio. een vierde part van het erve Meerdink 
6tio. een achtste gedeelte van het goed Sikking, tesaamen onder het kerspel Wenterswijk gelegen. 
7o. een achtste part van een huis en schuure binnen Groenlo staande; 
8o. een achtste gedeelte van de halve Brandenmathe; 
9o. een vierde part van een hoff; 
10o. een vierde gedeelte van een gaarden agter het klooster; 
11o. een vierde part van een stukje land aan de Blankenborgsteeg; 
12o. een agtste part van de weide aan den Papendiek; 
13o. een agtste gedeelte van den hof bij gezeide weide; 
14o. een agste part van een stukjen land op de Hartreyse; 
15o. een achtste gedeelte van een stuk land bij den Wildenborg; 
16o. een agtste part van een stuk land op den Kimpenkamp, alle in het schependom van Groenlo 

gesitueerd. 
17o. Een agtste gedeelte van een hof, den Kloosterhof genaamd, binnen Groenlo aan de wallen; 
18o. een achtste part van een campjen land Camescamp genoemd in evengezeide schependom 

gelegen, zijnde beide parceelen met geen verpondinge bezwaard en overzulx door 2 
onpartijdige deskundige persoonen onder oblatie van eede samen getaxeerd op eene summa 
van vijfenseventigh guldens, verzoekende taxatie etc. 

Hebben de gecommitteerdens tot de Finantien uit hoofde de erfgenaamen aan de overleedene binnen 
den vierden graad van consanguiniteit bestaan hebben den collateraalen impost des 40en penning 
getaxeerd op acht en tachentig guldens en drie deniers. 88-0-3. 
 
4-4-1799. 
Op rekest van Gerrit ten Tuijnte voor zich en mede namens de erfgenamen van wijlen zijn oom 
Berend ten Tuijnte, overleden op 28 februari 1799 te Beltrum, dat op supplianten waren vervallen: 
een perceel bouwland de Bugter of Wassinkcamp genaamd van 2 molder gezaai; een perceel 
bouwland de Swarte Bree genaamd van 1 molder gezaai en een perceel bouwland van 1 molder op 
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het Tieberink Loo, alles in  het district Borculo, voogdij Beltrum gelegen, besluiten gedeputeerden de 
collaterale impost vast te stellen op 13-6-0. 
 
30-5-1799. 
Op rekest van Anna Margaretha Kock te Groenlo, houdende dat door het overlijden van haar broer 
Willem Kock op haar vervallen was de halfscheid van een huis (etc., te Groenlo), 7. de helft van een 
garftiende uit Eggink onder Beltrum. 
 
25 juni 1799. 
Op rekest van Evert Broeker en Jacobus Luitenbeek, executeurs testamentair van de boedel en 
nalatenschap van wijlen Jacoba Anthonetta Egberts, houdende dat door haar overlijden te Zutphen op 
13-1-1797 waren vervallen 3. de zogenaamde Poll in het schependom Groenle, 4. ¾ parten van een 
perceel bouwland het Huurnestukke genaamd onder Beltrum; 9. een 8e part van de katerstede de 
Gaardenkamp in het schependom Groenlo. Bij testamentaire beschikking heeft de overledene op 27-2-
1794 aan haar neef Egbertus te Raa, zoon van Johannes Egbertus te Raa, de katerstede Emmaus in 
het schependom Groenlo vermaakt. 
 
21-8-1799. 
Op rekest van Anna Hermina Tellemans, gehuwd met Berend te Rolder, Berent Mullerink, Hermina 
Mullerink, gehuwd met Gerhard ter Meulen, Hermanus Albertus Telleman, Anna, Margaretha 
Tellemans, gehuwd met Adam Martens, Jacoba Maria en Anna Geertruida Tellemans, allen te Borculo 
woonachtig, houdende dat door het overlijden van de broer van de eerste suppliant en neef van de 
overigen te Borculo op 24-7-1799, op hen waren vervallen: een perceel land op de Esselink Esch; een 
dito op dezelfde Esch, een halve weide de Bolspijk genaamd, alle in de voogdij geesteren; een 
koeweide in de Dijkkersmathe in het schependom van Borculo; obligaties: 1. ten laste van Jan Hallers 
en Elisabeth Volkerink van 2000 guldens, op 1-5-1777 gevestigd in de Hallersplaats onder het ambt 
Borculo, 2. ten laste van Hendrica Muijtsteege, weduwe van Willem Stroen, 1100 gulden, op 12-7-
1789 gevestigd op het Rengersplaatsje in het district van Borculo; 3 (…), 4. ten laste van Derk 
Ribberts en zijn meerderjarige kinderen, 400 gulden, op 29-10-1791 gevestigd in het goed den 
Ribbert. 
 
