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Registraties van successie tussen 1768 en 1802 
 
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 1768-1779. 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. 341, Resolutienboek over taxatien in den 25sten 
en 50sten penning wegens collaterale successien etc., 1768-1779.  
N.B. Door hernummering van de inventaris kan het inventarisnummer gewijzigd zijn. 
Men raadplege daarvoor de website van het Gelders Archief. 
 
 
Samenvattingen 
 
5-2-1769 Tonis Beusel verklaart dat door het overlijden van zijn broer Berent 

Beuzel op hem vervallen zijn de aandelen van de overledene op het erf 
en goed Beusel en het gehele goedje of caterstede het Catger, beide in 
Verwoolde. Collaterale impost van de 50e penning: 30-6-0 

5-2-1769 Op rekest van juffer Mechtelt Geertruid en mr. Conraed Cornelis van 
Hasselt, houdende dat door het overlijden van haar broer Johan van 
Hasselt, op hen is vervallen (o.a.) een derde deel van de halfscheid van 
het goed Brusthuys, van de tiende in Mallum en van het goed 
Rommeler in de heerlijkheid Borculo, voogdij Eibergen. 

7-6-1768 Op rekest van Cornelis Doppen, voor zich en " nomina cohaeredum", 
houdende dat door het overlijden van Getruyd Lammers, weduwe van 
Steven Wilderinck, op hen vervallen was: 1. twee stukken bouwland in 
de Klaashoff naast het land van Harbers; 2. een huis met de daarachter 
gelegen hoff, staande binnen Eibergen; 3. twee hoekjes gaardengrond 
in de Klaashoff naast het land van Steven; 4. een kampje land van 
ongeveer een molder gezaai, aan de ene zijde grenzend aan de 
Costverloren, en aan de andere zijde aan het gemene veld; 5. een 
hoekje gaardengrond in de Klaashoff. Alles onder Eibergen. De 
collaterale impost van de 50e penning bedraagt: 7-4-9. 

7-6-1768 Op rekest van Elisabeth Warnsinck en Gradus Kock en Johanna 
Warnsinck, echtelieden, houdende dat door de dood van oom Jan 
Schuyrinck op hen vervallen is het goed en erve Schuyrinck, het goed 
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Gesinck, het goed Meerdinck, Boonenstede, Kempelmansstede, 
Loomansstede, de halfscheid van Sickingstede, de halfscheid van 
Hijinck Huijsken en twee veertiende aandelen van de halfscheid van het 
Hagen, alles in de voogdij Neede en het kerspel Winterswijk gelegen. 
De collaterale impost is vastgesteld op 226-1-9. 

7-6-1768 Op rekest van Geertruid Elferinck, houdende dat door het overlijden van 
Catharina Coloniuz?? op haar is vervallen een vierde gedeelte van het 
goed Arinck in de heerlijkheid Borculo, buurschap Beltrum. De 
collaterale impost wordt vastgesteld op 8-10-4 ½. 

7-6-1768 Rekest van Jan, Hendrick, Derck, Harmen Colonius, Susanna Colonius, 
weduwe van Adriaen Hooft??, Johanna Colonius, Diderick Colonius, 
houende dat door het overlijden van hun nicht Catharina Colonius op 
hen vervallen zijn: 1. de helft van een huis in Grol, 2. de halve schuur, 
3. een gaarden achter het klooster, 4. een hofje aan de kerkhof in 
Groenlo, 5. de Rumpstiende in de heerlijkheid Bredevoort, 6. een 
perceel van 6 schepel gezaai in de heerlijkheid Borculo, 7. een perceel 
land, de "Hulshorst", dat Heerdinck in gebruik heeft, 8. de garve en de 
bloedige tiende uit het erve Tops, 9. een plaats "het Veltcamp" geheten 
in Beltrum, 10. de halfscheid van de oliemolen met " sijn huys, hoff en 
schuire" in het schependom van Groenlo, 11. de halfscheid van "de 
Smit of Heerdinck" in Beltrum, bestaande uit huis en hof, 12. de 
halfscheid van een huisje in Groenlo " naest dat van de brantspuite". De 
collaterale impost werd door gedeputeerden getaxeerd op 143-2-3. 

3-5-1769 Op rekest van Judith Willinck, weduwe en tuchterse van Herman 
Walien. Door het overlijden van haar man, zijn op haar o.a. de volgende 
goederen vervallen: (eerst Winterswijk, daarna Borculo:) 14e, ¼ part 
van het erve en goed Bouwhuis onder Borculo in Beltrum; 15e, ¼ deel 
in het Spijcker Stucke van Herman Roseman; 16e, een vierde van het 
deel van het goed Bouwhuis, dat Peter Hackenbroeck heeft gehad; 17e, 
noch een vierde en een tiende deel van het goed Bouwhuys dat aan 
deweduwe Wessels heeft toebehoord; 18e een vierde deel van het 
Bouwhuis, alles in de heerlijkheid Borculo; 19e 1/3 deel van het huis en 
de hof van Hendrick Klein Sweers; 20e-26e: grondpercelen in Beltrum 
(vervolgt met Groenlo, Lichtenvoorde, obligaties). De collaterale impost 
van alle verkregen bezittingen is getaxeerd op 125-13-0. 

9-6-1769 rekest van Arent Smit, houdende dat door de dood van zijn broer 
Harmen Smit, op hem vervallen is een vierde deel van het huis, hof, de 
"Bonengaarden", van het " Busstukke van Tiberink erve, van Tiberink 
cavenstede en van 't Groote Hakenstuk van 't erve Saaltink, alles in de 
heerlijkheid Borculo, voogdij Neede. Collaterale impost in de 50 
penning: 2-8-3. 

9-6-1769 Op rekest van Hendrik en Janna Snellenborgh, houdende dat door het 
overlijden van hun zuster Dercksken Snellenborgh, weduwe van Willem 
van Thiel, op hen vervallen is: Buths kleyne Huys, binnen de stadt 
Borculo. Collaterale impost (50e penning): 2-5-0 

9-6-1769 Op rekest van Jan Hendrik Schurink, houdende dat hij op 11-11-1768 
van Geertruijd Isabella Vullebier te Vreden aangekocht heeft een 
zekere tiende, de halve Bruekink Tiende genaamd, uit de goederen de 
beide Avingen en Eeftink in de heerlijkheid Lichtenvoorde, buurschap 
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Beltrum, voor fl. 595. Collaterale impost (25e en 50e penning + boete 
voor late betaling: ) 15-1-0. 

7-7-1769 Op rekest van Hendricus Weddelink, houdende dat door het overlijden 
van zijn broer Jan Weddelink, op hem vervallen is de plaats  de Hoeve 
in de voogdij Neede, buurschap Noorddijk. In de collaterale impost moet 
hij de 50e penning betalen: 14-17-14 ½. 

15-9-1769 Op rekest van Gerrit Esselinck, houdende dat door het overlijden van 
Aalbert Pagenboom op zijn vrouw Janna Wesinckhof en haar 
minderjarige zuster zijn vervallen: enkele percelen land in stad en 
schependom Borculo en de voogdij Beltrum en enkele obligaties. 
Collaterale impost (50e penning): 51-10-6 

9-3-1770 Op rekest van Engbert te Poele, houdende dat Aeltjen Krabben, 
weduwe van Harmen Pijper, voornemens is aan suppliant en diens 
vrouw Hendersche Pramers, onder voorbehoud van alimentatie 
(onderhoud) het plaatsje of de caterstede den Das geheten in de 
voogdij en buurschap Beltrum, over te geven. Collaterale impost (50e 
penning): 10-0-0 

9-3-1770 Op rekest van Geesken Olthoff, weduwe van Jan Lanckhiet, houdende 
dat door het overlijden van haar broer Hendrick Olthoff, vervallen was 1. 
enig land uit het erve Tiberink, een vierde gedeelte van een weide in de 
plaats van Groot Hoonte, 3. 2 derde gedeelten van de halve Hoffmathe, 
4. het Wenninckbroek van het erve Goorhuys, 5. vier koeweiden, de 
Eskesmate genaamd, 6. eem derde gedeelte van het erve Mengerinck, 
7. de halfscheid van de cavenstede den Schoninck, 8. een zak- en 
bloedtiende uit de erven Olthoff en Mengerinck, 9. een kapitaal van 250 
guldens ten laste van Hendrick Busschers. Alles onder Neede. 
Collaterale successie (50e penning): 92-1-6 

15-4-1770 Op rekest van Hendrick van Eybergen en Derck te Raa, houdende dat 
door het overlijden van 1. Anna Bouwmeesters, en 2. Geertruijd 
Bouwmeesters, weduwe van Berent Bouwmeesters, op supplianten 
vervallen zijn: 1. een huis en hof binnen Eibergen; 2, van de vaders 
afdeilinge; 3. van garasland van 4 schepel gezaai; 4. een aandeel in de 
Ketteringhkamp van 2 schepel; 5 de helft van een perceel op de 
Heemstede van 2 schepel. Alles onder Eibergen. Collaterale impost 
(50e penning): 9-7-4. 

