SSHB – Kleine bronnenpublicaties. Resoluties Gedeputeerden Zutphen betr. de collaterale successie 1780-1788

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
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 1780-1788. De registers bevatten een schat aan
familienamen, boerderijnamen en andere toponiemen. Ze geven ook inzicht in familierelaties en
bezittingen in en buiten het Kwartier.
Bron
Gelders Archief, Archieven van de Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden, 1491
– 1805, inv.nr. 342, Resolutienboek over taxatien in den 25sten en 50sten penning wegens collaterale
successien etc., 1780-1788.
N.B. Door hernummering van de inventaris kan het inventarisnummer gewijzigd zijn. Men raadplege
daarvoor de website van het Gelders Archief.
Afkortingen:
Bm = burgemeester
Gnt/gnd = genaamt/d
Hhd = heerlijkheid
Samenvattingen
4-1-1780
Op rekest van Berendina Boeijink, weduwe van Lambert Beeken, dat door de dood van Lambert
Beeken, overl. op 11-10-1779, op grond van de huwelijkse voorwaarden aan haar vervallen zijn:
een perceel land, het Papenstukke gnt. groot 3 sch. gezaai, gelegen naast het land van Janne Sarink;
een perceel bouwland, 't Verloren Stukke gnt., 2 sch. gezaai, gelegen tussen de landerijen van
Schurink en Boitink; nog een perceeltje land van ca. 1 sch., gelegen tussen de landerijen van Schurink
op gemelde Papenstukke. Alle gelegen in de buurschap Beltrum op de Beltrumsche Esch. Voorts een
huis met een hoekje gaardengrond in Beltrum, de Beekerie gnt., dat door haar bewoond en gebruikt
wordt, en is getaxeerd op 350 gl.
Op haar oom Jan ten Groten Poele is vervallen een perceel bouwland, den Akker gnt., 2 sch. gezaai
groot, gesitueerd op de Vossenberg tussen het land van Lieftink en Jan Klein Poele, leenroerig aan het
Huis Nettelhorst; de helft van een weide of maat, de Huismathe gnd., waarvan de andere helft
toebehoort aan Jan Klein Poele, van ca. 1 dag grasmaaien groot, gelegen in het Beltrumse Veld en
leenroerig aan het Huis Nettelhorst, getaxeerd op 150 gl. De 50e penning wordt getaxeerd op 17-110.
4-1-1780
Op rekest van Maria Swikkeler, d.v. Jan Swikkeler en Grietjen Krijger, als erfuiterse over de boedel
van wijlen Marie Hendrix, weduwe van H. Klein Haeselberg, op 1-12-1779 onder Geesteren overleden.
Op haar en verdere erfgenamen zijn vervallen: de helft van 2 ½ schepel gezaai van Lubbert Kroonen.
Taxatie 50e penning: 1-13-0.
4-2-1780
Op rekest van Jan Hendrik Knickink, dat door de dood van zijn vrouw Johanna Wilhelmina Bonenberg
op 18-10-1778 op haar erfgenamen R. Bonenberg en Agnes Magteld Bonenberg, getrouwd met
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Harperink, zijn vervallen: de halfscheid van ¾ parten van het erve en goed Frank; een vierde
gedeelde van het erve Boytink; de halfscheid van 5/12e parten van het goed Oude Vrakkink; de
halfscheid van een stuk land van 1 molder op de Timmermanskamp naast het land van Boytink; twee
stukken bouwland de Kromme Stukken gnt. van ca. 5 schepels gezaai in de Wesschevoort; een stuk
land van 2 schepel op de Krotkamp; een stuk land van 3 schepel gezaai in de Wesschevoort, waar de
tiende uit gaat; drie stukken bouwland de Huisstede, de Geere en 't Hilligen Huisjen gnt., samen ca.
10 sch. gezaai groot; De halfscheid van een perceel bouwland van een molder gezaai, tussen de
landen van Hackenbroek en de kinderen van H. Jansen. Alle gelegen in de heerlijkheid Borculo,
voogdij Beltrum; een huis 't Witte Paart genaamd, tussen de huizen van Helmich en Klumper; het
hooiland, de halve marten Wesselskamp gnt., van een molder; een perceel land van een molder
gezaai in de Hofkeskamp, naast het land van H. Helmich; een perceel land van 2 schepel op de Hogen
Oosteresch, naast het land van Jacobus Egberts; een stuk land van een molder gezaai achter de
windmolen met 't einde aan de stadsgracht schietende; de halfscheid van 4 stukken bouwland, groot
6 schepel gezaai, buiten de Lievelder Poort op de Hartreise; de halfscheid van een perceel land van 5
schepel gezaai op de Hartreise; de halfscheid van een kampjen land de Pas gnd., van 1 molder gezaai
aan de Eefseler Stege; De halfscheid van een kamp land 't Bonsloo?? gnd., van 12 molder gezaai bij
den Pol en in 4 percelen gebouwd wordende; de halfscheid van twee stukken bouwland groot 2
molder gezaai op 't Hoge Schaes tussen de landerijen van Stortelaar; de halfscheid van 2 stukken
bouwland van 6 schepel gezaai op de Hartreise; de halfscheid van een stuk bouwland van 1 sch.
gezaai voor de Nieuwe Poort, naast 't land van M. Snoer te Vreden; alle gelegen in stad en
schependom Groenlo; een stuk land van ca. 4 sch. gezaai in de buurschap Beltrum tussen de
landerijen van Wielakker en Nierkes, getaxeerd op 300 gl.; een stukje hofgrond van 2 ½ spint gezaai
onder het schependom van Groenlo achter 't Clooster, getaxeerd op 30 gl.; een hofje van 1 ½ spint,
gelegen als voren op de Wordt, getaxeerd op 20 gl.; de halfscheid van een perceel land, mede aldaar
gelegen voor de Nieuwe Poort op de Ochtropskamp, naast het land van N. Snoes te Vreden,
getaxeerd op 60 gl., dus hier 30 gl..
Voorts is op de erfgenamen vervallen de helft van een aantal obligaties: van 1500 gulden ten laste
van J. ter Baak, gevestigd in het goed ter Baak onder Borculo, voogdij Eibergen; van 800 gl. ten laste
van H. Krabben en zijn vrouw, gevestigd in de katerstede Krabben in de buurschap Beltrum; 1200 gl.
ten laste van H. Pijpers en diens vrouw gevestigd op het goed Pijpers; 900 gulden ten laste van Jan
Klein Buitink, mede in Beltrum; van 275 gulden ten laste van B. Schoemakers en gevestigd op de
Molenkamp in het schependom Groenlo; van 1100 gulden ten laste van de weduwe Margareta
Hakkenbroeck, gevestigd in de halfscheid van M. Hakkenbroecks huis, staande tussen de huizen van
Klumper en de commies Huiser, van welk kapitaal de halfscheid van 300 gulden alleen aan de
bovengenoemde erfgenamen toekomt; van 50 gl. ten laste van G. Gebbink, weduwe van W. Strug??
en gevestigd op haar huis te Groenlo.
De 50e penning wordt getaxeerd op 140-1-6. Omdat supplianten verzuimd hebben te betalen, moet
hij, inclusief rente, fl. 151-5-9 betalen.
[nb Dezelfde akte is ook geregistreerd op de datum 2-5-1780, waarbij werd aangetekend:
"tegenstaande requeste geroieert, omdat op 5 julii mede is geboekt"]
Vervolg op 5-7-1780, waarbij Henrik Knickink verklaart met de erfgenamen van wijlen zijn vrouw
Johanna Wilhelmina Bonenberg op 3 maart 1780 een magescheid heeft gesloten, welke ten respecte
van de minderjarige kinderen op 21-3-1780 is geapprobeerd, waarbij door Henrik Knickink een groot
aantal percelen en obligaties zijn overgenomen (volgt hetgeen hiervoor ook al is aangehaald). De 50e
p. wordt nu getaxeerd op 102-10-9.
4-2-1780
Op rekest van Casper Reul c.s., voor de helft erfgenamen van wijlen hun oom Harmen Reul, overl. 2812-1779 binnen Lichtenvoorde. Onder de erfenis bevinden zich enige percelen in de Krink van de stadt
Ligtenvoorde. 50e penning: 2-6-6.
4-2-1780
Op rekest van Teunis Schothorst, dat door het overlijden van zijn zuster Geesken Schothorst op 2711-1779 in de buurschap Gelselaar op hem als enige erfgenaam is vervallen de gerechte halfscheid
van het halve bouwhuis, en van 3 sch. gezaai van Bouhuis, gelegen in de voogdij Geesteren; 2 dagen
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grasmaaien in de Nieuwe Mathe, gelegen in de buurschap Gelselaar en getaxeerd op 325 gulden. 50e
penning: 12-4-9.
4-4-1780
Op rekest van Mr. L.R. van Hasselt q.q., dat door het overlijden van graaf Jacob Jan van Wassenaar,
baannerheer van en tot Wassenaar, overl. te Den Haag op 25-12-1779, is vervallen: het erve
Harmelink, de tiend van Harmelink, het Benneker, samen gelegen in de hhd Borculo, onder
Geesteren. 50 penning: 136-4-6.
4-4-1780
Op rekest van Derk en Jan Roumaat, dat door de dood van hun broer Gerrit Roumaat op 6-2-1780 te
Groenlo, op hen zijn vervallen 5/8e gedeelten van een derde deel van twee percelen op de Kleine
Steenbraak onder de stad en schependom Groenlo. 50e p.: 0-10-0.