14-10-1799. 
Op rekest van mr. B.E. Abbinck te Groenlo, houdende dat door het overlijden te Lochem op 14-9-1799 
van zijn broer Jan Hendrik Abbinck, emeritus-predikant van Lochem, op hem was vervallen het 
halfscheid van het erve Mengerink in de voogdij Neede, buurschap Noordijk, alsmede drie vierde 
gedeelten van het goed De Koppele in de voogdij Beltrum, buurschap Avest, besluiten 
"commissarissen ter Administratie van de Finantie" de collaterale impost van de 40e penning te 
bepalen op 143-4-7½.  
 
11-11-1799. 
Op rekest van J.H. Heydentijck en J.H. Struij als executeurs van de boedel en nalatenschap van 
Johanna Geesink, weduwe van Bernardus Bronsterink, houdende dat door zijn overlijden te Groenlo 
op 22 augustus 1799, op haar broers en zusters kinderen, met namen Jan Geesink, Hendrik Geesink, 
Willem Geesink, Aleida Geesink, Aaltjen Geesink, Berendina Geesink, voorts op Johanna Elshoff en 
Griete Tams en Henders Bruggers, allen wonende in de Bataafse Republiek, waren vervallen: een 
vierde gedeelte van een hoek grond de Sondermeen van 1 schepel gezaai; 4 stukjes land: de Winkel, 
de Hongerbree, de Vrugt en een perceel naast Bloeminksgaarden, samen 8 schepels gezaai; een 
perceel land op de Barghorst, gelegen tussen de landerijen van Gebbink en Stoverink, groot 4 
schepels gezaai, en een perceel bouwland op den Dam genaamd, 2 schepels groot, alles gelegen in 
de voogdij Beltrum. Voorts 2 obligaties. Collaterale impost van de 40e penning: 27-15-6. 
 
8-2-1800. 
Op rekest van Gaerit Jan Kuijper, houdende dat door het overlijden van Waander Tankink op 12-1-
1800 te Rekken, op en zijn mede-erfgenamen, t.w. Hendrik Jan Kuijper, Gesina Kuijper, Jan Harmen 
Mellink, Arend Boevink, Reinier Boevink, Elsken Boevink, Barendjen Boevink en Geertjen Boevink, 
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voorts Grades, Fenneken en Harmina Groote Rutbeek was vervallen het goed of plaatse Tankink in de 
voogdij Eibergen, wordt de erfenis getaxeerd in de c.i. op 35-11-0. 
 
21-3-1800. 
Op rekest van Henrica Volmer, wonende in het dorp Winterswijk, houdende dat door het overlijden 
van haar broer Otto Volmer op 5-10-1799 te Winterswijk, op haar was vervallen de halfscheid  (…) 6. 
van 5/16e en dus 5/32e gedeelten van het goed Borkink onder Eibergen. 
 
21-3-1800. 
Op rekest van Henriette van Laer, weduwe van Johannes Alexander Schickhardt, ou-luitenant-kolonel, 
houdende dat door diens overlijden en vervolgens begrafenis te Delft op 26 april 1799, op haar 
krachtens testament van 9-7-1792 voor het gericht van Delft was vervallen de halfscheid van: 1. de 
Over- en Nederwinkel, van de landerijen de Huirne en het Bieltjesstukke, voorts een perceel land op 
het Slegerinkrot, een gaarde de Nijenhuiskesgaerden genaamd en een kampje, alles in de voogdij 
Geesteren, niet bezwaard met verponding en door onpartijdige deskundigen getaxeerd op 5090 
gulden, w.v. de halfscheid 2545 gulden bedraagt. 
 
31 maart 1800. 
Op rekest van de broers en zusters Gerrit Jan, Goossen, Barend, Anna Geertruid, Anna Maria en 
Jenneken Leppink en hun neef Goossen Leppink, resp. te Borculo, Zutphen en te Raalte in Overijssel 
woonachtig, houdende dat door het overlijden van hun moeye Mette Leppink, weduwe van Gerrit 
Teger, op 14-2-1800 te Borculo, op hen was vervallen een hof of gaarden in het schependom Borculo 
aan den Geesterschen Dijk tussen het land de Morsbroeke genoemd en een  hof van Hendrik Jan 
Holtvoogd gelegen, wordt de erfenis getaxeeerd on de c.i. van de 40e penning op 1-11-6. 
 