7-6-1770 Op rekeste van Steven Oortgijsen, houdende dat door het overlijden 
van Henders ten Paste, huisvrouw van Gerrit Horstman, op de suppliant 
en diens vrouw vervallen waren de gerechte halfscheid van de Horst, 
van een quota van het erve Hartgerinck, van de halfscheid van 5 
stukken bouwland van  de Bree van Esselinck, van de halfscheid van 
twee kampen land van het erve Esselink, 1/5e gedeelte van de 
Beckenmathe in de Kulsdom, van de halfscheid van ¼ van 
Esselincktiende, van 1/3 van de halfscheid van 5 stukken, zijnde 3 
schepel gezaai van het erve Esselinck, de Bree genaamd. Collaterale 
impost (50e penning) 15-18-0. 

7-6-1770 Op rekest van mr. J.H. van Basten, gevolmachtigde van J.B. Nicolaas 
van Duithe gnt. Buth, C. Mechtelt en A.I. Aleida van Munster, en M. E. 
Frederica van Duithe gnt. Buth tot Mensinck, houdende dat door het 
overlijden van hun zuster Zeina Agnes Anna Eleonora van Munster tot 
Mensinck, op de genoemde broers en zusters vervallen zijn: 1. 1/5 
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gedeelte van de havesathe Mensinck, van Harmen Wesselsstede, van 
Schuttenstede en van de Lantincksmate; 2de 1/5 en 1/40 en 1/50 van 
een weide de Hallersmeen, 3de 1/5 gedeelte een een perceel bouwland 
de Grote Bree genaamd en van een perceel bouwland op den 
Krajenhoff; 4de 1/5e gedeelte in de ene halfscheid en 1/5e in 1/3e van de 
andere halfscheid van een huis den Oldenhagen; 5e een derde gedeelte 
van een perceel bouwland de Dwarsbree genoemd en van de halve 
Nieuwenhuizergaerden; 6e 1/5e gedeelte van het halve of 1/10 gedeelte 
van het gehele Reverdinck; 7e 1/5 gedeelte van het Holdijck; 8e 1/5 
gedeelte in 1/3e part van eenvierde van de halfscheid van het Nienhuys; 
9e 1/5 in de ene halfscheid en 1/5e in een derde van de andere 
halfscheid van de korenbree; 10e 1/5 van 1/4e part van Garrit Klumpers 
Stede; 11e 1/5e in 1/3e part en 1/5e in 1/9e part van Ten Broeken 
Glindenstede; 12e 1/5 gedeelte in tien dertiende parten van jonker 
Fockincks huis binnen Borculo; 13e 1/5 deel van een huis aan de 
Weemhoff; 14e 1/5 in de ene halfscheid en 1/5e in een derde part van 
de andere halfscheid van het Meisterienweyken; 15e 1/5e van het halve 
Raeland; 16e 1/5 in 1/3 van het Nöllemaatje; 17e 1/5e in 2/8e en 1/5e in 
een derde van 3/8e van de Roterincks Twille; 18e 1/3e in 4/5e parten van 
't Worms kamp en de Klepperstede; 19e 1/5e gedeelte van het 
cavensteetjen Broekman en van 2/3 parten van een klein hofje. 
Collaterale impost (50e penning): 58-0-1 ½ 

10-8-1770 Op requeste van Jacob Nijenhuys, houdende dat door het overlijden 
van sijn oom Willem Nijenhuys op hem suppliant en sijne 
medeerfgenamen gedevolveert zijn een vierde part van het Olde 
Frakkinck, dan mede een vierde part van een stuck land het 
Frakkinckstuck genaemt, van welke laaste geen verpondinge word 
betaelt, beyde in de heerlickheyt Borculo, buurschap Beltrum gelegen. 
Collaterale impost van de 50e penning: 12-1-0 

8-1-771 Op rekest van B.H. Staring, houdende dat door het overlijden van zijn 
zuster Fehnerken Maria Staringh een vierde deel van het erve Frank in 
de voogdij en buurschap Beltrum op hem vervallen was en op hem en 
zijn zoon: 1. een vierde deel van het goed Wyllacker; 2e 1 ½ schepel 
gezaai aan de Viedstege; 3e de halve Strokortscamp; 4e een zesde deel 
van de Strokorffkamp, 5e een half schepel gezaai op de Steenbrake en 
nog een perceel in het schependom Groenlo; 6e een huis met een 
daarachter gelegen hof, " het clooster" genaamd, gelegen binnen 
Groenlo aan de wal bij de windmolen. De collaterale impost van deeze 
en andere verkregen goederen wordt getaxeerd op fl. 76-1-4-0 

27-4-1771 Op rekest van Hendrick Roosinck, houdende dat door het overlijden van 
"desselfs moeje" Geertruid ter Huirne, weduwe van Willem Nijhuis, op 
suppliant en Garrit ter Huirne, op 30-8-1768 vervallen was de halfscheid 
van een perceel bouwland, het Hamstegenstuck genaamd, groot in het 
geheel 2 schepel, gelegen in Rekken. Collaterale successie in de 50e 
penning: 0-18-0 

4-7-1771 Op rekest van Hend. Joost Revius, weduwnaar van Jacoba van 
Eijbergen, houdende dat zijn schoonouders Henr. van Eybergen en 
Gesina Bouwmeesters, aan hem en zijn erfgenamen hebben gecedeerd 
alle hun ongerede goederen onder beding van alimentatie. Het betreft: 
een huis en where binnen Eibergen, een weide de Koemsweyde 
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genaamd, van twee koeweiden groot met een perceel land daarbij van 
twee schepel gezaai "ten eynde van de schoemakers kom off loojerie, 
en aen de Berckel wijders eende koeweidens in de Tanckinksmathe 
tussen het Gooracken en de Hartelt …" . De akte is geheel 
doorgehaald.  

4-7-1771 Op requeste van Jan en Jan Derck te Vaarwerck, houdende dat door 
het overlijden van derselver suster Gerritjen te Vaarwerck op de 
supplianten en derselver suster Johanna te Vaarwerck, in maert 1770 
gedevolveert sijn: 1mo. een stuck bouwland en een koeweide in de 
heerlickheyt Borculo gelegen; 2do. de halfscheyt van een obligatie groot 
voor het geheel 1000 gulden, staende ten laste van dit Quartier op de 
naem van Jan Scheuninck en door desselfs erffgenamen op den 15 
junii 1768 aen de overledene voor die halfscheit gecedeert. Hebben 
haer ed. mogh. den collateralen impost den 50 penning van dien 
getaxeert op: 14-3-9; en verstaen dat daervan voor de latere betalinge 
een jaar rente ad 8 percent sal moeten betaelt worden met: 1-2-6 
[Samen:] 15-4-3. 

 Ende dat vervolgens in het midden van april laestleden door het 
overlijden van derselver voorgemelte suster Johanna te Vaarwerck op 
voorgemelte supplianten gedevolveert zijn: 1mo. een derde part welke 
de overledene uyt den boedel van haar zuster Gerritjen te Vaerwerck in 
de voorgemelte twe stucken bouw- en weideland en de halve 
Quartiersobligatie heeft gecompeteert; 2do. de andere halfscheit van 
die voorgemelte obligatie. Hebben haer ed. mogh. den collateralen 
impost den 50 penningh van dien getaxeert op veertien gulden en 
dartien stuyvers en elff penningen. 

4-7-1771 Op rekest van Susanna …, weduwe van Hendrick ter Maat, in leven 
burgemeester van Borculo, houdende dat door zijn overlijden aan haar 
verstorven is de gerechte halfscheid van een huis dat zij bewoont, 
benevens de helft van Hennekers huys, van een goedje aan de 
Steenwegh en een gaarden van Jenneken Doelmans, alle in en bij 
Borculo. Collaterale impost van de 50e penning: 3-12-9. 

3-10-1771 Herhaling van de akte van Hendrick Joost Revius, weduwnaar van 
Jacoba van Eybergen. De akte is nu wel voltooid. Collaterale impost 
van de 50e penning: 59-12-0. 

3-10-1771 Op rekest van Jan ten Ruwenhorst, houdende dat door het overlijden 
van zijn moie, Anna te Ruwenhorst, op hem vervallen is: 1e twee 
kapitalen van elk 250 gulden resp. ten laste van Frederick Siegers en 
Essele Tegerinck en de andere ten laste van Jan ten Vaanholt en diens 
vrouw Derkjen Vruwinck; 2e de halfscheid van een huis en hof in 
Neede; 3e een quota in Wesselinck; 4e een perceel land van Jan 
Tiesselinck; 5e een weide van het erve Wunnekinck; 6e een weide en 
een perceel land van het erve Ruwhoff het hooymaatjen en Kruysstucke 
genoemd; 7e de halve Bree van voornoemde erve Ruwhoff, alles 
gelegen in de voogdij Neede. Collaterale successie in de 50e penning: 
20-4-2. 