5-4-1780
Op rekest van Geertruit Walien, weduwe erfuiterse en tuchterse van Hendrik Willink, dat door het
overlijden van Hendrik Willink op 31-1-1780 te Winterswijk, op zijn gezamelijke erfgenamen Willem
Willink c.s. van de halfscheid van de door Hendrik W. en zijn vrouw in gemeenschap bezeten
goederen zijn vervallen (o.a.): een derde van een kamp achter de Panoven en een derde in ¼e part
van een hof in de Maarsensteege, beide onder Groenlo; de halfscheid van de Bouhuisplaatse; de
halfscheid van 't Spijkerstukke van Harmen Roseman; de halfscheid van een quota van het goed
Bouhuis dat bij Peter Hakkenbroek gestaan heeft; de halfscheid in 1/10e van 1/16e van het goed
Bouhuis dat bij de weduwe Wessels gestaan heeft; de halfscheid van een quota van 't Bouhuis; een
zesde gedeelte van de Hogen Breken, alle gelegen in de heerlijkheid Borculo, voogdij Beltrum.
6-6-1780
Op rekest van de gevolmachtigde van Aleida Twenhuis en Hendrina Simons e.a. medeerfgenamen van
hun broer Willem Twenhuis, op 10-4-1680 te Borculo overleden, dat op hen vervallen is de halfscheid
van een huis in Eibergen, van een schuur in Eibergen, van twee schepel gezaai aan de Overhoekstege
mede te Eibergen gelegen. 50e p.: 2-11-0
6-6-1780
Op rekest van Harmanus Wijgerink, voor zich en namens de mede-erfgenamen van Hendrina
Wijggerink, weduwe van Jan Nijland, 25-4-1780 binnen Groenlo overleden, dat op hen zijn
verstorven: een perceeltje bouwland, groot 2 ½ schepel gezaai, gelegen op de Hartreize en een hof
of gaarden aan het Eefzeler velt of stege, beide onder Groenlo. 50e p. 2-9-13.
4-10-1780
Op rekest van G. Ameschot, weduwe van Jan van der Horst, die op 5-6-1780 binnen Borculo
overleden is, dat zij in gemeenschap van goederen hebben bezeten, waarvan dus de halfscheid aan
haar toegevallen is van: een huis, 't Trijnepaals huis genaamd binnen Borculo staande, en een hof bij
Borculo gelegen. 50e p.: 2-2-9.
4-10-1780
Op rekest van Arnoldina Schutte, weduwe Van Aken, voor zich en namens haar mede-erfgenamen van
hun zuster Maria Elisabeth Schutte, overl. 3-6-1780 binnen Groenlo, dat op hen zijn vervallen: 1/12e
part van het goed en erve Arink; een 6e part van twee kampen den Boekeler en Haalbomskamp
genaamd, beide onder Beltrum, en een obligatie van 180 gulden ten laste van Harmen ten Boekelder
en diens vrouw. 50e p.: 8-8-8 (deniers).
6-12-1780
Op rekest van D. ter Borgh, als gevolmachtigde van Engele Schenkvoort, weduwe van J. Spekkink, en
van Aaltjen Schenkvoort, weduwe Stenvert, dat door het overlijden van hun broer Jan Schenkvoort op
3-11-1780 in de heerlijkheid Borculo op het goed Steeltjen, aan hen is vervallen: een twaalfde
gedeelte van het plaatsje 't Schenkvoort gelegen in het schependom van Borculo, maar in het
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verpondingsregister onder de voogdij Geesteren geregistreerd; een obligatie van 3726 guldens ten
laste van J. Geerdink, weduwe H. Groot Haesebroek etc., bij akte van1775 gevestigd in het goed
Steeltjen in de voogdij Geesteren gelegen. 50e p.: 85-8-6.
3-1-1781
Op rekest van mr. Hendrik Schivelberg Bekking, contraco..lens van de convoijen en licenten te
Arnhem, dat door het overlijden van zijn vrouw Alida Geertruid Jongbloet op 5-11-1780 te Arnhem, op
basis van de huwelijksvoorwaarden op hem zijn vervallen: de halfscheid van een rest-kapitaal van
2000 guldens, op 8-6-1754 door Harm Odink en zijn vrouw in het goed Odink onder Rekken t.b.v.
suppliant en diens vorige echtgenote F.M.E. Pagenstecker daarin gevestigd ter oorspronkelijke grootte
van 5000 guldens. 50e p.: 20-0-0.
3-1-1781
Op rekest van de gevolmachtigde van Anna Johanna Aleida van Munster tot Mensink, dat door het
overlijden van haar broer Jacob Christoffel Johan van Munster op 2-11-1780 te Geesteren, op
suplliante zijn vervallen: een molder gezaai op de Brake, nog een molder gezaai aldaar; de
Meisenaarsgaarden, alle onder stad en schependom Borculo; het Memans of Dijkwewers huis en
gaarden; een stuk bouwland de Grote Bree onder Geesteren; het cavensteedjen Broekman in 't
Geesterense Broek. Getaxeerd op 600 guldens. 50e p.: 35-13-0.
30-4-1781
Op rekest van Hendrik Wiegerink, houdende dat door het overlijden van Janna Wiegerink op 21-81781 onder Lichtenvoorde, op suppliant en mede-erfgenamen was vervallen een stuk land van een
half molder gezaai in de buurschap Lievelde onder Lichtenvoorde. 50e p.: 1-0-0.
30-4-1781
Op rekest van dr. G. Termeulen als lasthebbende van Diena Roveen, weduwe, erfuiterse en
tuchtenaarse van Jan Roveen Blombergh, te Deventer overleden en aldaar op 9-1-1781 begraven,
houdende dat door de dood van Jan Roveen Blomberg waren verstorven: 4/5e parten van 1. de
Platvoetskamp; 2. van een halve gaarden van 't Sijland; 3. van 2 schepels gezaai van Buk (?); 4. van
een halve gaarden in de Geelshorst; 5. van twee stukken op de Klokkenkamp; 6. van een molder
gezaai van Warnink; de helft van een kapitaal van 1100 guldens ten laste van dr. G. ter Meulen en
zijn vrouw Jacoba Lugard, op 5-5-1780 gevestigd in de Groote en Kleine Braak in het schependom
Borculo, boerschap Dijke in de Waterhoek gelegen. (…) 50e p.: 30 gl. 6 deniers.
30-4-1781
Op rekest van Roelof Elschot, wonende te Groenlo, dat door het overlijden van Derk Bokhorst te
Ruurlo op 6-3-1781, op suppliant en mede-erfgenamen zijn vervallen (te Lochem) en twee kapitalen,
w.v. een van 500 guldens op 2-5-1778 ten laste van de luitenant Barthold Maurits Sloet en diens
vrouw en zijn voorkinderen, in drie huizen in de stad Borculo gelegen. 50e p.: 31-3-6.
5-6-1781
Op rekest van Harmen Calff, houdende dat door het overlijden van zijn broer Hendrikus Calff op 31-31781 te Winterswijk, op hem is vervallen het halve goed Lemeler onder Lichtenvoorde in de
buurschap Levelde, en een halve hof den Pol genaamd, bij Groenlo tussen de hoven van bm. Abbing
en richter Schalen gelegen.
50e p.: 22-6-0.
5-6-1781
Op rekest van Johannes Prior, rentmr. der stad Borculo, houdende dat door het overlijden van Simeon
Wijchgel op 18-12-1780 binnen 's Hertogenbosch, op zijn dochter Theodoro Gerharda Prior is
vervallen 1/3 van de halfscheid van 5 stukken land van het erve Esselink, de Bree genaamd, onder
Geesteren gelegen. 50e p.: 3-8-7½.
3-10-1781
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Op rekest van dr. Michiel van Basten, nom. ux., M.E. Volbier, en Johan Anthonij Heijdenrijck, nom.ux.,
S.C. Volbier, houdende dat door het overlijden van hun broer Harmen Otto Volbier op 16-5-1781 in
Groenlo, op hen zijn vervallen in stad en schependom Groenlo: een huis, den Pulvertoren genaamd,
naast dat van wijlen Berent Florien in de Beltrumstraat, met een hof daarachter; een molder gezaai in
het Hartebroek; een garftiende, den Erfmolen- of Hartebroeksthiende genaamd, aan de Munsterse
Lheencaemer lheenpligtig, achter de Watermolen in 't Hartebroek gelegen, en het Muijdenweydeken,
achter het Blyck. Goederen in de heerlijkheid Borculo: het derde part van het erve Heerdink, het halve
erve Roeterink, aan de provincie van Overijssel leenroerig; het zesde deel van de cavenstede
Buurseweide; het derde part van 5/7e gedeelten van Jan Mensinks erve in de buurschap Zwolle; het
derde part van 5/7e gedeelten van een kampje land ad 2 schepel gezaai, den Campelder genaamd,
onder voorschreven goed gelegen; het derde part van 5/7e gedeelten van Tone Mensinks erve in de
buurschap Zwolle; het derde part van het erve Sonderen in de buurschap Lintvelde; het derde part
van 1/8e gedeelte van de Sondermeen; een derde part van een quota van de Sondermeen, het Ruuwe
Sonderen genaamd; het derde part van een stukje land ad 2 schepel gezaai op de Koele in Beltrum
gelegen. 50e p.: 98-13-3.
3-10-1781
Op rekest van Hendrik te Beke op Wevers, houdende dat door het overlijden van zijn zwager Gosen
Coerts op 12-8-1781 te Rekken, op suppliants vrouw, wonende te Rekken, waren gedevolveerd: 1.
Coertsplaatse gelegen in de boerschap Rekken, en 2. een stuk land, groot 3 schepel gezaai in de
boerschap Holterbroek op de Zwarte Haar tussen de landerijen van Groot Coerts. 50e p.: 10-14-1½ .