11 april 1800. 
Op rekest van Albert Esselink, wonende onder Lichtenvoorde, houdende dat door het overlijden van 
zijn zuster Jenneken Esselink op 12-3-1800 binnen Groenlo, op hem ab intestato waren vervallen: de 
halfscheid  1. van een huisje aan de Goudsmitsstraat te Groenlo;2. van een hof of gaarden achter het 
klooster; 3. van een hof of gaarden van 1 ½ spind aan de Vietsteeg; 4. een vierde deel van twee 
schepels gezaai bouwland in 't Hartebroek onder 't schependom van Groenlo; 5. een zestiende 
gedeelte van het erve Fockinck in de voogdij Geesteren; 6. de halfscheid van een perceel bouwland 
de Ravensbree genoemd in de voogdij Beltrum, wordt de c.i. van de 40e penning getaxeerd op 15-10-
0. 
 
5-8-1800. 
Op rekest van J. Hagens q.q., houdende dat door het overlijden van Gerrit Bijershorst op 26 juni 1800 
te Geesteren, op zijn nicht Elsken Beijershorst, huisvrouw van J. Bemer, Jenneken Beijershorst x Gerrit 
Beijershorst en Fenneken Beijershorst, resp. te Ruurlo, Borculo en Geesteren woonachtig, op hen was 
vervallen een huis, hof en bouwland van het goed Smeenk onder Geesteren, wordt de c.i. van de 40e 
penning getaxeerd op 7-16-0. 
 
18-9-1800. 
Op rekest van Margaretha Beckink, gehuwd met Willem Berenschot, woonachtig onder Rekken, 
houdende dat door het overlijden van haar zuster Engelbertha Rutbeek op 25 juli 1800 aldaar was 
voorgevallen, op haar en op de kinderen van Jan Theodorus van Dunnewout bij wijlen de zuster van 
de overledene, Jacomina Becking, verwekt, met namen: Johanna Hendrica en Bartha Gosina van 
Dunnewout, onder Winterswijk woonachtig, waren vervallen: 
1. de halfscheid van Reekersplaats, 2. van 't Haverland in den Scherpenoort van Odink, zijnde bouw- 
en weiland; 3. van een perceel land de Holtbraake, 5 sch.; van een quota of kamp van Luttikholt, 5 
sch.; idem van eveneens vijf schepel; van een quota van de tiende uit Dijke (7-14: percelen in 
Meddo), wordt in het totaal getaxeerd op 39-10-9. 
 
2-10-1800 
Op rekest van mr. L.J. Lambergh q.q. wonende te Borculo, houdende dat door het overlijden van 
Hendrica Sophia van Eijbergen op 2 augustus 1800 te Eibergen, op haar volle neven en nichten, met 
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namen: W.J. ten Cate en S.H. ten Cate, resp. predikanten te Ootmarssen en te Opende in de 
Ommelanden van Groningen, L. ten Cate, echtgenote van de requestrant, en A. ten Cate te Eibergen 
wonende, waren vervallen: 1. ¾ van de Westerbroeken; 2. een plaatsje Lennepsheetkaale genoemd; 
3. een gedeelte van Spithaalen hofstee, samen onder Steenderen; 4. een hof op het Simmelink onder 
Eibergen; 5. een derde part van een huis binnen de stad Borculo; 5. een obligatie van 1000 gulden 
ten laste van het Zutphense kwartier van 1000 guldens d.d. 4-6-1711; 7. een obligatie ten laste van 
Hendricus Vriendjes en Aaltjen Slatbooms, echtelieden, d.d. 2-5-1794, gevestigd in een koeweide in 
de Hasselt, voorts in een perceel land op het Hooge Stuk en in een perceel land in de Hemstege, alle 
gelegen in de voogdij Eibergen, ad 900 gulden. wordt de c.i. van de 40e penning getaxeerd op 182-
17-6. 
 
14-11-1800 
Op rekest van Jan Hendrik Florijn, weduwnaar, erfuiter, boedelhouder en tuchtenaar van Henders te 
Goorhuijs, houdende dat door het afsterven van zijn vrouw op 17-7-1800 onder Neede, op haar 
intestate erfgenamen, allen in de Bataafse Republiek en aan haar binnen de vierde graad verwant, 
waren vervallen: de halfscheid van het zgn. Olthuiser stukke van ca. 2 sch.; een vierde gedeelte van 
een perceel land van 5 sch. den Drieakker genoemd, beide in de voogdij Neede, wordt de c.i. in de 
40e penning getaxeerd op 2-0-6. 
 
6-3-1801. 
Op rekest van Evert Broeker, als lasthebbende van Johannes Petrus Kuenen en Pieter van der Lee in 
kwaliteit als executeuren testamentair van de boedels en nalatenschap van Jasper Cornelis van 
Bronkhorst die op 4-12-1800 te Haarlem is overleden, houdende dat Van Bronkhorst krachtens 
testament van 8 april 1899 te Haarlem voor notaris Jan Schouten en getuigen gepasseerd, tot zijn 
enige en universele erfgenamen heeft genomineerd de vier kinderen van G.M. Taets van Amerongen 
voor de ene helft en R.C. van Rechteren voor de andere helft. Op hen is vervallen een obligatie ten 
laste van het kwartier d.d, 9-12-1743, groot 2000 gulden. De c.i. van de 20e penning wordt getaxeerd 
op 100 gulden. 
 