3-10-1771 Op rekest van Lammert Woolinck, houdende dat door het overlijden van 
zijn oom Goossen Stoverinck op hem vervallen was voor de halfscheid 
en op zijn medeerfgenamen voor de andere halfscheid het 
catersteedjen van Goossen Stovers of Stoverinck, een halve 
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kerkengaarden, een quota van Tieberinck, en een molder gezaai op de 
Hoever Braake " van jonker Munsters afgeschreven". Alles onder 
Neede. 

7-11-1771 Op rekest van Harmen Veldinck, houdende dat door het overlijden van 
zijn broer Willem Veldinck op hem en zijn medeerfgenamen was 
vervallen een vijfde gedeelte van de volgende percelen; 1e van H.C. 
Veldincks huis, 2e van de halve hof van Ysaac Jochems, 3e van een hof 
van Jan Brouwers, 4e van het huis van Willem Gerritsen; 5e van Ter 
Hoevenhuys van de voogd Veldinck; 6e van zeven achste gedeelten 
van zuster Renckinks huis; 7e van ¾ delen van Amelia Haas' huis; 8e 
van het halve stuk van Leusink op de Morsbreuke; 9e van den 
Eerdenshoff; 10e van ¾ delen van Wennincksgaerden in 't Sijlandt; 11e 
van doctor Tegers huys; 12e van Jan Blenking cavenstede, alle in stad 
en schependom en onder Geesteren gelegen. Collaterale impost in de 
50 penning: 9-0-6. 

7-2-1772 Op rekest van Henrika ter Baek, weduwe van Michiel Klock, houdende 
dat door het overlijden van Reimberga Scheene, weduwe van Jacobus 
Stilting, op haar kinderen vervallen was het erf en goed Palsenberg in 
het scholtambt Lochem, buurschap Boshuyrne. Coll.Impost in de 50e 
penning: fl. 30-4-3. 

6-3-1772 Op rekest van Janna, weduwe van Jannes te Entele, houdende dat 
door het overlijden van Christiaan ten Harkel ex testamento op haar 
vervallen was de halfscheid van een huisje en een vierde deel van een 
daarachter liggende hof, voor de Kockspoorte van de stad Borculo aan 
de Steenstraat staande en gelegen. Collaterale impost in de 50e 
penning: 3-18-6 

6-3-1772 Op rekest van Egbert Koninger, houdende dat door het overlijden van 
zijn vrouw Anna Wylakker op de 20 februari 1771 vervallen zijn: 1e de 
halfscheid van een huis binnen Groenlo in de Goltsmitstrate; 2e de helft 
van een gaarden achter het klooster; 3e de halfscheid van een gaarden 
in de Viedstege, 4e de helft van een kampje in het Hartebroeck en van 
twee schepel bouwland aldaar, alles in het schependom Groenlo; 5e 
een achtste deel in het erve Fockinck onder Geesteren; de helft van 
een perceel land op de Everskamp, groot 2 schepel; 7e een vierde deel 
van een perceel de Dambree genomed in Beltrum. De laatste drie 
percelen alle in de heerlijkheid Borculo; 9e een vierde deel van een huis 
binnen Borculo en een vierde deel van een gaarden in de Rollerdijck. 
Collaterale impost in de 50e penning: fl. 15-19-6. 

6-3-1772 Op rekest namens de freulijns C. Mechtelt van Munster, A.I. Aleijda van 
Munster en M.E. Fredrica van Duithe genaemt Buth gepresenteerd, 
houdende dat door het overlijden van hun hele en halve broer, Johan 
Bathasar Nicolaas van Duite genaamt Buth, op supplianten vervallen 
zijn: 1e een huis, schuur en hof met zijn toebehoren in Borgh {Terborg], 
2e het goed Heyinck; 3e de helft en een vierde deel in de andere helft 
van het Reverdinck, alle drie percelen zijn leenplichtig; 4e een vierde 
deel van de havezathe Mensinck, Harmen Wesselsstede, van Webbe 
Hardersstede, van Schuttenstede, en van Lansincksmathe; 5e drie 20e 
en een 32e en een 40e gedeelte van een weide de Hallersmeen; 6e een 
vierde deel van een perceel bouwland de Grote Bree genoemd en van 
een perceel bouwland op de Krajenhoff; 7e een derde van een huys den 
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Olden Hagen; 8e een vierde in een derde gedeelte van een perceel 
bouwland de Dwarsbree en van  de halve Nienhuyser gaarden; 9e een 
derde van de Koornbree; 10e tweenegende gedeelten van Ten Broeker 
Glindenstede; 11e een vierde gedeelte in een vierde gedeelte van Gerrit 
Klumpersstede; 12ede helft van  een zesde gedeelte van de 
Nijenhuysermathe en van vier perceeltjes bouwland; 13e een vier 
gedeelte van het Holdijck; 14e een vierde gedeelte van Griemelincks 
Hemmeken; 15e een derde en een vierde gedeelte in een vierde part in 
het Nienhuys; 16e drie 26e delen en een vierdedeel in tien dertiende 
delen van joncker Fockings huis binnen de stad Borculo; 17e een vierde 
gedeelte van een huis aan de Wheemhoff in Borculo; 18e een derde, 
een vierde in een derde van drie achste gedeelten, en een vierde van 
twee achste gedeelten van de Roterincks Twille; 19e een vierde 
gedeelte van het halve Raland; 20e een derde enb een vierde in een 
derde gedeelte van een derde deel van het halve Nolle maatje; 21e een 
derde van het Meisterienweytjen; 22e een vierde deel in een derde van 
viervijfde parten van 't Wormskampje en de Kleppersstede; 23e een 
vierde gedeelte van het cavensteedje Broekman en van twee derde 
parten van een klein hofje. Collaterale impost in de 50e penning: fl. 152-
11-3. 

9-4-1772. Op rekest van Teunis Lammers, houdende dat zijn moeje, Geertruid 
Duiven, weduwe van Goossen Swerinck, aan de suppliant en zijn vrouw 
Essele Schepers wegens een bedongen alimentatie op de 24 maart ll 
voor het landgericht van Borculo getransporteerd en overgegeven het 
cavensteedje Swerinck in de heerlijkheid Borculo, voogdij Eibergen, 
buurschap Mallem. De 50e penning wordt getaxeerd op fl. 9-10-0. 

6-5-1772 Op rekest van jor. Gerhard van der Sluijs, houdende dat door het 
overlijden van zijn vrouw, Elsabe Geertruid van Dam, op de suppliant 
de "tught" en op Herman Nicolaes Olmius, burgemeester van de stad 
Lochem, Jan Menger te Goor en de jufferen Grada en Reiniera Bruinis 
te Doesburg, de eigendom vervallen is van (o.m.) de volgende 
goederen en effecten: 

 [Lochem], heerlijkheid Borculo, voorgdijen Geesteren, Beltrum en 
Neede; het goed Udinck, Willinckstede, een quota van een molder 
gezaai van Estelinck, de Hummelinckmaate, een stuk bouwland van het 
goed Aarnink in de Berkel Esch, 2 stukken land op Hesselinck Esch, 
een quota van den Rasenberg, nog een quota van de Rasenberg, van 2 
parten van 7 schepel gezaai met 2 koeweiden verpand aan Gerrit Kock, 
nog 2 parten van het zelfde, 2 parten van de Brummeler maate, de 
halve Esselincktiende, de halfscheid van 1/3 van de Brummelsmaate, 
nog de halfscheid van 1/3 van de Brummelsmaate, het goedc de 
Rouwe, het halve erve Hassinck, het halve erve Egginck, de tiende uit 
Hungerinck, de halfscheid van de Udincks Bree. Voorts enige parten 
van een weide op het Broeck te Borculo, de halfscheid van een half 
stuk op Kocks kamp van vrouw Bruinis Hoffgaerden in het schependom 
van Borculo. Tenslotte enige uitgangen uit huizen in het dorp 
Geesteren, " dewelke jaarlix betaelt worden: uyt het huys van Gerrit 
Florijn: 1-10; uyt het huys van de weduwe Tieberinck: 1-10; uyt het huys 
van Fredrick Morgenstern: 1-10; uyt het huys van H. Vunderinck, nu J. 
Teunissen: 1-12; uyt het huys van H. Hagens Engberts soon: 3-0-0; uyt 
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het huys van J. hagens, nu Gerrit Hagens: 1-8-0; uyt het huys van H. 
Hagens, nu Gerrit Hagens: 1-8-0; van een glinstede betaelt Gerrit 
Hagens: 0-10-0. De vijftigste penning van dit alles wordt getaxeerd op fl. 
660-9-6. 

4-6-1772 Op rekest van Hendrick Jan ten Harkel en diens vrouw Alberdina 
Hagens, houdende dat door het overlijden van hun oom Christaan ten 
Harkel op hen zijn gedevolveerd: een huis en een where, een stuk land 
van Eerdens land genaamd in het Zijland van Klinkenberg, Hendrick 
Hagens huis, de halve Hoffgaerden van Jan Wijginck, de weide aan de 
steenweg van de erfgenamen van de vrouw van de Hoffstede, Tonis 
Kistemakers halve huis en de halve gaarden van Peter Teger, alle in de 
stad en het schependom van Borculo gelegen, alsmede 5 schepel 
gezaai, "gewesen vicarienland" onder geesteren: 50e penning: 31-19-0. 