3-10-1781
Op rekest van Hendrina Cramer, weduwe van Anthonij Jan Egbers, houdende dat door het overlijden
van haar man op 11-12-1780 binnen Groenlo, op zijn zuster Jacoba Egbers en haar mede-erfgenamen
zijn vervallen: een huis binnen Groenlo aan de kerkhof naast dat van Hendrik Jan Scholten; een vierde
deel van een kamp gelegen in het schependom aan den Wildenborg, groot 2 schepels; een huisplaats
van Sanna aan de kerkhof, zijnde een hof, gelegen bij voornoemd huis; een vierde deel van een
gaarden gelegen in voornoemd schependom, buiten de Beltrumse poort in de Veestege naast een hof
van Jan Derk Ilbarg; de halfscheid van een weide, de Papen of Marten Wesselsweide genaamd,
gelegen in het schependom buiten de Lievelderpoort aan de Blankenborgssteege; een perceel land,
ca. 2 schepels groot, gelegen buiten de Lievelderpoort op de Kimpenkamp, naast het land van Jacob
Jan van Lochem; het land op de Spilberg, zijnde een hof, gelegen voor de Lievelder Poort tussen de
hoven van N.N. Heijdenrijk en Stortelaaer; een vierde part van een huis van Wolter de Rode, staande
binnen Groenlo achter de kerk naast de Weme of het huis van Wemmers, waarvan de overige ¾
parten aan Jacoba Egbers c.s. toebehoren; 2 percelen land van gezamenlijk 3 schepel gezaai groot in
het schependom, buurschap Eefsele; drie stukken land, de Huirnestukken genaamd, groot
gezamenlijk ruin acht schepels, gelegen in de buurschap Beltrum, in de Beltrumsche Esch. 50e p.: 219-0.
5-12-1781
Op rekest van Willem Cuiper, houdende dat door het overlijden van zijn zuster Jenneken Kuijper, op
de 21e oktober 1781 te Rekken, op hem en verdere erfgenamen zijn vervallen: het goed Kuipers,
m.u.v. de daaronder gehorende Eijkelenkamp die alleen aan de suppliant toebehoort; de halve maat,
w.v. de andere helft mede aan de suppliant in eigendom toebehoort, alles gelegen in de voogdij
Eibergen. 50e p.: 25-1-9.
5-12-1781
Op rekest van Hendrik Schurink in de voogdij Eibergen, boerschap Hupsel, woonachtig, dat door het
overlijden van zijn broer Jan Willem Eijlbarg op 18-10-1781 binnen Groenlo, op hem is vervallen de
halfscheid van vier perceeltjes bouwland en een gaarden, alle in het schependom Groenlo gelegen.
50e p. 3-6-4½.
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3-1-1782
Op rekest van Gerrit Schuirink, voor zichzelf en namens de verdere erfgenamen van hun nicht
Jannetje Deseker, weduwe van Arend Harmensz., op 20-3-1781 te Heemstede in Holland overleden,
houdende dat door dat sterfgeval op hen waren vervallen twee obligaties: 1e een van 600 gl. d.d. 2-61764 ten laste van reinders Zweers en zijn vrouw Janna Hones, gevestigd in het plaatsje de
Zweersvrugte en in een perceel bouwland de Schootmans of Pijperkamp geheden in de boerschap
Beltrum. Het laatste perceel is op 24-8-1771 van het hypothecair verband ontslagen; 2e een van 750
gulden d.d. 13-5-1768 ten laste van Jan Hoefman en diens vrouw Hilleken Mols, gevestigd op een
kamp land, den Ulenhorst, gelegen in de heerlijkheid Borculo, voogdij Geesteren. 50e p. 27-0-0.
Verzuim sins 20-6-1781 ad 8 % = 1-1-9.
3-4-1782
Op rekest van Gerrit Sloot te Drempt, die verzoekt om taxatie van een perceel hof- of bouwland,
hetgeen Willem Willemsen en zijn vrouw Elske Janssen aan de Roomsche Gemeente aldaar [te
Drempt] hebben overgelaten, "om daarop volgens de verkregene permissie van de Heeren Staaten
dezer Provincie in dato den 7. November 1778 een kerkschuurtje te zetten". 50e p.: 1-0-0.
7-5-1782
Op rekest van Jannes Weernink, houdende dat door het overlijden van zijn vrouws zuster Aaltjen
Breukink, weduwe van Gosen Harperink, op de 2e maart 1782 binnen Delden begraven, op hem en
verdere erfgenamen waren vervallen: een perceel land van 3 ½ schepel; nog een perceel van gelijke
grootte, de Wegbree genaamd; 2/3 deel van het Molstukke, alles in de hhd. Borculo en in de
Nederberg gelegen. 50e p.: 8-0-6.
7-5-1782
Op rekest van dr. Willem Francois de Wolff, bm. van de stad Lochem, geeft daarbij te kennen dat hij
op 28-7-1781 van Evert Laarman en Jan Willem Luttikholt en hun echtgenotes in de hhb B.
woonachtig, voor de som van 2605 Caroliguldens de Laarmansplaatse in de voogdij Geesteren had
aangekocht, waarvan hij verzuimd had de impost van de 50e penning te betalen. Deze bedraagt incl.
boete: 53-19-0.
6-6-1782
Op rekest van Gerrit Jan Harperink, houdende dat door het overlijden van zijn zuster Geertruid
Harperink, vrouw van Anthonij Louis, op 20-12-1781 binnen Amsterdam begraven, op hem, zijn broer
en zusters kinderen , alsmede op Anthonij Louis, wonende in Amsterdam, waren verstorven: de helft
van de halve mathe van Harmen Harperink in de Diepe Meen; het land op Hooge en Lege Welinck, ad
6 sch. gezaai; de helft van het land op Volkerinkskamp, zijnde een gaarden aan de Rollerstege, alle in
het schependom van Borculo; een perceel land, het Vorenstukke genaamd, in de Nederberg, en een
kapitaal van 500 gl. ten laste van Geesken Mensink, weduwe van Gerrit Roetink, Jan Roetink en zijn
vrouw Johanna Hemmink, op 8-5-1778 gevestigd op een perceel bouwland onder Beltrum, de Korte
Woerd genaamd. 50e p.: 14-18-6.
3-7-1782
Op rekest van Jan Bennink, wonende in de buurschap Gelselaar, houdende dat door het overlijden
van zijn oom Jan Bennink op 22-2-1782 te Gelselaar, op hem en zijn mede-erfgenamen was vervallen:
1/3e deel van 3 sch. gezaai in den Gelselaarschen Esch; 2/3e gedeelten van een derde part van het
Hunteler Thuijnland, alles in de voogdij Geesteren gelegen. 50e p.: 1-2-6.
3-7-1782
Op rekest van Jan Willem Braakman, als man en momber van Aaltjen Huininck, voorts Jan Huininck,
houdende dat door het overlijden van hun broer Hendrik Huininck op 21-10-1781 op het
Huininksplaatsje in het schependom van Groenlo, op supplianten en de twee mede-erfgenamen, allen
woonachtig in het schependom Borculo, is vervallen 1/4e gedeelte van 2/9e parten van de Kolkesmate,
en de halfscheid of zes koeweiden, de Bakemate genaamd, alles in de voogdij Beltrum, buurschap
Lintvelde gelegen.
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3-7-1782
Op rekest van Abraham Hendrik van Suchtelen, als executeur testamentair in de boedel en
nalatenschap van wijlen Gerhard ten Cate, houdende dat door diens overlijden op 21-3-1782 binnen
Deventer, uit kracht van zijn testamentaire beschikking, op zijn moey Mechteld ten Cate, weduwe
Honhof, te Eibergen, voorts op zijn volle nichten en heer Gesina ten Cate, Lena Pas en Peternella Pas
te Nede en Berend Willem Jeurrien te Deventer, onder voorbehoud van de tucht t.b.v. zijn weduwe
Johanna Louisa Schuijlenburg, waren vervallen: 1. het erve en goed de Rietmansplaats; 2. het erve en
goed Schuttenplaats; 3. het erve en goed de Smaalenplaats, 4. de Dortsche eendenkooi, alles
leenroerig aan Gelderland en gelegen in de Schoolte, Kring van Dorth.
7-1-1783
Op rekest van dr. Hendrik Schivelberg Bekking, advocaat voor het Hof van Gelderland, als enige en
universele erfgenaam van zijn tante Theodora Wendelina Bekking, op 2-10-1782 in Arnhem overleden,
houdende dat zijn tante o.a. had nagelaten een kapitaal van 600 guldens ten laste van Hendrik Eslink,
gevestigd in diens goed Spiekerhorst in de hhd. B. 50e p.: 12-0-0.
7-1-1783
Gerhardina Pickhardt gehuwd met Willem van Bronkhorst, te Zutphen.
6-2-1783
Op rekest van F.E. Spancker, houdende dat door het overlijden van zijn zuster Josina Elizabeth
Spancker op 4-11-1782 te Borculo, op hem en zijn erfgenamen, allen te Borculo wonende, waren
gedevolveerd: een vierde part van een huis en hof, in en bij deze stad staande en gelegen; een vierde
deel van drie stukken land op de Hesselinkesch onder Geesteren; een vierde part van een stukje
bouwland op dezelfde es en van een weidje achter het goedje Baneman of Kuijkebeld, mede onder
Geesteren gelegen. 50e p.: 4-14-3.
3-3-1783
Op rekest van Fenneken Ligtenberg, weduwe van Jurrien Bronsvelt, woonachtig in de stad Borculo,
houdende dat haar broer Jan Derk Ligtenberg op 13-12-1782 te Borculo overleden was, aan zijn
nichten en mede-erfgenamen Maria en Gesina ten Hove, beide binnen Borculo wonende, heeft
gelegateerd een gaarden even buiten de stad in de Geesterschen Dijk gelegen, voorts aan zijn
erfgenamen ab intestato , namelijk aan suppliante voor 1/5e part, aan de gezusters Maria, Gesina en
Hendrika ten Hove, de beide eerste te Borculo, de laatste te Bekbergen wonende, insgelijks voor 1/5e
part aan Gesina Ligtenberg, wonende in de stad Munster, ook voor 1/5e part, aan Swerus Havekes,
nagelaten zoon van Geertruid Ligtenberg, bij Jan Havekes in ehestand verwekt, wonende te Eerbeek,
mede voor 1/5e part, en eindelijk aan Hendrika Kelderman, nagelaten dochter van Anna Ligtenberg,
echtgenote van Berend Kelderman, voor een gelijk 1/5e part, had nagelaten de volgende ongerede
goederen:
een vierde deel van een perceel op de Morsbreuke; een perceel van de achterste Morsbreuke; Hendrik
Loesinksland; een perceel op de Morsbreuke van Jan Loesink; een halve weide, bij executie verkocht
door Ten Cate; een kampjen in de Geesterschen Dijk van vrouw Meinsenaar; de halve Klaas
Loesinksweide; de helft van 't huis van Anthonij Heijink; de helft van een vierde part van
Veldinkweide, en de halfscheid van Veldinksweide. Alles in stad en schependom Borculo gesitueerd.