4-4-1801. 
Op rekest van Wernerus Helmes, wonende in Beltrum, houdende dat door het overlijden van zijn 
moeij, Anna Sophia Zijhoff, weduwe van Gerrit Voshaar, op 10-1-1801 te Beltrum, op hem, ab 
intestato, was vervallen de halfscheid van het erve en goed Voshaar in Beltrum, wordt besloten de c.i. 
van de 40e penning vast te stellen op 29-5-0. 
 
4-4-1801. 
Op rekest van mr. A.O.F. Bomble Vatebender, houdende dat door het overlijden van zijn zuster 
Eustatia Johanna Vatebender te Amsterdam op 30-1-1801, op hem en zijn twee zusters, met namen 
Agnita Sibilla en Gerharda Bernardina Vatebender, voorts op zijn schoonzuter Anthonetta Hekkers, 
weduwe van R.L. Vatebender, de drie eersten wonend in het Kwartier van Zutphen, laatstgenoemde 
te Amsterdam, op hen waren vervallen een vierde gedeelte van volgende ongerede goederen: (te 
Lochem); 3. van een perceel land met hof en weidegrond en daarop staand huisje en stal, "de 
Appelhof" genoemd, gelegen in het schependom Borculo; 4. van twee hoven aan den Ligtenhorst, 
mede in het schependom Borculo; 5. van twee koeweiden in de Dekkersmathe aldaar; 6. van de 
Trommelslagerskamp, in de voogdij Neede; 7. van den Sijden- of Cremerskamp onder Geesteren; 8. 
van een perceel land het Heuveltjen genaamd, in de voogdij Beltrum, buurschap Avest, niet bezwaard 
met verponding en daarom getaxeerd op 72 gulden (w.v. 1/4e = 18 gulden); 9 van een obligatie van 
1000 gulden, gevestigd in het erve Laarberg onder Geesteren d.d. 29-7-1779; 10. idem van een 
obligatie van 572 guldens d.d. 4-12-1781 gevestigd in het voornoemde goed Laarbergh, wordt 
getaxeerd in de 20e en 40e penning van de c.i. op 45-0-4½.  
 
10-4-1801. 
Op rekest van Fredrica Harbers, weduwe, erfuiterse en tuchtenaarse van Jan Hendrik Stottelaar, 
wonende in de buurschap Zwolle, district Borculo, houdende dat door het overlijden van haar man op 
17-2-1801 te Zwolle, op zijn broers Jan Derk en Bernardus Stottelaar te Groenlo wonende, ab 
intestato, waren vervallen: 
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1/16e part van het erve Reijgerdink, in het district Borculo, voogdij Beltrum; een perceel bouwland van 
anderhalve schepel gezaai te Zwolle in de Weschevoort gelegen; 1/24e deel van een perceel bouwland 
het Hooge Stuk genaamd; een perceel bouwland in de Hofkeskempe in het schependom Groenlo, 
wordt de c.i. in de 40e penning vastgesteld op 14-5-9. 
 
4-7-1801. 
Op rekest van Cornelia Gruelker?, weduwe, erfuiterse en tuchtenaarse van Jan Hooijhaar, houdende 
dat door het overlijden van  haar echtgenoot op 12 mei 1801 te Groenlo, op zijn broers Gerrit, 
Cornelis en Jan Hendrik Hooijhaar, allen te Beltrum woonachtig, waren vervallen de volgende 
ongerede goederen: een perceel bouwland van 1 schepel in de Staats Esch; 1½ schepel gezaai op de 
Steenbraake; een perceel bouwland, Jacobs Lendeken genaamd, op den Kiskescamp, alles onder 
Groenlo; een goed of plaatsje de Hooijhaar genaamd; drie percelen bouwland het Groote en Kleine 
Hebbenstuk en den Slas genaamd, en een perceel bouwland de Groeve genaamd, alle in de 
buurschap Beltrum, wordt besloten de c.i. van de 40e penning te taxeren op 40-10-0. 
 
5-8-1801. 
Op rekest van Hendrik Groot Haselberg, houdende dat door het overlijden van Aaltjen Groot 
Haselberg op 15 juni 1801 op het plaatsje Bloemena onder 't schependom Borculo, op rekestrant en 
zijn mede-erfgenamen, met namen: Aeltjen, Janna en Geertjen Groot Haselberg, voorts Lammert en 
Maria Bloemena, alle in het Kwartier Zutphen woonachtig, zijnde ooms en moeyen van de overledene 
van vaders en moederszijde, zijn vervallen: 1/3e gedeelte van het Weenk in de voogdij Geesteren; 
1/8e deel van Ruestermansplaatsjen; 1/4e deel van de Timmerie; de helft van een perceel land van 
Burink in Zwiep. Taxatie: 20-2-0. 
 