3-9-1772 Op rekest van Berent ter Horst, houdende dat door het overlijden van 
zijn "moije' Geertjen ter Horst op hem en Berent Palsenborg een stuk 
land "op het boeck van verpondinge onder de naem van Aeltjen in 
plaets van Arent Huyninck bekent, in de heerlickheyt Borculo, vooghdie 
Beltrum op de Hortelo (?) gelegen" . 50e penning: fl. 2-13-3. 

3-9-1772 Op rekest van mr. L.H. Westenbergh, houdende dat door het overlijden 
van wijlen Anthonii Frederick Coninck ex testamento onder zeekere 
conditie en fidei commissaire belastinge, gedevolveert is het erve en 
goed Weenk in de heerlijkheid Borculo, voogdij Neede, buurschap 
Brammele gelegen en aan de provincie Overijssel leenroerig. 50e 
penning: fl. 76-5-6. 

3-12-1772 Op rekest van Berent Koenderinck, houdende dat hij met Teunis 
Koenderinck, zijn broer, en zijn vrouw overeengekomen is, dat hij aan 
de suppliant en diens vrouw tegen een bedongen uitkering, over zal 
geven de gerede en ongerede goederen, waaronder een achste 
gedeelte van het erve Koenderinck in de heerlijkheid Borculo, voogdij 
Beltrum, buurschap Zwolle. 50e penning: fl. 8-0-0. 

3-12-1772 Op rekest van Harmen, Maria Elizabeth en Grada Judith Veldinck, 
houdende dat door het overlijden van hun zuster Eva veldinck, op de 
supplianten voor een gerecht vierde deel zijn vervallen: 1. Hendrick 
Christiaen Veldincks huis, 2. de halve hof van Ysacq Lochem, 3. een 
hof van Jan Brouwer, 4 het huys van Willem Gerritsen, 5. Ten Hoevens 
huis, 6. 7/8e deel van juffer Renkincks huys, 7. ¾ van Amelia haar huis, 
nu een, 8. het halve stuk van Leusinck op de Morsbreuke, 9. de 
Eerdens hof; 10. ¾ parten van Wennekers goed, 11. van Peter Tegers 
huys, alle in de stad en schependom Borculo, en van Blenken 
cavenstede onder Geesteren gelegen. Collaterale impost van  de 50e 
penning: fl. 11-6-6. 

17-4-1773 Op rekest van Jan Willem te Stroote, wonende binnen Groenlo, voor 
zich en namens de medeerfgenamen van zijn broer jan Derk te Stroote, 
alle woonachtig binnen de heerlijkheid Borculo, dat door de dood van 
suppliants broer op hen zijn vervallen: 1. een vierde deel van het erve 
Stroote in de buurschap Zwol, 2. een 16e part van gemelde erve 
Stroote. 50e penning: fl. 5-0-0 

4-6-1773 Op rekest van H.J. Ebbekink, dat door de dood van zijn broer "van 
halven bedde" Derk de Groen, weduwnaar vaan Aaltjen te Winkel op 
hem en zijn medeerfgenamen zijn vervallen verschillende percelen 
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onder de stad Borculo: een koeweide, een stuk land in 't Sijlant van 1 ½ 
schepel, twee gaardens voor Borculo, een halve gaarden aan de 
Kokspoort, een stuk land op de Klumperskamp, nog een perceel in 't 
Sijlant, een koeweide in de Rietmate, 2 schepels gezaai in 't Sijlant, 
waarvan het laatste perceel, zijnde een gedeelte van een hof, op 13 
maart 1772 is verkocht. Voorts nog een vierde deel van de 
Spelbrinkskamp van 't erve 't Roller. 50e penning: fl. 7-8-4 ½ . 

7-7-1773 Op rekest van Janna (?) Geerdink, weduwe van H. Groot Hasebroek, 
dat door het overlijden van suppliants moeije Janna Steeltjes, 292-1773 
overleden in de heer lijkheid Borculo, dat op hen als medeerfgenaam is 
vervallen een obligatie van 325 guldens, gevestigd op een perceel 
bouwland naast de landen van Jannes Hasebroek, d.d. 22-8-1746. 50e 
penning: 6-0-0. 

7-7-1773 Op rekest van Jan, Anna Elisabeth en Aleida Blomberg, weduwe van 
Breen, dat door de dood van hun broer Jacobus Blomberg op 26 mei 
1773 in Deventer, op hen zijn verstorven: een vierde gedeelte in een 
molder gezaai van Warnink onder de heerlijkheid Borculo; de 
Platvoetscamp van Telleman, een halve gaarden in 't Sijlant, 2 schepel 
gezaai van Buk, een halve gaarden op de Klokkenkamp. 50e penning: 
5-5-9. 

6-11-1773 Op rekest van Anna Maria Theresia Hakfort, weduwe, erfuitersche, 
boedelhoudersche en gebeneficieerde van wijlen mr. W.J.G. van Eijl, 14 
juni 1773 overleden, dat op haar zijn verstorven o.m. de volgende 
goederen: het erve Garstink in Wichmond onder Warnsveld, het goed 
den Hoijkert met onderhorige landerijen in het kerspel Ruurlo, het erve 
Drietelaar in de heerlijkheid Borculo, het erve Geershuis, het erve 
Geerdink met een vierde deel van de tiende, het erve Schroon of 
Wolfert, het erve Scharpenburg, het erve Aart, alle in de heerlijkheid 
Borculo. 50e penning: 1283-4-6. 

4-1-1774 Op rekest van H.J. Meilink, als in huwelijk hebbende Margareta 
Schapers, dat door de dood van de zuster van zijn vrouw, Elsebe Maria 
Schapers, huisvrouw van Simon Bertram, d.d. 29-10-1773 te 
Amsterdam, op hen is vervallen een vierde deel van een perceel land 
op de Legtenhorst en een halve koeweide in de Dijkersmathe, beide in 
het schependom Borculo. 50e penning: 2-3-3. 

5-4-1774 Op rekest van Jan Blomberg en Aleida Blomberg, weduwe Van Breen, 
dat door de dood van hun zuster anna Elisabeth Blomberg op 3-2-1774 
te Zutphen, op hen is vervallen het derde gedeelte van een molder 
gezaai van Warnink, de Platvoetskamp; een halve gaarden in 't Sijlant, 
twee schepel gezaai van Buk, een halve gaarden in de Geelshorst en 
twee stukken land op de Klokkenkamp, alle gelegen in het schependom 
van Borculo. 

5-4-1774 Op rekest van Rogier Buesink, weduwnaar en tugtenaar van wijlen zijn 
vrouw Jenneken Smalbrake, die op 25-1-1774 overleden is, dat door 
haar dood op hem is vervallen het halve Kooldenberg onder de voogdij 
Geesteren gelegen en waarvan de andere halfscheid toebehoort aan 
Willem Smalbraak; voorts de halve Meinenhorst in het kerspel Aalten. 
50e penning: 26-15-6 

5-5-1774 Op rekest van W. van Weydenbruck, dat zijn vader B.W. van 
Weydenbruck op 28-2-1774 te Overijssel is overleden heeft getracht de 
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suppliant, buitenechtelijk verwekt bij wijlen Maria Tevink, te wettigen, 
maar dat dat niet gelukt is. Vervolgens heeft hij hem bij zijn testament 
van 4-2-1771 voor schepenen van de stad Zwolle "geinstitueert tot zijn 
enigen en universelen erfgenaam, zoo in zijn allodiale als feudale 
goederen", en dat voor zover dat mogelijk of toegestaan was. Hij krijgt 
de halfscheid van het goed Nieuwe Vrakkink en het vrije vruchtgebruik 
van de andere halfscheid. 50e penning: fl. 32-8-0. 

5-5-1774. Op rekest van Bernt Nijhuis, dat door dood van zijn broer Jan Nijhuis op 
15-4-1773 op hem vervallen is een perceel land van de Braake van 
Hiddinksbree onder de heerlijkheid Borculo. 50e penning: 4-6-0. 

8-7-1774 Op rekest van Teunis Veltkamp, voor zich en namens de 
medeerfgenamen van zijn moeder Engele Nijlant, dat door haar dood 
op 24 april 1774 op hen vervallen was de halfscheid van het 
Nijlantsplaatsje in de heerlijkheid Borculo, voogdij Beltrum; de 
halfscheid van een zesde part in de Pas, twee derde parten van een 
schepel gezaai achter aan de Steenbrake, de halfscheid van een derde 
part op den Pas, en nog de halfscheid van tweederde parten van twee 
percelen io de kleine Steenbrake. De laatste twee percelen liggen in het 
schependom van Groenlo. 50e penning: 5-5-3. 