2-4-1783
Op rekest van Frederik Lefers, als aangestelde ‘requester’ over de boedel van Johanna Aleida van
Munster tot Mensink, op28-12-1781 in de stad Borculo overleden, houdende dat door dit sterfgeval
tussen de respectieve erfgenamen different ontstaan is, en uit dien hoofde met toestemming van haar
ed. mog. tot dusver met de pertinente aangifte en taxatie van het collateraal van deze nalatenschap
getraineerd was. Dat alle differenten thans door tussenkomst van de heren commissarissen van het
Hof Provinciaal van Gelderland geaccommodeerd waren, waarbij bepaald was dat van de
nalatenschap van Johanna Aleida van Munster, in het bijzonder waar het de Graafschapse ongerede
goederen betrof, de ene halfscheid zou devolveren op Erik Johan Philips van Spittaal van Cregting en
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diens zuster Maria Elizabeth Catharina Charlotta van Spittaal van Cregting, echtgenote van N.N.
Amboten, majoor in dienst van de keurvorst van Keulen, bisschop van Munster, beide vreemdelingen
en "uitlanders", en voor de andere helft aan Fredrik Willem Schikhart, luitenant-kolonel bij het leger
van de Verenigde Nederlanden, en diens broers en zusters, alle in de nederlanden woonachtig.
Dat dus speciaal uit genoemde boedel op de genoemde collaterale erfgenamen kwamen te vervallen
de volgende ongerede goederen, binnen de Graafschap gelegen:
Het goed Heijenk
De havezathe Mensink
Harmen Wessels stede
Wibbe Hardinsstede
Schuttenstede
de Lansinksmathe
een weide de Hallersmeen
een stuk bouwland op de Kraijenhof
een huis den Oldenhagen
een vierde gedeelte van het Nijenhuijser halve erve
een stuk bouwland, de Grote Bree genaamd
de Koornbree
het erve Reverdink
een koeweide in de Nijenhuijser mathe
een stukje bouwland in de Geesterenschen Esch
een dito stuk aldaar
een stuk in den Geesterschen Esch
een dito stuk in den Kreijenhof
een stuk bouwland, de Dwarsbree genaamd
den halven Nijenhuijser gaarden
1/4e gedeelte van Gerrit Klumpersstede;
het Griemelink Hemmeken
Gerrit Memans of Dijkwevers huis en gaarden en
Ten Broeker glindenstede, alle in de heerlijkheid Borculo, voogdij Geesteren gelegen.
Jonker Fokkinkshuijs in de stad Borculo
een huis aan de Weemhof
een molder gezaai op de Brake en
den Meijenaarsgaarden, alle in de stad en schependom Borculo gelegen.
5/8e parten van de Roeterinks Twille in het scholtambt Lochem
een huis en een hooiland te Ter Borg
het halve Reland en het halve Nollenmaatje onder Gendringen of Etten
Het goed Wormskamp en de Kleppersstede onder Winterswijk, buurschap Meddo
het Cavensteedjen Broekman in het Geestersche Broek en
2/3e parten van een klein hofje in de stad Borculo gelegen.
25e en 50e penning getaxeerd op 644-9-6.
4-6-1783
Op rekest van Engbert Hagens, houdende dat hij op 31-6-1782 van de kinderen en erfgenamen van
Jenneken Schulten heeft aangekocht een huis met het hofje of gaarden daarachter in het dorp
Geesteren voor fl. 160-13. 50e penning + verzuim: 3-7-3.
4-6-1783
Op rekest van Egbert Roelevink, wonende op den Platvoet bij Borculo, houdende dat doot het
overlijden van zijn schoonzuster Geesken Tankink, weduwe van Harmen Roelevink op 6-4-1775 te
Borculo, op suppliant is gedevolveerd: het erve en goed Platvoet genaamd, in de heerlijkheid Borculo,
voogdij Geesteren, buurschap Dijke gelegen met de Ginenkamp, drie koeweiden op het Broek onder
stad en schependom Borculo, en een perceel land in het schependom achter de Drostenborg op den
Weelink en behorende onder den Platvoet, groot 3 1/2 schepel. 50e penning: 38-17-9. Het verzuim:
24-12-6.
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10-10-1783
Matthijs van Bronkhorst, beschreven in de Ridderschap van het kwartier van Nijmegen, en Jasper
Cornelis van Bronkhorst, kolonel commandant van de eskadrons carabiniers in dienst van de Staten
Generaal. Door het overlijden van hun tante, jonkvrouw Mechteld Henrietta van Bronkhorst op 14-71783 te Woudenberg (Utrecht) hebben zij een obligatie van 2000 guldens geërfd.
10-10-1783
Op rekest van Gerrit Jan Rutbeek, woonachtig te Rekken, houdende dat door het overlijden van zijn
oom Zweer Reekers op 14-8-1783 de halfscheid van 6 percelen onder Eibergen op hem was
gedevolveerd. 50e penning: 14-1-3.
10-10-1783
Op rekest van Garrit en Jan Hietkamp op de Poeze, Harmen Ilsink (?), als in huwelijk hebbende
Jenneken Hietkamp, voorts Willem Nijhof, Teunis Damhaar als in huwelijk hebbende Geertjen
Schoneveld, Willem Schoneveld op Damhaar, Gerrit en Elizabeth Schoneveld, Jan Enneman als
getrouwd aan Geertjen Lieftink, alle in de scholtampten van Zutphen en Lochem woonagtig,
houdende, dat door het overlijden van derzelver oom Hendrik Schoneveld op Draafsel, den 11
february 1783 voorgevallen, op supplianten was gedevolveerd het Oplaat of Langenbergsche Maat
genaamd in het scholtampt van Lochem gelegen.
Haar ed. mog. hebben den collateralen impost van den 50sten penning getaxeert op 2-0-0. En het
verzuym zedert den 11 maey 1783 ad 8 percent, op 0-1-3. Dus: 2-1-3.
5-11-1783
Op rekest van Hendrik Jan Raad, burgemeester van de stad Lochem, houdende dat door het
overlijden van zijn broer Arend Raad op 8-10-1783, op suppliant en verder erfgenamen zijn vervallen
de volgende onroerende goederen:
een huis in de stad Lochem, Muijtenberg buiten de Moolepoort, Muijtenberg buiten de Smeedespoort,
de Kleine Sprokkelhorst, het voorste gedeelte van de Langense Koppel, de helft van het erve en goed
Gijgink onder Geesteren, voorts twee kapitalen van resp. 4000 en 1000 guldens in de Dogterense
molen en in het Klumpersplaatsje onder het scholtambt Lochem gelegen of gevestigd.
2-12-1783.
Op rekest van Joachim Hillebrand van Wiedenbruck, woonachtig te Vreden in Munsterland, houdende
dat door het overlijden van zijn broer Johan Philips van Wiedenbruck op 8-8-1783 te Groenlo, op
suppliant voor de ene, en op Ernst Willem en Maria Elizabeth Albach, beide eveneens te Vreden
wonende, en op Albrecht Wolfgank Albach, overste luitenant in Portugese dienst, samen voor de
andere halfscheid, waren gedevolveerd de navolgende percelen:
Onder de heerlijkheid Borculo, voogdij Neede: de havezathe Wilmerink;
Idem, onder de voogdij Beltrum:
 een derde part van het erve Nieuwe Vrakkink, waarvan de overige 2/3 parten aan de suppliant
c.s. waren toebehorende;
 de halfscheid van het goed Veelen, waarvan de wederhelft aan de suppliant toebehoorde;
 de halfscheid van het erve Abbink, waarvan de andere helft toekwam aan Maria Anna van
Wiedenbruck, en:
 de halfscheid van het erve Koelink, waarvan de andere helft toebehoorde aan Jan te Schoote.
Onder de heerlijkheid Lichtenvoorde, boerschap Lievelde:
 een vierde part aan het goed Heemink, waarvan de overige 3/4e parten aan de suppliant c.s. en
de bouwmans Derk Heemink waren competerende.
Onder de heerlijkheid Bredevoort, kerspel Winterswijk: een achste part van 't goed Hoebink, met de
Hoebinks verdelinge of weidegrond.
In de stad en het schependom Groenlo:
 de halfscheid van een huis, hof en schuur, staande in de Nooteboomenstraat naast dat van de
bm. Abbinck.
 een achte part van de Eefseler Esch, zijnde bouwland in Eefsele;
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de Hemsinkskamp of Pol genaamd, mede in Eefsele;
5/6e delen van een perceel grond de Alterner kamp of Neppersweide genaamd, aan de Someresch
gesitueerd;
 5/6e parten van een gaarden aan voornoemde Neppersweide schietende;
 een perceel land, het Werk geheten, achter de Kipperije gelegen.
De collaterale impost van de 25e penning wordt getaxeerd op 290-12-0.



2-12-1783
Op rekest van Gerrit Ruijters, voor zich zelf als namens zijn zwager Gerrit Jan te Dievelde, houdende
dat door het overlijden van hun oom Fredrik Harbers, op 23-1-1783 te Eibergen, op hen was
gedevolveerd de helft van den boedel door Fredrik Harbers met zijn nog levende weduwe in
gemeenschap bezeten, bestaande o.a. in de navolgende ongerede percelen, alle in de voogdij
Eibergen gelegen:
 een perceel bouwland in de Assinkkamp;
 de halve Ketterinkkamp, groot 2 schepels gezaai;
 de halve Sengelhorst, 2 schepels gezaai, en:
 een huis en hof.
50e penning en verzuim (8%): 2-12-0.