25-9-1801. 
Op rekest van Everd Broeker, als lasthebber van Evert Jan ter Weeme, Arend ter Weeme, Grietje ter 
Weeme, huisvrouw van Jan ten Hoopen, en Johanna ter Weeme, gehuwd met J. Roelof ten Hoopen, 
allen wonende in Neede, houdende dat door het overlijden van requestrants volle oom Gerrit Bonkink 
op 27-8-1801 te Neede, op hen waren vervallen: de halve Katermors, de helft van een perceel van 
Vaanholt, een perceel land bij de Molen, de helft van een perceel van Vaanholt, 2 schepels gezaai in 
de Berg, de Korte Want genaamd, en een obligatie ten laste van Goossen Lebbink, groot 400 guldens 
en gevestigd op diens boerderijtje, besluiten de Commissarissen de c.i. in de 40e penning vast te 
stellen op 26-1-9. 
 
18-11-1801. 
Op rekest van Arend Jan, Maria Fenne, Aleida en Fenneken Rouwhoff, allen wonende in de Bataafse 
Republiek, houdende door het overlijden van hun broer Hendrik Ruwhoff op 14-7-1801 te Gelselaar, 
op hen de helft van navolgende ongerede percelen was vervallen: van de helft van het quota van 't 
halve Bouwhuis, van de Elderinkgaarden of Senigenkamp, Van nogh 1/4e part van 3 molders gezaai, 
den Hoogen Butskamp genaamd; van de helft van 't quota van de Kostverlooren; van de halve hoff 
van Jan te Broekhuis; Van een perceeltje hooigrond in de Mors, van vier schepel gezaai op den Ham, 
alles in de voogdij Geesteren; van een perceel bouwland in de Benthe onder Geesteren; van een 
perceel bouwland den Vaarkamp genoemd; van een perceel land de Nijenbroek geheten; van een 
perceeltje hooiland de Nieuwe grond genoemd in het kerspel Gelselaar, niet bezwaard met de 
verponding en daarom getaxeerd op 900 gulden, w.v. de halfscheid 450 gulden. taxatie: 33-9-4 ½ in 
de c.i. van de 40e penning. 
 
18-11-1801. 
Op rekest van mr. L.H. Lambergh q.q., houdende dat door het overlijden van dr. L. ten Cate, op 13-7-
1800 te Eibergen, op zijn zusters Anna Sophia, Johanna Maria. Arnolda Hendrica, Geertruid en 
Wilhelmina ten Cate ab intestato waren vervallen eenvijfde part van navolgende ongerede goederen: 
1. van een huis en hoff 
2. van een stuk lands het Hilligen Huisken genaamd, ad 3 ½ schepels gezaeij groot op den 

Hoogen Oever; 
3. Van een stuk lands, een molder gezaai groot, bij 't Hilligen Huisken; 
4. van een stuk bouwland groot 2/3e van 7 schepels gezaai op den Gosselinkkamp; 
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5. 1/5e van de helft, dus 1/10e part van het erve en goed Ketterink, hofhorig aan de abdissinne 
van Vreden; 

6. 1/5e van 3/4e en dus 3/20e gedeelten van het erve Luttikholt; 
7. dito van het goed Luttik Esch, 1-7 tesamen in het district Borculo, voogdij Eibergen gelegen. 
8. 1/5e van 2/3e en dus 2/15e parten van het zgn. goed den Covick, ten kohiere bekend onder de 

naam van een groot gedeelte van Verheuls goed; 
9. dito van een bouwkamp het Zwiperink geheten, beide onder Steenderen; 
10. 1/5e van 5/9e van 1/3e en dus 12/27e gedeelte van een huis binnen Borculo; 
11. 1/5e part van een perceel land of van de halfscheid van een molder gezaai in den Esch, 

waarvan Gerrit te Lievelde [moet D…, zijn] de andere helft toekomt; 
12. 1/5e van 5/9e en dus 1/9e gedeelte een een perceel bouwland van 2 schepels op de zgn. 

Sengelhorst, alles onder de voogdij Eibergen; 
13. 1/5e van 3/4e parten van een huis en  daarachter gelegen hoff binnen Eibergen, zijnde niet 

bezwaard met verponding en derhalve door twee onpartijdige deskundigen getaxeerd voor 
3/4e op 675 guldens, w.v. het 1/5e bedraagt 135 guldens. 