8-7-1774 Op rekest van Garrit Hendricks dat door de dood van Megtelt Florijn op 
15 april 1774 op suppliant en zijn vrouws zusters Aleida Florijn is 
vervallen een derde gedeelte van acht schepel gezaai in de 
Kremerscamp, en van drie schepel gezaai, 't Korte genaamd, tesamen 
in de heerlijkheid Borculo onder Eibergen gelegen. 50e penning: 3-2-
1½. 

5-8-1774 Op rekest van Megtelt ten Cate, weduwe van Gerrit Honhof, dat door 
dood van haar man op 4-1-1774, aan haar nagelaten zijn de volgende 
goederen: een huis en hof, heenkomende van R. ten Grotenhuis, een 
hof van J. Baers heenkomende, den Veltkamp van J. van Hummel, 
twee koeweiden van Will. Honhof, zijnde de derde nooit door de 
overledene bezeten; de boomgaard van W. Honhof; een kleine quota 
van de weduwe Stevens ,bij G. van Diepenheim gestaan; de Vierkes 
Reise; een koeweide op 't Blik of Haarkamp; nog een vierde van de 
Vierkes Reise.; de halve Veltcamp van H. Honhof; een derde van de 
Koldeweide en drie spint gesay van de weduwe H. van Eibergen, 
tesamen in de heerlijkheid Borculo, voogdij Eibergen gelegen. 50e 
penning: 14-8-6 

20-10-1774 Op rekest van Dersken Huinink, dat door dood van haar moeij 
Margareta Huinink op 14-4-1774, op haar is vervallen een huis binnen 
Borculo en vijf achste delen van een hof even buiten Voorstadt gelegen. 
50e penning: 5-2-6. 

6-1-1775 Op rekest van Megtelt Leppink, weduwe van G. Tegers, dat door de 
dood van haar man op 19-8-1774, op de erfgenamen vervallen zijn de 
volgende onroerende goederen in de heerlijkheid Borculo: Gerrit Tegers 
huis, een perceel land op de Legtenhorst, nog een perceel land aldaar, 
twee koeweiden op 't Fokkinksbroek, twee hoven of nu een hof aan de 
Legtenhorst, drie achtste parten van het erve Boytink. 50e penning: 35-
16-3. 

7-5-1775 Op rekest van J. Wildenborg, dat door het overlijden van zijn moeij 
Gerritjen Brunink, weduwe van H. Coenderink, op 19 januari 1775 te 
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Groenlo, en zijn medeerfgenamen testamentair zijn vervallen twee 
derde parten van de Nahuiser Berg, zijnde drie stukken land in de 
heerlijkheid Borculo, voogdij Beltrum, boerschap Avest. 50e penning: 3-
11-1 ½. 

7-5-1775 Op rekest van Wolter en Garrit Simmelink, dat zij zijn overeengekomen 
om hun respectievelijke eigendommelijke stukken land gelegen in de 
heerlijkheid Borculo, waarvan aan de eerste suppliant toebehoren: een 
op de Mallemer Esch, waarvan een achtste gedeelte toebehoort aan 
mr. J.H. van Basten, het ander op de Brouwerscamp, 't derde op de 
Broekkamp in de boerschap Mallem; aan de 2e suppliant behoren toe: 
twee stukken land op de Brake en een op de Gosselinkscamp onder 
Eibergen, te ruilen. De 50e penning van deze permutatie bedraagt: 21-
16-0. 

7-7-1775 Op rekest van Hendericus te Roller, weduwnaar van Jenneken Daven, 
dat door het overlijden van zijn vrouw op 20 maart 1775, op haar 
erfgenamen zijn gedevolveerd de halfscheid van de in gemeenschap 
van goederen bezetene huisplaats aan Hendrik Wijchers onder de stad 
Borculo, en van ¾ gedeelten van de Hogenburskamp onder de voogdij 
Geesteren. 50 penning: 3-13-0. 

6-10-1775 Op rekest van de gevolmachtigde van Anna Johanna Aleida van 
Munster en Margaretha Elisabeth Frederica van Duithe gnt. Buth tot 
Mensink, dat door overlijden van hun zuster Catharina Megtelt van 
Munster tot Mensink op 6-11-1774 op supplianten zijn gedevolveerd de 
navolgende gedeelten van ongerede goederen als: 1/3 in de havesathe 
Mensink, van Herman Wesselsstede, van Schuttenstede en 
Lansinksmathe; 1/3 en 1/32e gedeelte van een weide de Hallersmeken 
genaamd; 1/3 van een stuk bouwland de Grote Bree genaamd en van 
een stuk bouwland op de Kraienhof; 5/18e gedeelten van een huis den 
Oldenhagen; 1/3 van 't Holdijk; 5/18e gedeeltens van de Korenbree; 1/6 
(?) van 't Roerdink; 4/9e van een stuk bouwland de Dicarsbree(?) 
genaamd en van het halve Munhuisergaarden; 1/12e gedeelte van 
Gerrit Klumpersstede; 1/3e van 't Griemelinks Hemmeken; 5/27e van ten 
Broeken glindenstede; 1/9e in een vierde part van de halfscheid van 't 
Nienhuiser erve; 1/3e in tien dertiende parten van Jonker Fokkinks huis 
in de stadt Borculo; 1/3e aan 't huis aan den Wheemhof aldaar; 5/18e 
van een hooiland, 't Meiterienweitjen genaamd; 1/3e van 't halve 
Ralant;. 1/9e van 't Nollemaatjen; 1/3e in twee achtste en 1/9e van drie 
achtste parten van de Roterincks Twille; 4/9e geddeltens in vier vijfde 
parten van 't Wormskamp en de Klapperstede; 1/3e van twee derde 
parten van een klein hofjen, zijnde afgedeelt en getaxeert op16-13-0; 
1/3e gedeelte van 't cavensteedjen Brockman, zijnde mede afgedeelt en 
getaxeert op 200 gulden. Onder welke voorss. parcelen zijn begrepen 
twee vijfde parten in de erven, eenvijfde en een vierde part in 't allodiale 
bij wijlen der supplianten voorheen overledene suster en broeder 
nagelaten, welke Jac. Christ. Joh. van Munster sustineert tot deze 
nalatenschap niet te gehoren, als aan hem toekomende, dog 't gene 
door supplianten wort gecontradicieert en 't geschil daeromtrent 
tusschen deselve nog ongedecideert is hangende. De collaterale inpost 
in de 50e penning wordt getaxeerd op fl. 93-9-0. 
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8-12-1775 Op rekest van B.E. Abbinck, dat door de dood van zijn tante Fenneken 
Abbinck op 25-10-1775 te Eibergen, op hem en zijn medeerfgenamen 
de volgende goederen zijn vervallen: de Hoijtinksplaatze of een derde 
part van 't goet Hoitink in de heerlijkheid Borculo, voogdij Beltrum, 
boerschap Lintvelde; een hooiweide den Gotte genaamt, van 2 dag 
grasmaaien onder Eibergen aan de Ramsbeke; een mudde gezaai, 
mede onder Eibergen, op de Hondervoort; een koeweide in de 
Simmelinksweide onder Eibergen; een koeweide op den Pol, 
alsvormeld onder Eibergen; Twee derde parten van een hoiweide, den 
Bempt genaamt, insgelijks onder Eibergen op 't Loo; een stuk lant mede 
onder Eibergen van 2 ½ schepel gezaai, de Braak genaamd; een vier 
part van een huis en where binnen Eibergen midden aan de Straat; een 
vierde part aan een hof onder Eibergen, den Bloemsgaarden genaamd; 
een vierde part van den halven Goslikskamp, zijnde een parceel 
bouwland onder Eibergen, waarvan de andere halfscheid ds. Abbink 
competeert, groot voor de halfscheid twee mudde gezaai; een vierde 
part van 't halve Slomerskempken van 1 ½ schepel gezaai t'einders 
voors. Goslinkskamp; een vierde part van de Worms- of Nijenkamp 
onder Eibergen, van 2 schepel gezaai; een vierde part van 't halve 
Slatboomskempken, groot 1 ½ schepel gezaai; een vierde part van een 
koeweide of part in voors. Bempt onder Eibergen op 't Loo; Nog een 
vierde part van een koeweide op den Pol voors.; Een vierde part van 't 
land aan den Hagen alsmede onder Eibergen, van 2 schepel gezaai; 
een vierde part van een mudde gezaai op den Hondervoort, insgelijk 
onder Eibergen; een sestiende part aan het erve Mengerink onder de 
voogdij Neede, boerschap Noordijk; een vierde part aan een halve vrije 
mathe, alsmede onder Eibergen aan 't Velt gesitueert. 50e penning: fl. 
22-12-0. 