8-1-1784
Op rekest van Catharina Helmich, weduwe van dr. Jan Hendrik Knickkink, houdende dat door het
overlijden van haar man op 18 juli 1783 binnen Groenlo, op haar krachtens testamentaire beschikking
waren gedevolveerd:
 de halfscheid van een huis en schuur, zoals zij het bewoont en gebruikt, in Groenlo in de
Lievelderstraat naast het huis van Harmen Konninger;
 de halfscheid van een schuur, mede bij suppliant in gebruik, staande naast genoemde huis;
 de halfscheid van een huis van de weduwe Anthonij Struij, staande naast voornoemde schuur,
met de daarachter gelegen hof en where, die mede door suppliante gebruikt worden;
 de halfscheid van een hof en gaarden, de Walderboschhof genaamd, en door suppliant gebruikt,
in het schependom van Groenlo aan de Blankenborgstege tussen de hoeven van dr. van Basten
en van Bernardus Scheenks;
Van deze percelen behoort de andere halfscheid toe aan Hendrica Knickkink.
 Vervolgens de halfscheid van het erve en goed Lieftink in de voogdij en buurschap Beltrum;
 een perceel land van 4 schepels gezaai in het schependom van Groenlo op de Oosteresch tussen
het land van de weduwe Henricus Helmich en een perceel geestelijk land;
 een obligatie van 1800 guldens ten laste van Gerrit Jan Doeven en Mette ten Beijtel, echtelieden,
gevestigd in Doevenplaatse, in de voogdij Eibergen, buurschap Hupsel.
 een obligatie van 700 guldens ten laste van Jan Hooge Logt en Aaltjen Storteler, echtelieden,
gevestigd in de katerstede Hooge Logt, gelegen in de heerlijkheid Lichtenvoorde, buurschap
Eefsele.
50e penning: 101-1-6.
4-2-1784
Op rekest van Hendrik Tankink, woonachtig in de buurschap Lintvelde, als nomine uxoris mede
erfgenaam van zijn zwager Tobias Kranenborg, op 13-12-1783 te Beltrum overleden, houdende dat
Tobias Kranenborg aan hem suppliant q.q. en zijn verdere collaterale erfgenamen, alle in de
graafschap Zutphen wonende, heeft nagelaten:
 Een perceel bouwland van 1 mudde gezaai groot, gelegen bij de Wesschevoort, den Zoom
genaamd, in Beltrum;
 een obligatie van 150 gulden d.d. 17-6-1762 ten laste van de echtelieden Berend te Hofstede en
Bone Kellen? te Beltrum;
 een obligatie van 150 guldens d.d. 9-6-1772 ten laste als hiervoor.
 een obligatie van 700 guldens d,d, 1-6-1761 ten laste van Maria Frakkink, weduwe van Hendrik
Droebertz en haar kinderen;
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een obligatie van 250 guldens d.d. 16-5-1769 ten laste van Berend ten Brinke en diens vrouw
Engele te Katershorst.
Alle gevestigd in landerijen en erven in de buurschap Beltrum.
Collaterale impost van de 50e penning: 26-10-0.


9-3-1784
Op rekest van mr. Johan Hendrik van Basten, voor zichzelf en mede namens zijn mede-erfgenamen,
alle binnen de Verenigde Nederlande woonachtig, houdende dat door het overlijden van Maria
Antonetta van Basten, echtgenote van Joachim Hillebrand van Wijdenbruck op 8-12-1783 in Vreden,
op hen krachtens collaterale successie waren vervallen de volgende in de heerlijkheid Borculo gelegen
goederen:
 het halve Hemsink;
 de helft van een gedeelte van Dries Lemmersland, de Sleeheegde geheten;
 de helft van de Druberije, de kalverhorst genaamd, ad 2 mudde gezaai in het geheel.
 Een 8e deel van de Huirne.
50e penning: 32-2-0.
13-3-1784.
Op rekest van Jan en Willemina Bouwmeesters, beide te Eibergen, houdende dat door het overlijden
van hun broer Gerrit Bouwmeesters op 8-2-1784, op supplianten is gedevolveerd de halfscheid van
verschillende ongerede percelen onder Eibergen, bestaande uit vloglanden en huizen, die
gespecificeerd worden in een bijlage [niet aanwezig]. 50e penning: 2-19-9.
8-4-1784.
Op rekest van Lammert Wilmerink, houdende dat door het overlijden van zijn broer Hendrikus
Wilmerink op 3-1-1784, op hem en zijn medeerfgenamen waren vervallen 4/7e delen van den
Hoijtinkwinkel, zijnde 3 koeweiden in een weide, den Hoijtinkwinkel genaamd in de voogdij Neede,
buurschap Hoonte gelegen, alsmede de halfscheid van een quota van Wolterinkerve, zijnde twee
percelen bouwland in de buurschap Beltrum bij de Wielakker gelegen. 50e penning: 5-4-3.
9-4-1784.
Op rekest van J.C. Klinkenberg, weduwe Van Echten te Borculo, en J.L. Trip tot den Kortenburg,
gehuwd met gravin A.W. van Stijrum, houdende dat door het overlijden van der supplianten
respectievelijke zuster en tante Charlotta Elizabeth van Klinkenberg, op 29-12-1783 te Borculo, op hen
waren gedevolveerd:
 1/3e part aan een huis;
 1/3e part in de Kocksgaarden;
 1/3e part in de Portugalsgaarden aan het Broek;
alle in de stad en schependom Borculo;
 dan nog 1/3e in een molder gezaai in de Hesselinkesch;
 1/3e van de halve Drostenborg van bm. Klinkenberg afgescheiden;
de twee laatste percelen onder Geesteren gelegen.
50e penning: 6-0-9.
16-7-1784.
Op rekest van Caspar Floris van Hacfort, als erfuiter en mede-erfgenaam van Anna Maria Theresia
Hacfort, weduwe Van Eijll, houdende dat door het overlijden van de weduwe Van Eijll op 14-5-1784 te
Zutphen, op suppliant en verdere mede-erfgenamen, met name Gerrit Hendrik Hacfort, luitenant
kolonel in dienst van de SG, Maria Elizabeth Hacfort, echtgenote van Theodorus Zeno van Dorth tot
Medler, en Olivier Hacfort, allen woonachtig en Gelderland of Utrecht, op hen waren gedevolveert:
In het scholtambt Zutphen (…)
In de heerlijkheid Borculo: het erve Dretelaar, het erve Geurthuijs, het erve Schroon of Wolfert, het
erve Scharpenborg en het erve Aart.
In het richterambt Ruurlo: het goed den Hoijkert;
In het richterambt Doesburg (…)
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Een obligatie van 1000 guldens ten laste van Jan Baake, gevestigd in ¾e parten van de Baake of
Roeterink in de voogdij Beltrum;
Een obligatie van 1000 guldens ten laste van de erfgenamen van wijlen Willem ter Woert, gevestigd in
de Woert in de voogdij Beltrum;
Een obligatie van 400 guldens ten laste van Goosen Stroo en Johan Morgensterns erfgenamen
gevestigd in het plaatsje het Nieuwenhuijs genaamd in de hlh. Borculo.
Een derde deel van een huis te Zutphen aan de Roode Torenstraat is bij testament toegewezen aan
Maria Cornelia van Dorth.
50e penning: 774-6-9.
16-7-1784.
Op rekest van Johanna Lambergh, weduwe van de richter Fredrik Elberus, houdende dat door het
overlijden van Elberus op 7-5-1784 te Borculo, op zijn te Gelderland wonende erfgenamen en Staats
Vlaanderen wonende erfgenamen was gedevolveerd de helft van de volgende ongerede goederen:
 een huis en hof in de stad en een stuk land op de Morsbreuke in het schependom van Borculo;
 2/3e parten van de Vrugt bij Velthuijs;
 een kampje land den Berenhorst;
 een kampje den Kollenboom, en
 2 stukken land in de Esselinkesch, alle onder Geesteren.
Collaterale impost van de 50e penning: 17-4-0.
16-7-1784.
Op rekest van Jan Bouwmeester, woonachtig in de graafschap Zutphen, houdende dat door het
overlijden van zijn zuster Willemina Bouwmeester op 21-4-1784 te Eibergen, op den suppliant was
vervallen de helft van verschillende ongerede perceeltjes onder Eibergen, bestaande uit zowel
vloglanden als huizen.
Collaterale impost van de 50e penning: 2-19-9.
16-7-1784.
Op rekest van Evert Jan ter Weeme te Eibergen, houdende dat door het overlijden van Christina
Honhof op 26-5-1784 te Eibergen, op hem was gedevolveerd de helft van een weide in de Holterhoek,
den Bijvank genaamd.
50e penning: 1-1-0
7-12-1784.
Op rekest van Hendrik Menkvelt als landrechtelijke erfuiter van de nalatenschap van zijn broer Derk
Menkvelt, die op 12-10-1784 overleden is. Tot deze boedel behoorde o.m. de helft van zeven schepel
gezaai op den Voetknegterkamp in de voogdij Geesteren.
4-1-1785.