14. 1/5e part van een obligatie groot 500 gulden, d.d. 8-6-1799 door Wolter Reimelink en 
Berendina Roelevink, echtelieden, opgenomen en daarvoor verbonden de navolgende 
eigendommen: twee percelen bouwland, groot ruim 4 ½ schepel gezaai, op de Braak; voorts 
een perceel bouwland in de Boestuschen camp van 7 spind groot, alsmede een hof de 
Barggaarden genaamd, voorts een huis nevens een hofje en schoppe daar achter, alles in het 
district Borculo; het 1/5e deel wordt getaxeerd op 100,-- 

15. 1/5e deel van een obligatie ten laste van Geertruid Timmerman, weduwe van Jan Wansink, 
groot 150 guldens d.d. 11-9-1793 gevestigd in een perceel bouwland van 3 schepel groot op 
de Braak en in een zekere gaarden den Klaashoff, beide in het district Borculo gelegen en 
voor 1/5e aandeel getaxeerd om 30 gulden. 

16. 1/5e gedeelte van een obligatie van 350 guldens ten laste van Evert Jan ter Weeme en Aaltjen 
Honhof, echtelieden, d.d. 27-5-1794 gevestigd in een perceel bouwland van 4 schepels op de 
Koude Weide en in 2 schepels gezaai bouwland op het Hoge Stuk, beide in het district 
Borculo. Taxatie voor 1/5e deel: 70 gulden. 

17. 1/5e part van een obligatie ten laste van H.J. Revius, groot 150 gulden, op 13-11-1783 
gevestigd in zekere hoff op Simmelink bij Eibergen gelegen. Taxatie voor 1/5e deel: 30 
gulden. 

Dat vervolgens door de dood van Anna Sophia ten Cate, den 15 juli des jaars 1800 te Eijbergen 
voorgevallen, op haare susters Johanna Maria, Arnolda Hendrica Geertruid en Wilhelmina ten Cate ab 
intestato was gedevolveerd een vierde part van voornoemde parceelen en effecten. 
Dat wijders door het afsterven van Johanna Maria Ten Cate, den 30 julii 1800 voorgevallen, op 
desselvs susters Arnolda Hendrica Geertruid en Wilhelmina Ten Cate ab intestato was gedevolveerd 
eenderde gedeelte van voorschreeven ongereede percelen en effecten. 
Dat alverder door het overlijden van Arnolda Hendrica Geertruid ten Cate den 8 augusti deses jaats 
1800 voorgevallen, op haare suster Wilhelmina ten cate ab intestato was gedevolveerd de halfscheid 
van opgemelte ongereede goederen en effecten, waarvan den wederhalfscheid reeds dezelve 
toebehoord. 
Dat eindelijk door het afsterven van Wilhelmina ten Cate den 10 augustus 1800 te Eibergen 
voorgevallen, op haare broeders W.J. en J.H. ten Cate, praedicanten respective te Ootmarssen en te 
Opende in de Ommelanden van Groningen, voorts op deszelvs susters L. ten Cate, ehevrouw van mr. 
L.J. Lambergh, requestrant in dezen, en A. ten Cate, de eerste te Borculo, en de laatste te Eibergen 
woonachtig, ab intestato waren gedevolveerd dukgemelde ongereede goederen en effecten. 
 
Verzoekende taxatie etc. 
Hebben commissarissen ter administratie van de finantien den collateraalen impost des 40sten 
pennings, opzichtelijk 
het eerste versterf getaxeerd op 76-9-6 
voorts het tweede versterf, op 95-10-10 ½ 
alsmede het derde versterf, op 127-8-1 ½ 
mitsgaders het vierde versterf, op 191-2-3 
En eindelijk het vijfde versterf, op 382-15-3 
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En alzoo te saamen:   872-15-3 
 
8-2-1802. 
Op rekest van L.J. Lambergh en J. Glissenberg Hessels in kwaliteit als executeurs van de boedel van 
wijlen Fredrica Spancker, houdende dat door haar overlijden op 26-11-1801 te Borculo op requestrant 
en mede-erfgenamen, met namen Christina, Hendricus, Jacob Hendrik, Jan Adolph, Catherina, 
Albertus Hendricus, Carel Walraven en Egbert Hessels, voorts N.M.E. Spanckers, gehuwd met J.B. 
Morin, en A. Avink, huisvrouw van richter Muijderman, allen in de Bataafse republiek woonachtig, 
waren gedevolveerd: een huis in de stad; een hof in het schependom; 4/9e parten van 2 koeweiden 
en een hofje, zijnde een perceel kand op de Koldenboom; twee percelen land op de Hesselinkesch; 
1/4e van de huisstede van het halve erve Warnink in de Hesselinkesch; de halfscheid van de 
Berenhorst, groot 10 schepel gezaai in den Biel; een kamp land in de zgn. Koldenboom,  in het district 
van Borculo, voogdij Geesteren; een perceeltje bouwland op de Hesselinkesch bij Geesteren, onbelast 
in de verponding, daarom getaxeerd op 170 guldens; en een obligatie ten laste van Gerrit Kluijvers en 
Margaretha Kramer, echtelieden, gevestigd op een perceel bouwland in het schependom Borculo op 
de zgn. Schollenkamp, groot 100 gulden. Taxatie in de c.i. van de 40e penningL 49-6-0. 
 