2-4-1776 Op rekest van J. Brunink dat door de dood van zijn broer Gerrit Willem 
Brunink op 3-2-1776 onder Eibergen, op suppliant en zijn broer W. 
Brunink is gedevolveert: het erve en goet Geverink onder Beltrum; een 
sesde part aan 't erve Loesink onder Geesteren, boerschap Haerle; een 
sesde part aan een plaatse de Weerbeke genaamt, on der Beltrum, 
boerschap Lintvelde; twee negende parten en nog 1/3e van 1/49e part 
aan Schepersplaatze onder Eibergen, boerschap Hupsele; een derde 
part van twe schepels gesaij in den Hupselschen Esch; een derde part 
van den Bielemanskamp zijnde twee schepels gezaai, onder Beltrum, 
boerschap Avest; een derde part aan den Bouhuiskamp, ad 1 ½ 
schepel in opgemelte boerschap Avest tusschen Bouhuis en Menkhorst 
lant, met nog een derde part van den Bouhuis of Walboomsgaerden, 
mede aldaar gelegen; een derde part van een weide of maatjen in de 
boerschap Lintvelde tusschen Gesinkbroek en Nahuisergoor, getaxeert 
voor 't geheel op 105 gulden. Collaterale inpost op de 50e penning: 72-
12-6. 

8-5-1776 Op rekest van W. Cuijper, dat door de dood van zijn tante Goersjen 
Cuijpers, weduwe van Jan ten Dijke, op 25-1-1776 te Rekken, op hem 
vervallen de cavenstede, thans Papen genaamt, onder 't schependom 
van Groenlo, buirschap Eefsel gelegen, benevens twe weidekens 
genaamt 't Nieuwlant aldaer en tot de voors. cavestede tegenswoordig 
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behorende; een hoilant in sig bevattende de sogenaamde Hakkebroeke 
halve Paulusmathe. 50e penning: 13-9-6. 

8-5-1776 Op rekest van J. Rouwhof, voor zich en namens zijn medeerfgenamen 
van wijlen hun zuster Maria Ruwhof, die op 14-3-1776 te Neede 
overleden is,dat door haar dood op hen zijn gedevolveerd: de Hogen 
Gaerden op de Haar; een stuk land van 't erve Ruwhof genaamt de 
Halve Bree; drie en een half schepel gezaai in den Berg van 't 
Hengeler; twe en een half schepel gesaij van 't Hengeler in den Berg 
aan de Kisvelder Meulenweg; een weide van 't Ruwhof bij Rutgerink; 
een gaerden aan de Hengelerstege; nog een gaarden aan de 
Hengelersteeg bij den Berg; een capitaal van 1000 gulden 20 junii 1766 
in de kaatstede 't Rixen of Rengerink genaamt etc. gevestigt. Alle 
percelen liggen in de heerlijkheid Borculo. 50e penning: 34-10-6. 

8-5-1776. Op rekest van Jan Reinders binnen Groenlo wonende, dat Janna 
Kaermans bij acte van 7 maart laastleden tegens beding van 
alimentatie aan suppliant onder anderen heeft gecedeert en 
overgegeven: een stuk boulant van 1 ½ schepel gesay onder de 
heerlikheit Ligtenvoorde in den Someresch naat 't lant van Walderbosch 
gelegen; een hof of gaarden onder 't schependom van Groenlo in den 
Vogelsank naast den hof van de kosterie; een half hofjen in 't voors. 
schependom in de veestege naast den hof van den suppliant gesitueert. 
50e penning: 2-4-0. 

1-10-1776 Op rekest van Jacoba Anthonetta Egberts c.s., dat door 't overlijden van 
hun broer en  oom Hermannus Johannes Egberts, in leven rector van 
de latijnsche scholen te Haarlem, d.d. 6-5-1776 begraven, op 
supplianten zijn vervallen: een vierde deel van 't huis van Wolter de 
Rode; de halfscheid van een Pol aan de Brandemaate, van een hoekje 
weidegrond van ½ molder gezaai op 't Menenlant, en van een hof aan 
de Maassenstege; een vierde gedeelte van een molder en van 1/4e part 
van een molder gezaai, beide eerst hebbende gestaan op de naam van 
Garrit Emaus; een agste part van vijf schepel gezaai in 't Eefselervelt op 
de naam van Jan Gaardenkamp, alle in de stad en schependom van 
Groenlo gelegen; een vierde gedeelte van 't Huirnestukke, van een stuk 
langs de weg en van en schepel gesaij, den Wielakkersgaarden 
genaamt, tesamen door Coelink wordende gebout, in de heerlikheit 
Borculo, voogdie Beltrum, de halfscheid van een stuk land van 
ongeveer anderhalf schepel gezaai buiten de Levelderpoort in 't 
schependom van Groenlo, en van een stuk land van ongeveer drie 
schepel gezaai in de boerschap Avest in de heerlijkheid Borculo, beide 
getaxeerd op 300 gulden. 50e penning: 8-8-6. 

1-10-1776 Op rekest van J. Raad, weduwe van de emerituspredikant L.H. Spanker 
van Neede, te Lochem op 24-8-1776 overleden, dat op haar o.m. 
vervallen zijn [te Ruurlo], de Naeldenbergermathe onder Borculo. 

1-10-1776 Op rekest van A.W. ten Grotenhuis, dat de differenten over de 
nalatenschap van wijlen desselfs suster Berendina Willemina ten 
Grotenhuis, 22 jann. deses jaars overleden, thans afgedaan zijnde, op 
suppliant en desselfs medeerfgenamen alle binnen dese provincie en 
Cleefslant wonende, zijn gedevolveerd: een sesde part van een vijfde 
part van een huis en wehre binnen Eibergen midden aan de straat; een 
dito gedeelte van een hof onder Eibergen den Bloemsgaarden gnt., met 
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de eene sijde langs de Veltstege en de andere naast 't gaardelant van 
Jan Derk te Vaarwerk; een sesde van ¼ part van een vierde gedeelte 
van 't erve Mengerink in de heerlijkheid Borculo onder Nede; nog een 
sesde van eenvierde part van den halven Goslinkskamp, zijnde een 
parceel boulant onder Eibergen, waarvan de wederhalfte ds. Abbink 
toebehoort, groot 2 mudde gezaai; een sesde van een vierde gedeelte 
van 't halve Sloemerskempken, zijnde een stuk boulant van ruim 1 ½ 
schepel gesaij, t'einders voors. Goslinkskamp en naast 't lant van ds. 
Abbink gesitueert; een dito gedeelte aan 't halve Slatboomskempken, 
zijnde een stuk boulant van 1 ½ schepel gesaij; een sesde van ¼e 
gedeelte van den halven Worms of Nijenkamp, zijnde een stuk boulant 
onder Eibergen van 2 schepel gesaij met de eene sijde langs 't velt en 
met de andere naast 't lant van ds. Abbink; een sesde van 1/4e gedeelte 
in een sesde part van een hooiweide, den Bempt gnt. onder Eibergen 
op 't Loo; nog een sesde part van 1/4e gedeelte in een koeweide op den 
Pol onder Eibargen; een sevende gedeelte van 1/3 part van 't goet 
Hoitink in voors. heerlikheit, voogdie Beltrum; een sevende part van een 
hooiweide de Gotte gnt. van twe dagmaijens onder Eibergen aan de 
Ramsbeeke; een sevende part van een mudde gesaij op den 
Hondevoort naast 't lant van G. Slotboom; een sevende part van een 
koeweide in de Simmelinkweide onder Eibergen tusschen het Vree en 
de Assenkamp; nog een sevende part van een koeweide op den Pol 
voors.; een sevende part van een sesde gedeelte van een hoyweide de 
Bempt gnt. op 't Loo voors.; een sevende part van een stuk lant onder 
Eibergen van 2 ½ schepel gesaij, de Braak gnt., tusschen 't lant van ds. 
Abbink en W. Simmelink; een sesde part van 1/4e gedeelte in de 
halfscheit van eene Vrijersmathe, mede onder Eibergen gelegen aan 't 
Velt, waarvan de andere halfscheit ds. Abbink toebehoort, getaxeert op 
70 guldens bij acte den 8 decemb. 1775 alhier ter camer overgegeven. 
50e penning: 3-9-0 

7-1-1777 Op rekest van Arnoldina Reinira Agatha van Hasselt, douariere van 
wijlen den grave S.A. van Welderen, dat door dode van denzelven 
voorgevallen binnen Nijmegen 21 feb. 1776 uit hoofde van de 
gemeenschap bij huwelijksche voorwaarden bedongen, op suppliante is 
gedevolveert de halfscheit van 't regt van collatie van de vicarie S. 
Anthonii, gefundeert in de kerke te Geesteren, en tot 't Borculosche 
rentampt onder 't bewint van den rentmr. Toewater gehorende. 50e 
penning: 3-5-0. 

9-1-1777 Op rekest van J.H. van Wiedenbruk pro se et q.q. hebben haer ed.mog. 
na examinatie van die op 5 may 1774 gedane taxatie van den 
collateralen impost vervallen door dode van B.W. van Wiedenbruk, 
geaccordeert bij resolutie op heden genomen de eventuele suppletie 
met 14-8-0 onder reserve als daarbij te sien. 

4-3-1777 Op rekest van Amelia Grotenhuis dat door dood van haar broer Adolph 
Grotenhuis te Borculo op 18-12-1776  op haar zijn verstorven een 
vierde gedeelte van een huis; enige landerijen, den Beijerskamp, 
Spolbrink genaamt in de stad en schependom van Borculo gelegen. 50e 
penning: 15-10-6. 