Op rekest van Franciscus Johannes Haak te Vaassen op de Veluwe, houdende dat hij zich d.m.v. twee
rekesten aan de Staten van Zutphen heeft gericht. In het eerste rekest meldt hij het overlijden van
zijn broer Ignatius Haak en zijn zuster Geertruid Haak, en in het tweede rekest meldt hij het overlijden
van zijn broer Jan Baptist Haak. Hij verzoekt uitstel van betaling van de collaterale impost van die op
hem uit de boedel en nalatenschap van mr. Wessel Joseph Godefried van Eijll en nu alweer verstorven
erfportie, totdat ook de weduwe van Wessel van Eijll overleden zou zijn (zij bezat het aandeel in
vruchtgebruik). Het verzoek werd door de Staten toegestaan bij resolutie van 7-8-1782. Door het
overlijden van de weduwe Van Eijl, op 14-5-1784 te Zutphen, en door de drie hiervoor genoemde
sterfgevallen Haak, zijn aan suppliant toegevallen:
1-11: gelegen in de graafschap en stad Zutphen.
e
parst van een huis, hof en molenhof bekend onder de naam van secretaris Renen huis,
12. 1/14
de huisstede van Hagenbeek en van J. Funderink in de stad Borculo bij de Oliemolen gelegen;
e
part van het Catersteedjen Brascamp onder Geesteren;
13. 1/14
e
part van het erve en goed Boenink in de buurschap Lintvelde;
14. 1/14
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e
15. 1/28
part van het erve en goed de Vrind of Muggenbarg genaamd in de buurschap Kulsdom
gelegen en van drie koeweiden, het Buloeslag geheten, onder dat erve gehorende;
e
part van het erve en goed Lutteke Willink, gelegen in de buurschap Beel;
16. 1/28
e
part van de caterstede Nijenkamp, gelegen bij en gehorende onder het erve Lutteke
17. 1/28
Willink;
e
part in de hof en pol, de Blankenburgs Pol genaamd, buiten de Lievelderpoort van de
18. 1/14
stad Groenlo gelegen.
(…)

4-2-1785.
Op rekest van Ernst Willem Albach, wonende te Vreden, houdende dat door het overlijden van zijn
broer Albrecht Albach, in leven luitenant kolonel in Portugese dienst, in de maand maart 1784 te
Setuwal, op de suppliant is vervallen een zesde deel van de havezathe Wilmerink in de voogdij Neede,
buurschap Hoonte; een zesde deel van het halve erve Koelink in Beltrum; een zesde part van het
halve erve Abbink en de halfscheid van de goederen Nieuw Vrakkink en Veelen, eveneens in Beltrum;
een zesde part van 11/12e parten van het goed Heemink in de heerlijkheid Lichtenvoorde, buurschap
Lievelde; een zesde part van 7/32e delen van het goed Hoebink met den Hoebinksverdelinge in de
heerlijkheid Bredevoort, buurschap Meddo; een derde part van een plaatsje Klefs Hagen genaamd te
Meddo; een zesde part van de halfscheid van een huis, hof en schuur in Groenlo in de
Noteboomenstraat naast het huis van bm. Abbinck; een zesde in 1/4e gedeelte van de Eefseler Esch in
het schependom Groenlo; een zesde en een twaalfde, dus ¼ part in en aan een perceel land den
Altenerkamp of Neppersweijde in het schependom Groenlo aan de Someresch gelegen; 1/4e gedeelte
van een gaarden van Van Loon, gelegen aan Neppersweide; een zesde part van de Hemsinkskamp in
het schependom van Groenlo, en een zesde part van een perceel land het Werk genaamd.
25e penning: 67-4-0.
4-2-1785.
Op rekest van Derk en Nikus Mensink, houdende dat door het overlijden van hun respectieve broer en
oom Berend Mensink, op 25-11-1784 in het schependom van Groenlo, was gedevolveerd een perceel
bouwland op de Maarsebraak in de voogdij Beltrum, buurschap Zwolle. 50e penning: 1-13-9.
13-4-1785.
Op rekest van Arend en Janna Rengerink, beide onder Gelselaar woonachtig, houdende dat door het
overlijden van Garrit Rengerink op 18-1-1785 aldaar, op hen was gedevolveerd twee kapitalen van
resp. 1500 gulden ten laste van Aarne Wijchers, weduwe van Reint Stoffers, en 't andere van 175
gulden ten laste van Garrit Leenslag en zijn vrouw Maria Eekmans op resp. 30-6-1749 en 18-5-1779
gevestigd op landerijen onder Geesteren en Gelselaar. 50e penning: 33-10-0.
13-4-1785.
Op rekest van Waander Tankink, houdende dat door het overlijden van zijn broer Hendrik Tankink op
2-1-1785 te Rekken, op hem was vervallen het halve goed Tankink onder Eibergen, waarvan de
wederhelft reeds aan suppliant toebehoorde. 50e penning: 8-17-9.
13-4-1785.
Op rekest van Pieter Koopman en Anna Berendina van Houten e.a., houdende dat door het overlijden
van hun zuster, schoonzuster of moeie op 13-4-1784 te Halten, op hen was gedevolveerd o.m. een
obligatie van 24-2-1774 ten laste van mr. H.J. van Gelder en diens moeder en zuster, en gevestigd in
enige stukken land in het schependom van Borculo.
9-6-1785.
Op rekest van Harmina Broekmolen, weduwe van Jannes Bruggers, woonachtig te Rekken, houdende
dat door het overlijden van Gerrit Bruggers op Lijsenbos op 18-2-1784 te Rekken, op suppliante was
vervallen de Liesenbosgaarden van het erve Spenke in de heerlijkheid Borculo.
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6-10-1785.
Op rekest van Berendjen Hemsink, weduwe van Gerrit Smies, verzoekende taxatie van de collaterale
impost wegens de nalatenschap van haar man, die op 12-7-1785 te Borculo is overleden.
Gedeputeerden besluiten voordat hierop beschikt wordt, suppliante te gelasten de namen en
woonplaatsen van haar mans collaterale erfgenamen op te geven.
6-10-1785.
Op rekest van Willemina Holtvoogd binnen de stad Borculo woonachtig, houdende dat door het
overlijden van haar man Harmannus Kotten op 5-6-1785 te Borculo, op haar en mede-erfgenamen
was toegevallen een huis binnen de stad Borculo, een half mudde gezaai, een derde deel van een
gaarden, de halfscheid van een vierde part van een gaarden. Alles gelegen in het schependom van de
stad Borculo. 50e penning: 4-2-6.
6-10-1785.
Op rekest van Berendjen Hemsinck, weduwe, erfuiterse en boedelhouderse van Gerrit Smies, die op
12-7-1785 te Borculo is overleden, houdende dat door dat sterfgeval op zijn enige en universele
erfgenaam Anna Maria Smies, wonende te Amsterdam, was gedevolveerd: de halfscheid van de door
haar en haar man in gemeenschap bezeten goederen:
een geheel en nog een half huis in de stad Borculo; een hofje, bekend onder de naam van de quota
van een Kerkengaarden ad 2 schepels gezaai, gelegen in het schependom van Borculo, en een perceel
land van een half mudde gezaai op Groot Lusink onder het richterambt Ruurlo gelegen. 50e penning:
4-14-6.
9-12-1785.
Op rekest van Henrietta Chosij te Borculo wonende, bijgestaan door Willem Mullerink, houdende dat
zij met haar broer Hendrik Jan Chosij, die op 30-9-1785 is overleden, in gemeenschap van goederen
heeft bezeten, 11 obligaties waarvan de halfscheid op haar vervallen is. Kennelijk heeft haar broer ook
huizen e.d. in stad en schependom en in de voogdij Geesteren gehad. Er wordt naar verwezen zonder
ze te specificeren. 50e penning: 153-2-6.
11-3-1786.
Op rekest van Hendersken Revehorst, weduwe van Derk Huinink, voor zich en namens de medeerfgenamen, verzoekende de taxatie van de 50e penning wegens het overlijden van Jan Huinink op
24-10-1785 te Lintvelde. Ook zij moet namen en woonplaatsen van die erfgenamen opgeven.
11-3-1786.
Idem voor Nicolaas Hendrik en Reinier de Bitter wegens het overlijden van hun moei Anna Maria de
Bitter te Eibergen. Zij moeten bovendien een attestatie van predikant meebrengen waaruit de exacte
sterf- of begrafenisdatum blijkt.
25-3-1786.
Op rekest van Nicolaes Hendrik en Reinier de Bitter, houdende dat door het overlijden van hun moei
Anna Maria de Bitter op 30-1-1786 te Eibergen begraven, op supplianten voor de helft waren
gedevolveerd: 2 koeweiden van Fredrik Harbers hooigrond; een stuk land, Albert Simmelinkslant
genaamd, groot 1 ½ schepel, gelegen achter de Hagen; een stukje hofland 't Dekkerskempken
genaamd; 2/3e van 7 schepel gezaai op de Goslinkskamp; een koeweide op de Meulenmors. Alle
percelen liggen in de voogdij Eibergen. 50e penning: 5-9-6.
4-5-1786.
Op rekest van Henderse Revehorst, weduwe van Derk Huinink, te kennen gevende dat door het
overlijden van Jan Huinink op 24-10-1785 in de buurschap Lintvelde, op haar en mede-erfgenamen,
alle mede in Lintvelde wonende, waren vervallen: een kapitaal van 150 guldens ten laste van Hendrik
Hogeman en diens vrouw d.d. 18-8-1778 en in hun plaatsje de Poeler Vrugte te Beltrum gevestigd, en
de helft van een kapitaal van 600 guldens ten laste van Willem Nalis en diens huisvrouw in hunlieder
huis en hof binnen Groenlo gevestigd. 50e penning: 9-3-6.
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15-4-1785.
Op rekest van Berend Strothe, verzoekende als erfuiter, taxatie van de collaterale impost wegens de
nalatenschap van zijn oom Claas Bomers, op 20-2-1785 te Eibergen overleden. Ook hij moet namen
en woonplaatsen van de mede-erfgenamen overleggen.
6-6-1786.
Op rekest van Jochem, Kobus en Berend Elberink, als door het stadsgericht van Borculo aangestelde
voogden over de twee minderjarige kinderen van wijlen de echtelieden Theunis Elberink en Johanna
Harperink, met namen Lambertus en Hermanus Elberink, houdende dat door het overlijden van
voornoemde Lambertus Elberink op 3-3-1786 te Borculo, op diens broer Hermanus Elberink, dewelke
te Amsterdam, om de negotie te leren, zijn verblijf had, was gedevolveerd de helft van een huis en
achterhuis in de stad Borculo, alsmede enig bouwland en weideland in het schependom van Borculo.
50e penning: 10-1-6.
4-7-1786.