10-2-1802. 
Op rekest van mr. C.H. Westenberg, als lasthebber van Janna en Berend Luessink, wonende in het 
district Borculo, dat door het afsterven van hun beider broer Berend Luessink op 12-12-1801 aldaar, 
op hen waren vervallen 1/4 gedeelte van: de percelen onder het erve Luessink aangekocht; van het 
erve en goed Bensink, beide onder de voogdij Neede; van 1/8e quota van een hooiland, 't 
Esselinkgoor in Lochem onder Nettelhorst; een obligatie ten laste van de erven Goorhuis, gevestigd in 
de caterstede 't Goorhuis gelegen onder Neede, buurschap Lochuijsen, groot 1000 gulden; een 
obligatie ten laste van Berend Busschers alias Voortjen en Jenneken Herdink, echtelieden, gevestigd in 
Voortjes plaatsje onder Neede in de buurschap Noortwijk gelegen, groot 300 gulden. Taxatie van de 
c.i. van de 40e p.: 85-13-6 
 
24-2-1802. 
Op rekest van Jan Willem Hoebink namens zijn vrouw Willemina Nielen, houdende dat door het 
overlijden van haar broer Harmen Nielen op 25-1-1802 in het district Borculo, op ziojn huisvrouw en 
op haar zusters kinderen, met namen Engelbertus, Berendina, Willemina en Hermannus en Beene 
Klein Nijenhuis aldaar, was vervallen een stuk bouwland de Papenhelle genaamd in de Esch onder 
Beltrum. Taxatie c.i. 40e p.: 4-6-0. 
 
3-3-1802 
Op rekest van Janna Beernink, huisvrouw van Jan Hendrik ter Schoot, Mine Beernink, huisvrouw van 
Jan Hendrik Bennink, en Henders Beernink, gehuwd met Berend Broekmans, houdende dat door het 
overlijden van hun broer Jan Harmen Beernink op 13-1-1802 te Winterswijk, op hen is vervallen: een 
quota van de Coeverdense thiende onder het kerspel Aalten, buurschap Barlo; een vierde part van de 
Gansenkamp; dito van 3 ½ schpel gezaai de Everkamp in de voogdij Beltrum; een achtste gedeelte 
van 1 ½ schapel gezaai aan de Vijtssteege; dito van de Halve Strookorfskamp; dit van 1/3e van de 
Strookorfskamp, deze drie percelen liggen onder Groenlo; een vierde deel van een obligatie ten  laste 
van Albert Arink en Henders Overbekkink, echtelieden, d.d. 5-5-1775 gevestigd in het erve Aarnink on 
der Lichtenvoorde, groot 800 gulden; dito van een obligatie ten laste van Evert te Molder en zijn 
vrouw Geertruid Huurnink, d.d.25-4-1768, gevestigd op een vierde deel van een hooiweide onder 
Lichtenvoorde, groot 200 gulden; dito van een obligatie ten laste van Gerrit Jan Gunnewijk, op 8-7-
1791 gevestigd op een perceel het Kerkvunder genoemd, van 16 schepels groot, gelegen onder 
Beltrum, groot 600 gulden. Taxatie: 45-0-0 
 
12-3-1802. 
Problemen voor Richardus Revius te Groenlo, wegens een door hem op 5-11-1811 gerichtelijk 
aangekocht huis en erf te Eibergen. 
 
Op rekest van G. ter Meulen, gevolmachtigde van mr. Johan Adriaan Bichon, Pieter van Braam en 
Johannes den Bandt en die als executeuren van het testament van vrouw Theodora Cornelia 
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Vingerhoedt, weduwe, houdende dat door haar overlijden te Dordrecht en vervolgens begrafenis op 
8-12-1801, op de zoon van van de zuster van haar echtgenoot, mr. Otto van Romondt te Dordrecht 
bij testamentaire beschikking vervallen is: 7/8e delen van het goed Saaltink, en de tiende uit Saaltink 
onder Neede. Taxatie: 174-19-6. 
 