4-3-1777 Op rekest van de mombers over de onmondige kinderen van wijlen 
Egbert Wanninkhof en Aaltjen Toewesselshuis, in leven echtelieden, 
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met namen Grietjen, Harmen, Christina en Janna, dat door de dood van 
Christina op 19-1-1777 te Geesteren op de overige kinderen zijn 
vervallen: een vierde gedeelte van 't Esken Stoffersplaatze; de halfte 
van 2 koeweidens, de Doevens- of Dovenshorst genaamt; een 
weideken de Akkermathe gnt., zijnde een quota van 3 koeweidens bij 
Overhorst gestaan; een dag mayens of 1/5e part van de Plegmathe van 
Geert Esselink afgeschr.; ds. W. van Eibergen, praedikant te Almelo en 
Engbert Wanninkhof van den thienden uit Wanninkhof, grof en smal, 
yder half eigen; 1/4e van de Duivenbree; nog ¼ van den ..de; 1/3e van 4 
dag mayens in de Plegmathe van de weduwe Geert Bosman 
afgeschreven; nog een gedeelte van opgemelte Duivenbree, te samen 
in de heerlikheit Borculo, voogdie Geesteren gelegen. 50e penning: 10-
4-6. 

4-3-1777 Op rekest van Engele en Hindersche Fockink, dat door 't afsterven van 
haar oom Jan Fockink in Haerlo onder Geesteren, 6 decemb. 
laestleden voorgevallen, op supplianten is gedevolveerd: een mudde 
gesaij lant, den halven Assinkkamp gnt.; nog twe schepels gesaij van 
den Rijemkamp, beide in de boerschap Haerlo. 50e penning: 4-19-0. 

3-6-1777 Op rekest van Joh. Phil. van Wiedenbruk, dat door 't afsterven van zijn 
nicht Clara Josina Schnur op 7 maart 1777 in Vreden, op suppiant en 
zijn neef E.W. Albach is vervallen: een half huis en wehre, waarvan de 
andere helft reeds aan suppliant en Albach toebehoort, binnen Groenlo; 
dat voorts op hen en alsmede op Joach. Hillebr. van Wiedenbruck, 
wonende in Vreden, ieder voor 1/3e deel vervalt: een stuk lan van een 
molder groot op de Someresch onder het schependom Groenlo; het 
halve Haverlant, dat tendele als bouwland, ten dele als hofgrond wordt 
gebruikt, mede onder Groenlo; een stuk land van twee schepel " op de 
groeve naest het lant van Jochem Cottenhorst" in het schependom; de 
halve Hemsinkskamp in het schependom van Groenlo; de halve 
Altenekamp of Neppersweide, zijnde drie stukken land, tiendbaar, in het 
schependom Groenlo aan de Somersesch gelegen en nog een halve 
gaarden aldaar; in de heerlijkheid Bredevoort nog enkele goederen; 
alsmede de halfscheid van de hovesathe Welmerink met de 
Welmerinksmathe gelegen in de heerlijkheid Borculo, voogdij Neede, 
boerschap Hoonte. 

30-10-1777 Op rekest van Gerrit Bempthuis, dat door 't overlijden van zijn broer 
Engbert Bempthuis voorgevallen te Rekken op 30-7-1777, op hem zijn 
vervallen: een vierde gedeelte van het erve Bussink, waarvan de ene 
helft aan G. Horst en het andere vierde part aan suppliant toebehoort; 
nog een vierde part van de cavenstede Breers, waarvan de overige drie 
vierde gedeelten aan G. Horst en suppliant toekomen. Beide percelen 
liggen in de heerlijkheid Borculo, voogdij Geesteren, boerschap Haarlo. 

30-10-1777 Op rekest van J.D. te Vaarwerk, dat door de door van zijn stiefmoeij 
Anna Christina Weddelink, weduwe van wijlen Hermannus te Vaerwerk 
op 14 juli binnen Eibergen overleden, op suppliant en zijn 
medeerfgenamen ab intestato volgende parcelen, te weten: het huis bij 
de overledene bewoont, staande binnen Eybergen tusschen de huisen 
van W. Bekkink en G. Reimelink; een quota van Tonnis Wevers, sijnde 
een parceel boulant van 2 ½ schepel gesay onder Eibergen op de 
Welle; nog van de weduwe Wevers van ongeveer een spint gesay 
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gaerdegront in den Claashof onder Eibergen; een quota van Bras, 
zijnde een stuk boulant op den Cremerskamp onder Eibergen, van 1 ½ 
schepel gesaij; een koeweide in een weide bij Nede, 't Herewinkeltjen 
gnt.; een koeweide in een weide de Sijemors gnt. bij Eibergen; een 
vierde part van een gaarden aan de Welle, waarvan de overige drie 
vierde parten aan H. ten Busgen zijn toebehoorende van ruim een spint 
gesaij; een hoekjen gaardelant in den Klaashof van 1 ½ spint gesaij, 
gelegen als boven; nog een quota van ses schepel gesaij onder 
Eibergen in den Esch, van ongeveer drie schepel gesaij, het 
Hakenstukke genoemt.  

 Haer ed. mog. hebben den collateralen impost van den 50. penn. 
getaxeert op tien gulden vijftien strs. 10-15-0. 

3-2-1778 Op rekest van Willem van Breen, dat door het overlijden van zijn vrouw 
Megteld Middelburg op 8-8-1777 binnen Deventer, op hem is vervallen 
een 20e gedeelte van de volgende goederen: een molder gezaai van 
Warnink onder Geesteren; een halve gaarden in 't Zijlant; twee 
schepels gezaai van Buk ; een halve gaarden in de Geelshorst; twee 
stukken land op de Klokkenkamp, de Platvoetskamp van Twelleman. 
50e penning: 1-0-3. 

3-2-1778 Op rekest van Anna Maria de Bitter, dat door het overlijden van haar 
broer Jan Reinier de Bitter op 17 juni 1778 te Eibergen, op haar zijn 
vervallen: een gaarden, de Koemsgaarden genoemd; drie vierde 
gedeelten van twee koeweiden van Fredrik Harberts hooigrond; de 
halfscheid van Albert Simmelinks land ad 1 ½ schepel achter de Hagen, 
Ludolph Bitter eigen; de halfscheid van een stukjen hofland, 't 
Dekkerskempken genaamd, eodem eigen; een koeweide op de 
Meulenmors; twee derde gedeelten van seven schepels gezaai op de 
Gosselinckskamp; nog de halfscheid van een koeweide op de 
Meulenmors; de halfscheid van de halve Bittersbree van Jan Bitters. 
Alle percelen liggen in de voogdij Eibergen. 50e penning: 13-2-0. 

8-5-1778 Op rekest van Jan Hendr. Zieverdink, voor zich en  als man en voogd 
van zijn vrouw Jenneken Valkenburg, dat op suppliant en verdere 
erfgenamen door het overlijden van Gerrit Valkenburg op de Rhevorst 
op 3-12-1777 te Groenlo, is vervallen een obligatie ten laste van Derk 
Scholten en diens huisvrouw ad 125 guldens, op 15-6-1775 gevestigd 
in een stukje bouwland onder de heerlijkheid Borculo in de 
Beltrumschen Esch. 50e penning: 2-10-0. 

8-5-1778 Op rekest van Jenneken Nijhuis, weduwe, erfuitersche en 
tugtenaarsche van wijlen Garrit Ribbers, die op 26-1-1778 te Beltrum is 
overleden, dat door zijn dood op haar zijn vervallen: de halfscheid van 
een molder gezaai den Frankenkamp; de halve Bosmansplaatze, 
getaxeerd op 225 gulden. Alle gelegen in de voogdij Beltrum. 50e 
penning: 6-9-0. 

8-5-1778 Op rekest van Arent te Weerbeeke, dat door de dood van zijn oom 
Gerrit de Kopper op 29-1-1778 te Groenlo, op hem cs ab intestato, en 
Wolter Assink ex testamento, zijn gedevolveert twee derde gedeelten 
van het plaatsje Koppes genaamd, gelegen in de voogdij Beltrum, 
buurschap Lintvelde; een stuk land de Sondermeen, tussen de 
landerijen van Nijenhuis en Morsman gelegen; twee stukken  bouwland 
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de Hambrake, eveneens in Lintvelde, getaxeerd op 275 gulden. 50e 
penning: 10-10-6. 

9-5-1778 Op rekest van Hendrik Ribbers, bouwman op het plaatsje het Dijke in 
de heerlijkheid Borculo, boerschap Beltrum, dat door het overlijden van 
zijn broer Garrit Ribbers te beltrum op 26-1-1778, op hem, behalve 
enige quota in enige allodiale ongerede percelen, waarvan de weduwe 
van de overledene aangifte heeft gedaan, zijn gedevolveerd twee 
percelen bouwland van een mudde gezaai, zijnde leenroerig en gelegen 
onder de boerschap Beltrum tussen de landerijen van Hooihaer en 
Stevens en getaxeerd op 160 guldens. 50e penning: 3-4-0. 