Op rekest van Gardus, Tuebe, Wander en Harmina Ubbinck, voorts Jacobus ter Baak, in huwelijk
hebbende Berendina Ubbinck, alle in het kerspel en dorp Winterswijk en te Eibergen woonachtig,
houdende dat door het overlijden van hun zuster Anna Berendina Ubbinck op 22-5 te Winterswijk op
supplianten was gedevolveerd: een zesde deel van een quota van een hof aan de beek voor
Bredevoort; een zesde gedeelte van de Sikkingsbree en de Roosenkamp in de buurschap Miste onder
Winterswijk; een 12e gedeelte van het goed en erve Kleine Veenhuijs in het kerspel Aalten, buurschap
Haartheurne, en 1/12e gedeelte van het erve Rasink in de buurschap Beltrum [Zwolle]. 50e penning:
5-12-3.
22-7-1786.
Op rekest van Jan Boerhof nomine uxoris Johanna Ketterink, voorts Johanna Stikken, Bernardina
Ketterink, Kunna Ketterink en Geerlig Hombarg, de vier eersten inheems, de laatste onder Vreden,
houdende dat door het overlijden van hun neef Theunis Ketterink op 6-3-1786 te Eibergen, op de
supplianten was vervallen een vierde gedeelte van een perceel land op de Bouwmeesterskamp en van
de zgn. Mijgerskamp, beide onder Eibergen. 50e penning: 2-17-0.
2-8-1786.
Op rekest van Berend Strothe, houdende dat door het overlijden van zijn oom Claas Bomers op 22-21786 te Eibergen, op suppliant en mede-erfgenamen was vervallen vier percelen land onder het
schependom van Groenlo. 50e penning + verzuim: 6-11-6.
2-8-1786
Op rekest van mr. C.G.J. ten Cate en B.H. Egbers, als executeurs testamentair van de nalatenschap
van Hendrina Cramer, weduwe van A.J. Egbers, die op 8-5-1786 te Groenlo overleden is, houdende
dat hierdoor op haar erfgenamen Derk Cramer, Johanna Catharina Cramer, weduwe van Jacob
Bakker, en Judith Egbers, huisvrouw van R.T. Hoetink, de twee eerste in Holland en de laatste in de
stad Zutphen woonachtig, waren gedevolveerd: de halfscheid van een molder gezaai, een vierde part
van een molder gezaai, tesamen zijnde 1/4e part van de caterstede den Emaus; een perceel land, 't
Werk genaamd, groot ongeveer 2 molder gezaai; 4/5e gedeelten van 5 schepels gezaai in de
Beltrumschen Esch, waarvan 1/5e deel aan het Gasthuis te Groenlo toebehoort. De 3 eerste percelen
liggen in het schependom Groenlo, het laatste in de voogdij Beltrum. 50e penning: 9-15-9.
4-10-1786.
Op rekest van Anna Sophia Zijhof, weduwe van Gerrit Voshaar in de heerlijkheid Borculo wonende,
houdende dat haar man op 9-8-1786 te Groenlo overleden is, en aan zijn collaterale erfgenamen, die
allen binnen de Graafschap wonen, had nagelaten het halve goed Voshaar in de buurschap Beltrum
en waarvan de weduwe het vruchtgebruik heeft. 50e penning: 14-12-6.
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6-12-1786.
Op rekest van Goossen Trelker als man en momber van Johanna Gerhardina Breukers, houdende dat
door het overlijden van zijn zwager Arend Jan Breukers op 4-10-1786 in de stad Borculo, op
suppliants echtgenote en haar zuster Anneken Breukers waren vervallen de halfscheid van 2
koeweiden van Dijkwevers, en een huis en enige landerijen in het schependom van Borculo, voorts 7
schepels gezaai op de Koekenkamp onder de voogdij Geesteren voor een zesde part, en nog enige
andere ongerede perceeltjes inde voogdij Geesteren. 50e penning: 25-3-3.
6-2-1787.
Op rekest van Berend te Broekmolen, wonende in Haarlo, houdende dat door het overlijden van zijn
vrouw Stijne te Koolstede op 5-12-1786, op haar collaterale erfgenamen, allen in de Graafschap
wonende, ws gedevolveerd de halfscheid van een plaatsje het Hondekolk genaamd en gelegen in
Haarlo, waarvan de wederhelft toebehoort aan suppliant die het met zijn vrouw in gemeenschap van
goederen heeft bezeten. 50e penning: 3-15-0.
24-2-1787
Op rekest van Jan Hendrik Struij als gevolmachtigde van Anna Christina Roelvink, weduwe Van
Rissen, en van Sander Kappenberg, beide in Munsterland wonende, houdende dat door het overlijden
van Bernhard Brunstink op 5-11-1786 te Groenlo, op opdrachtgevers zijn vervallen de helft van het
plaatsje het Brinke genaamd met de daaronder gehorende landerijen in de heerlijkheid Borculo
gelegen, alsmede de halfscheid van enkele obligaties. 25e penning en het verzuim: 50-2-7 ½.
5-4-1787.
Op rekest van Jan Hendrik Menkhorst, houdende dat hij op 21-10-1786 van Janna Stikken, Geerlig
Hombarg of Teutink, Jan Hendrik Bouwhuijs, Jan Boerhof en diens vrouw Johanna Ketterink, voorts
Cunna en Bardina Ketterink, voor 400 gulden had aangekocht de zgn. Mijgenkamp, in de voogdij
Eibergen gelegen, waarvan de suppliant verzuimd had de 25e en 50e penning op tijd te voldoen,
omdat de verkoper voor een deel uitheems is. 25e en 50e penning met het verzuim: 10-5-9.
7-4-1787.
Op rekest van Jan Willem Paalhaar, woonachtig onder Eibergen, houdende dat op 4-11-1786 van
Willemken Bekkink, weduwe van Jan Stevens, en van Johanna Maria Stevens, weduwe van Jan
Simmelink, en de voogden over hun onmondige kinderen voor 2525 guldens had aangekocht drie
vierde parten van het erve en goed Paalhaar in de voogdij Eibergen, buurschap Holterhoek, waarvan
suppliant verzuimd heeft de 50e penning op tijd te voldoen. 50e penning, inclusief verzuim: 50-16-9.
16-8-1787.
Op rekest van Barend Bekking te Eibergen woonachtig, daarbij te kennen gevende dat zijn broer
Gerrit Willem Bekking in het jaar 1780 met het schip "de vrouw Cornelia Hillegonda" genaamd, als
matroos naar Oost Indien uitgevaren, den 5. augustus des gemelten jaars aan boord van voorsz.
schip blijkens het annex attest was overleden. Door dit overlijden op op suppliant een perceel
bouwland onder Eibergen, genaamd den Bronkhorstkamp, vervallen. 50e penning: 3 guldens.
16-5-1787.
Op rekest van Jan Wielakker, houdende dat door het overlijden van zijn oom Gerrit Jan Wielakker, op
2-3-1787 te Groenlo, op hem suppliant en zijn mede-erfgenamen was vervallen: een kampje
bouwland van een half molder gezaai; 2 schepels gezaai bouwland, beide in het Hartebroek binnen
het schependom Groenlo gelegen; de halfscheid van een perceel bouwland van 5 schepels groot op
de Staars Esch; een perceel bouwland van 2 schepels op de Everskamap; een perceel bouwland de
Ravensbree geheten. De drie laatste percelen liggen in de voogdij Beltrum. 50e penning: 9-17-7 ½ .
16-5-1787.
Op rekest van Hendrik ten Cate, houdende dat door het overlijden van zijn zuster Janna ten Cate,
weduwe van Gradus Eggink, op 16-5-1787 te Eibergen, op suppliant en mede-erfgenamen zijn
vervallen de volgende percelen in de voogdij Eibergen: een 4e deel van een huis en hof binnen
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Eibergen; de halfscheid van een stukje gaardenland in de Klaashof, idem van een perceel land in de
Eijbergschen Esch van 3 ½ schepel, de Steenbree genaamd, idem van een weide bij de
Simmelinkweide; en een 8e deel van het erve Geerdink in de buurschap Hupsel.
5-7-1787.
Op rekest van Gerrit Jan Huiskes, houdende dat door het overlijden van zijn vrouw Catharina Maria te
Raa op 9-1-1786 te Groenlo, op haar broer en zusters waren vervallen de volgende percelen, waarvan
suppliant de tucht had: Groenlo (…),1/16e en 1/32e part aan drie stukken land, het Koelinkland
genaamd, groot 9 schepes gezaai inde boerschap Beltrum en in gebruik bij Jan Nierkes, en 1/16e part
van een perceel het Hakenstukke genaamd, 2 ½ schepel groot, in de voogdij Beltrum, buurschap
Avest gelegen en in gebruik bij Jan Bouwhuijs.
5-9-1787.
Op rekest van Judith Colenbrander e.a., te Zutphen en Doesburg woonachtig, houdende dat door het
overlijden van hun resp. zuster en moei Hendrica Colenbrander, weduwe van Peter Adolf van Zalk,
begraven op 25-5-1787 te Zutphen, op hen vervallen was (o.a.) een derde part van het erve en goed
Middelhuijs in de heerlijkheid Borculo, voogdij Neede.
5-9-1787.
Op rekest van Harmina Aeftink, wonende te Geesteren, houdende dat door het overlijden van haar
broer Goossen Aeftink op 8-7-1787 te Geesteren, op suppliante was vervallen: een perceel land in de
Geesterschen Esch, de Polsbree genaamd; de halfscheid van een cavenstede de Waeijersplaatse
genaamd; 3 koeweiden in de Smitsmaate en een huis met ongeveer drie schepels gezaai daarbij aan
het Oosterveld. 50e penning: 23-1-0.
7-11-1787.
Op rekest van Anna Garstenveld, weduwe van Jan Rouwmaat, wonende op het Luttekenhuijs in de
heerlijkheid Borculo, voor zich en voor haar halfzuster, getrouwd met Jan Hartman, houdende dat
door het overlijden van haar broer Lambert Garstenveld, op 8-8-1787 te Vreden begraven, op haar
suppliante waren vervallen (o.a.) 2 ½ mudde gezaai bouwland op de Maarsenbraak in de heerlijkheid
Borculo gelegen, en enkele obligaties, w.o. 300 gulden ten laste van Jan te Lemelde en diens vrouw
gevestigd in stukken bouwland op de Maarsebraake en het zgn. Grolsche Tichelwerk in de voogdij
Beltrum.