8-4-1802. 
Op rekest van Hermanus Puntman namens zijn vrouw Geertruid Sterrenburg, houdende dat door het 
overlijden van Jenneken Kleyne Poele op 13-2-1802 te Groenlo, op rekest van de gevolmachtigde en 
de broer van diens vrouw Joost Sterrenbrugh, voorts op Johanna, Anthoni en Jan Gelink en op Jan 
Kleine Poele, alle broeders- en zusterskinderen van de overledene, op hen zijn vervallen: een huis 
binnen de stad Groenlo aan het kerkhof, een hof of gaarden aan de Maarsensteeg in het schependom 
van Groenlo; het plaatsje de Kleine Poele genaamd; een perceel van 2 dag maaien, de Sondermeen 
genaamd, een perceel bouwland van drie schepel gezaai, Jan Vos plaatse geheten en nog een perceel 
van 2 schepels groot, de Sondermeen geheten, in de voogdij Beltrum. 
 
11-5-1802. 
Op rekest van Jan Derk Nalies, voor zich en namens de mede-erfgenamen van wijlen hun moeij 
Anthonetta Nalies, alle te Groenlo woonachtig, houdende dat door het overlijden van de moeij op 1-4-
1802 op requestrant was vervallen een kapitaal van 200 guldenden. taxatie in de c.i. van de 40e p.: 5-
15-0 
 
11-5-1802. 
Op rekest van Willemina Huijgens, weduwe van Anthoni Frank, houdende dat door het overlijden van 
haar man  op 3-4-1802 op zijn broer en zuster, Ziel Frank rw Groenlo en Johanna Frank te Amsterdam 
waren vervallen: een perceel weideland; een perceel bouwland in het Hartebroek; de halfscheid van 
een molder gezaai bouwland op den Slijm; de halfscheid van het erve Roerdink en de halfscheid van 
een molder gezaai in de Stads Esch op het Tieberink Loo, beide in de voogdij Beltrum. Taxatie c.i. van 
de 40e p.: 61-13-9. 
 
22-5-1802. 
Op rekest van  Christiaane Charlotte Frederika von Schleussing, wonende te Zutphen, houdende dat 
door het overlijden van haar zuster Anna Ferdinandina Philippina von Schleussing, op 28 maart 1802 
te Zutphen, op requestrante als enige en universele erfgenaam de onverdeelde helft van de 
navolgende nalatenschap was toegevallen: 
In het schependom van Borculo: 
1. een gaarden van de kinderen van Jan Smits, den Sprokkelkamp of Ottersland genoemd; 
2. van Beulsbosch; 
3. van 't pepergaardeken en Beulsbosch; 
4. van 't Voortjen; 
5. van den Waankolk; 
6. van 8 ½ koeweiden op het Stadsbroek; 
7. van 6 koeweidens op het Broek in het gelijke park; 
8. van 10 koeweidens op het Broek in den Twil; 
9. van een stukje op den Waankolk van Jan Smies; 
10. van een schepel gezaai in 't Ottersland; 
11. van den Busmansgaarden van Garrit Voorst; en  
12. van een koeweidens van Stijne Lagink, zijnde nu een dag maeijens in " 't lijke" park. 
In het district van Borculo onder Geesteren: 
1. Van de Hofsteede of Havezathe de Hoeve; 
2. van 't Goorken, voor dezen van Bloemena gekogt; 
3. Van den Klinkenboom of HoverEsch van de heer van de Hofsteede en juffer Van Dam gekogt; 
4. van wijlen Jan Naaldenberg van 't erve, de requestrant en wijlen haare suster eijgen. 
5. van Jan Bloemena als vooren; 
6. van de garvthiende uit 10 schepel gezaai het Bloemena Breestukke genaamd, van de hr. 

Blankvoort afges.; 
7. Van 't erve Twil, bij requestrant en d'overledene in ervpacht van den heer van Borculo; 



                           SSHB – Kleine bronnenpublicaties. Resoluties Gedeputeerden Zutphen betr. de collaterale successie 1798-1802 
 
 

 

 
© 2010 BHM te Vaarwerk www.heerlijkheidborculo.nl 11 
 

 

8. van de Fueke; 
9. van de Velthuis somp, sijnde hooijland, naast de Hoeve in Twelle gelegen; 
10. van de Platvoetsmeen of Naaldenbergermathe; 
11. van een dere part van 't erve Bikke van Christiaan ten Harkel afges.; 
en 12. Van 't erve Lenderink met den Vlaskamp; 
Onder de voogdije Beltrum: 
1. Van Willem Schaarlinck, de requestrante en wijlen haere suster eigen; 
2. van den garv- en bloedethiende uit het erve Schaarlink van de hr. Blankvoort afges.; 
3. Van de garvthiende uit een stuk land op den Bomert onder de Horst, ibid. afges.; 
4. van den garvthiende uit het Brinkstukke onder Weelink, ibid. afges.; 
5. van Berend ten Oosterijk, de requestrante en d'overledene eigen. 
Taxatie van de c.i. van de 40e p.: 497-11-3. 
 
Voltooid op 8 november 2003 
 