5-6-1778 Op rekest van Lambert te Bulte, dat door het afsterven van Harmken te 
Bulte op 25 april 1778 binnen Groenlo, op hem en zijn 
medeerfgenamen zijn verstorven vijf stukken land, resp. gelegen in de 
heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde, en een hof in 't schependom 
van Groenlo. 

5-6-1778 Op rekest van Hendr. scholten c.s., dat door het overlijden van zijn oom 
Harmen Scholten op 24-4-1778 te Geesteren op hem is vervallen een 
huis met een kamp bouwland de Hogencamp genaamd bij 't dorp 
Geesteren. 50e penning: 7-18-3. 

5-6-1778 Op rekest van Isabella Maria van Hövel, douariere Bentink, dat door 't 
overlijden van haar broer Johannes Fredericus van Hövel tot Heekeren 
op 6 mei 1778 te Goor, op haar is vervallen een vierde gedeelte van de 
caterstede de Buersweide in de voogdij Beltrum. 50e penning: 5-0-0. 

5-6-1778 Op rekest van Lamb. van Dulmen, dat door het overlijden van zijn moeij 
Gerdiena Harmsen binnen de stad Borculo op 17 mei 1778 op zijn 
moeder Agneta Harmsen, weduwe Dulmen o.a. voor de halfscheid zijn 
gedevolveerd: haar huis, de schuur van Beumer, een half stuk 
bouwland van Jochem; een part van Jan Kist gaarden; Lijsbith 
Tellemans gaarden; een gaarden van … van L. Tellemans; Jan 
Brouwers huis; Gerritken Nibbelinks gaarden aan de steenweg; de 
halfscheid van een gaarden voor de Kokspoorte mode dr. Hessels van 
P. Harmsen afgeschreven; een gaarden aan de steenweg mode 
Cornelis Slijk afgeschreven. 50e penning: 10-4-3. 

9-10-1778 Op rekest van J. Hofman in hoedanigheid als erfuiter over de boedel en 
nalatenschap van wijlen zijn broer Coenraedt Hofman, 30-8-1777 te 
Oostzaan in Holland overleden, dat hierdoor op suppliant en mede-
erfgenamen is vervallen een weide langs Rollerbosch, de halfscheid 
van een achste deel van de Cappersmathe, beide in de heerlijkheid 
Borculo gelegen. 50e penning: 13-19-6. 

4-12-1778 Op rekest van de gevolmachtigde van Anna Johanna Aleida van 
Munster toe Mensink, dat door 't afsterven van suppliants principalinnes 
halve zuster Margaretha Elizabeth Frederica van Duithe gnt. Buth tot 
Mensink op 16 septemb. 1778 binnen Borculo op haar zijn 
gedevolveerd de volgende goederen: (onder Borculo, voogdij 
Geesteren) het goed Heijnk; de halfscheid van de havesathe Mensink; 
van Harmen Wesselstede; van Webbe Harderstede; van 
Schuttenstede; van Lansinksmaat; negenendertig tachtentigste 
gedeelten van een weide de Hallersmeen; de halfscheid van een stuk 
land op de Kraienhof; 21/36e deel van een huis den Oldenhagen; drie 
vierde gedeelten in een vierde deel van het halve Nienhuiser erve; 
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21/36e delen van de Koornbree; 3/4e delen van 't erve Reverdink; een 
koeweide in de Nienhuiser mate; 4 stukjes bouwland; een derde 
gedeelte van een stuk bouwland de Dwarsbree gnt. en van de halve 
Nienhuisergaarden; een achtste gedeelte van gerrit Klumpersstede; de 
halfscheid van 't Griemelinks Hemmeken; 21/54e deel van Ten Broeken 
glindenstede; (onder de stad Borculo: ) 8/10e delen van jonker Fokkinks 
huis; de halfscheid van een huis aan de Weemhof; (onder het 
scholtambt Lochem: ) de halfscheid in 2/8e delen en 5/6e delen in drie 
achtste delen van de Roterinckstwille; (onder de stadt Borg: ) een huis 
met zijn toebehoor; 21/36e deel van een hooiland, het Meisterien 
Weitjen genoemd; (onder Gendringen en Etten: ) de halfscheid van het 
halve Ralant; viijf zesde gedeelten van het Mollemaatjen; (onder 
Winterswijk: ) een derde gedeelte in viervijfde delen van 't Wormskamp 
en de Klepperstede; (nog onder Borculo: ) de halfscheid van twee derde 
parten van een hofjen, zijnde een afgedeelt perceeltjen, geaestimeert 
op 25 guldens). 50e penning: fl. 261-6-6. 

3-2-1779 Op rekest van Aaltjen ten Brinke, weduwe, erfuiterse, tugtenaarse en 
boedelhoudster van wijlen haar man Derk te Vuurhaar, overleden te 
Neede op 22-10-1778, dat dezelve ten huwelijk heeft aangebragt en 
volgens 't bedongen retour bij huwelijksche voorwaarden op desselfs 
naaste vrinden moeten devolveren: 't plaatsjen de Vuurhaar; den halven 
Loesinkgaerden van B. Bras; de andere halfscheit van denzelven; een 
vierde van 't halve Larink; nog een vierde van 't zelve; een quota van 't 
erve Marquerink; een quota van 't halve erve Larink bij Sluiter gestaan; 
nog een quota van Marquerink, te samen onder Neede gelegen. 50e 
penning: 39-16-1 ½. 

3-3-1779 Op rekest van Harmen Veldink, dat door het overlijden van zijn zuster 
Elisabeth Veldink binnen Borculo op 18-12-1778 op hem en zijn zuster 
G.J. Veldink is verstorven het derde gedeelte van: Hendrik Christiaan 
Veldinks huis, de halve hof van Isaacq Jochems, een  hof van Jan 
Brouwers, het huis van Willem Gerritsen, het halve stuk van Keusink?? 
in de Morsbreuke, den Eerdenshof, drie vierde parten van 
Hennekersgaarden in 't Zijlant; die Blenken cavestede. De 7 eerste 
percelen liggen in de stad en schependom Borculo, de laatste in de 
voogdij Geesteren. 50e penning: 8-12-3. 

3-3-1779 Op rekest van Anna Maria Berghuis, erfuiterse en mede-erfgename van 
haar meuij Anna Maria Marcel, weduwe van Johannes Cortenhorst, op 
2-2-1779 te Groenlo overleden. Op haar zijn de volgende in de 
heerlijkheid Borculo gelegen goederen verstorven: de halfscheid van 
een plaatsje 't Weerkamp, waarvan de andere halfscheid toekomt aan 
J.H. Knikkink; de halfscheid van een perceel bouwland, waarvan de 
andere halfscheid toekomt aan H. Leefferink; een zesde deel van een 
kamp land genaamd den Hogen Breken, waarvan het overige toekomt 
aan Walien, Helmich en Mans, groot 2 molder gezaai. 

2-6-1779 Op rekest van Egbert Roelvink en Berent Morssinkhof, dat door dood 
van hun nicht Henrica Kuipers op 20-4-1779 te Haaksbergen, op hen 
vervallen is het Cuipersplaatsjen, gelegen omtrent Eibergen. 50e 
penning: 11-6-6. 

6-7-1779 Op rekest van Gerharda Bernardina Vatebender, dat door overlijden te 
Borculo op 3-5-1779 van Maria Schakebos, laatst weduwe van H. ter 
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Kuile, op haar bij testament is toegedeeld: een huis en woning met de 
hof daarachter binnen Borculo tussen de huizen van N. Harmsen en H. 
Parmesant; een kapitaal van 500 gulden ten laste van B.H. Wennink en 
diens vrouw, gedateerd 2-6-1764 en gevestigd op hun huis en hof en 
twee stukken bouwland onder Eibergen. 50e penning: 14-1-0. 

11-8-1779 Op rekest van D. Gosens te Emmerik, dat zijn broer Theodorus Gosens 
te Emmerik op 20-6-1779 is overleden en dat daardoor op hem en zijn 
medeerfgenamen zijn vervallen (alleen te Borculo: ) een achtste deel 
van het erve Gebbink, een achtste deel van 6 schepel gezaai den 
Raakamp genaamd, beide onder Beltrum; een obligatie van 1200 
gulden ten laste van Johannes Avink en zijn huisvrouw, d.d. 8-5-1775, 
gevestigd op 13 molder gezaai op de Boekelder en andere percelen 
onder Borculo in de Beltrumschen Esch. 

6-10-1779 Op rekest van Th.H. Hofmeester, dat door het overlijden van Jan 
Frederick Santvoort, bode der stad Borculo, op 12-6-1779, op 
suppliants vrouw en verdere collaterale erfgenamen zijn vervallen: een 
huis en wheere binnen de stad Borculo; een hof of gaarden in de 
Geesterschen Dijk; een halve gaarden; een hof op de Geelhorst, alle in 
de stad en het schependom Borculo gelegen. 

 
Voltooid op 27-4-2002 
 
Bennie te Vaarwerk 
 
 
 