7-12-1787.
Op rekest van Griete Elverdink, weduwe van Harmanus Wijmels, te Winterswijk, e.a., houdende dat
door het overlijden van hun moei Geertruid Elverdink, weduwe van Jan Loman, op 28-8-1787 te
Winterswijk, op hen waren vervallen (o.a.) een vierde gedeelte van het goed Arink gelegen in de
voogdij Beltrum.
7-12-1787.
Op rekest van Jan Willem Schuilenborg op het Groote Velthuijs in de heerlijkheid Borculo, houdende
dat door het overlijden van zijn vrouw Anna Hofman op 8-9-1787, op haar collaterale erfgenaam, in
de heerlijkheid woonachtig, was vervallen de halfscheid van hun gemeenschappelijke derde part van
een weide langs Rollerbos, voorts van een plaatsje het Groote Velthuijs genaamd, en de helft van 1/8e
part van de Cappersmathe, tesamen onder Geesteren gelegen. 50e penning:1-3-6.
7-12-1787.
Op rekest van Sophia Hendrica Dijkers, weduwe van Henrik ter Harkel, daarbij te kennen gevende,
dat na gedane peindingen en daarop gevolgs compleet verwin, de goederen van de suppliante en
wijlen haar echtgenoot eerlang stonden gedistraheert te worden, zoo voor eene schuld van 5477
guldens 5 stuivers aan de hoge heer der heerlijkheid Borculo wegens resterende pacht van de
Borculose watermolens, als voor een gevestigd kapitaal van 1000 guldens aan mr. Joan Caspar
Lemker te Deventer. Dat suppliante tot voorkoming van een en ander, zich bij rekest heeft
geadresseerd tot de heer van Borculo, en daarop een "merkelrijke remissie gratieuselijk had
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geobtineert en verkregen, zoodaenig dat de verwonnene percelen zouden worden gecedeerd en
getransporteerd aan de HvB, en dat daardoor de suppliante van de betaling van de schulden bevrijd
zou zijn, "ofschoon de verwonnene goederen lang of bijna zoo veel niet waardig waren als de
voornoemde twee capitaalen met de interessen en de kosten van dien zig kwamen te bedragen. Zoo
als van de voorz. dispositie van zijn Hoogheit behalven meer andere daarbij verleende douceurs,
breder consteerde uit de resolutie van den Raad der Domeinen, sub A [niet bijgevoegd];
Dat de suppliante om daarvan het effect te erlangen en mede naemens haare vijf onmundige
kinderen van de parceelen opdragt te kunnen doen, reeds van het gerichte daartoe het nodige
decreet van alienatie had bekomen.
Dog vermits zodaene alienatie of transport niet konde geschieden zonder dat alvorens 's Lands impost
of 50sten penning daarvan is betaald, overzulx de suppliante, ter oorzaake, dat in dit geval geen
koopspenning was bekend, de voorszeide verwonnen parceelen, alle onder de stad en schependom
van Borculo gelegen, had laten opnemen en priseren door twee onpartijdigen, bij het gerigte daartoe
geauthoriseert, uti sub B en C [niet bijgevoegd]. Waaruit dan kwam te blijken dat suppliantes huijs
binnen Borculo aan de Markt was gewaardeert op f. 800-0-0; de twee hoven buiten de Kokspoort op
800-0-0; een stuk bouwland achter den Speelbrink, op: 300-0-0; een weide aan den Geesterschen
Dijk, de voorste Jufferenmaate genaamd, op: 1300-0-0; nog een weide aldaar, de Meulsmate
genaamd, op: 1600-0-0. Dus te zaemen op: 1600-0-0.
Verzoekende etc.. Haared.Mog. hebben 's Lands impost van den 50sten penning getaxeert op
zesennegentigh guldens. f. 96-0-0.
2-1-1788
Op rekest van Roetert Hendriks, weduwnaar, erfuiter en boedelhouder van Hendrika Menkvelt, die op
29-10-1787 binnen Arnhem is begraven, verklaart dat op de erfgenamen o.a. is vervallen 1/24e deel in
twee perceeltjes land op de Voetknegtenkamp onder Geesteren.
8-2-1788
Op rekest van Gerritjen Hoentjes, woonachtig te Borculo, houdende dat door het overlijden van haar
broer Gerrit Jan Hoentjes op 1-11-1787 te Borculo, op haar was vervallen de halfscheid van een huis
en hofje, waarvan de wederhelft aan suppliante toebehoort, en een klein gedeelte van de halve
maate, alles binnen de stad en het schependom gelegen. Coll. impost van de 50e penning: 5 guldens,
1-6
8-2-1788
Op rekest van Garrit Jan Groote Bekman, wonende in de heerlijkheid Verwolde, houdende dat door
het overlijden van zijn broer Berend Groot Bekman op 13-11-1787 te Holten, op hem is o.a. vervallen
een zesde part van het goed de Overshorst in de heerlijkheid Borculo, voogdij Geesteren. Coll. impost:
f 12-11- 1 ½
6-3-1788
Op rekest van Jan Waierdink, voor zich en namens zijn vrouw Elsken Wrakkink of Nienhuijs, beide
wonende onder Winterswijk, houdende dat zij aan haar voordochter, Willemina Janna Nienhuijs en
haar man Harmen Stammers, een zesde deel van het erve Nienhuijs dat door supplianten wordt
bewoond, hebben toegezegd. Taxatie: 800 gulden (ten hoogste). Coll. impost van de 50e penning: 80-0.
6-3-1788
Op rekest van Waander Menkvelt, Alberdina Menkvelt, weduwe van J.J. ten Dijke, e.a., houdende dat
door de dood van Hendrik Menkvelt op 16-1-1788 te Warnsveld, o.a. op hen was vervallen een tiende
gedeelte van twee stukken land in de Voetknegterkamp onder Geesteren.
6-3-1788
Op rekest van Aaltjen Elderink, woonachtig te Borculo, houdende dat mr. J.E. van Gelder op 23-21788 was overleden en bij onderhands contract ten behoeve van alimentatie aan suppliante, behalve
enige gerede goederen, heeft overgegeven een huis met een hofje daarachter te Borculo gelegen
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tussen de huizen van wijlen luitenant Sloot en de weduwe van J. Kobus en volgens een gerichtelijke
schatting 450 guldens waard. Coll. impost van de 50e penning: 9-0-0.
31-5-1788
Op rekest van J.H. Abbink en zijn zusters Johanna Geertruij, Catharina en Hendrica Abbink, houdende
dat door het overlijden van hun broer Gerrit Abbink op 6-3-1788 te Eibergen, op hen is vervallen een
huis en hoff in Eibergen staande en gelegen. Coll. impost van de 50e penning: 2-2-4 ½
5-6-1788
Op rekest van Harmina Christina Noortwijck, weduwe van Reinder Roelofsen, houdende dat door het
overlijden van haar broer Jan Willem Noortwijck te Vorden op 3-3-1788, op haar zijn vervallen de
halfscheid van vele percelen, w.o. (23e): het halve erve Tankink onder de heerlijkheid Borculo, voogdij
Beltrum gelegen. De andere halfscheid behoort toe aan Jan Hendrik en Arnoldus Knikkink.
5-8-1788
Op rekest van Hiob(?) Augustus Schickhardt, weduwnaar, erfuiter en boedelhouder van wijlen
Alexandrina van Laar, die op 11-9-1788 te Borculo overleden is, houdende dat door dat overlijden op
Lutten Fredrik, Johanna en Elizabeth van Laar, de kinderen van Frouliar(?) Henrietta van Laar,
echtgenote van Jan Alexander Schickhardt, en Catharina van Laar, echtgenote van burgemeester
Putman, allen in Overijssel woonachtig, op hen was vervallen:
1/6e deel in 13 koeweiden op de Winkel
1/6e deel in Schutten- of Braambosch, en
1/6e part in twee stukken op het Sleesinkrot, alles in de heerlijkheid Borculo, voogdij Geesteren
de halfscheid in jonker Buth stedeken onder Gendringen en Etten.
een 8e part uit Heersinkstede onder Varsseveld.
de halfscheid in het huis van jonker Fockink en van het huis aan de Weemhof, beide in de stad
Borculo,
De halfscheid van de Korenbree in Hesselink Esch,
1/6e part in een kempken van Griemelink, het Hemmeken genaamd,
1/6e part in Webbe Harderstede,
1/6e part in Dijkmansplaatsje en
1/6e part in Lansink, nu Broekmaate, alles in de heerlijkheid Borculo, voogdij Geesteren gelegen.
Tenslotte de halfscheid van een huis en where binnen Zutphen op het Oude Want gelegen. Collaterale
impost en rente: 40-0-0.
29-8-1788
Op rekest van Jan Hofman, houdende dat door het overlijden van zijn broer Tone Hofman op 19-71785 te Eibergen, op hem en zijn medeerfgenamen, die allen buiten Gelderland wonen, was vervallen:
1. de halfscheid van een plaatsje de Bouwmeesterije genaamd, waarvan de andere helft de suppliant
reeds toebehoort, gelegen in de boerschap Holterhoek; 2. de halve Baakstede genaamd in de voogdij
Eibergen in de Hupselschen Esch gelegen. Coll. impost en rente wegens verzuim: 5-15-0.
9-10-1788
Op rekest van Maria Hoentjes, weduwe van Jacob Cobus, houdende dat door het overlijden van haar
zuster Gerritjen Hoentjes op 25-7-1788 te Borculo, op haar en haar mede-erfgenamen waren
vervallen de volgende perceeltjes binnen stad en schependom Borculo: 1. een klein gedeelte van de
Maate in de Diepe Meene; 2e. een huis en een hofje aan de stadswal. Coll. impost van de 50e
penning: 8-10-6.
Voltooid op 9-11-2002
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