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Inleiding 
In het archief van de Staten en de Gedeputeerden van het Kwartier van Zutphen bevinden zich 
rekeningen van de ontvanger van de 25ste (4%), de 50ste (2%) en de 100ste (1%) penning (oude 
inv.nrs. 347 – 364) vanaf (1763) 1768 tot 1802. Het betreft registraties van de belastingen die 
geheven werden bij overdracht en vererving van onroerend goed. Uit de periode 1768-1802 zijn 
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 1795 - 1797. 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. 343, Resolutienboek over taxatien in den 25sten en 50sten penning wegens collaterale 
successien etc., 1795-1797.  
N.B. Door hernummering van de inventaris kan het inventarisnummer gewijzigd zijn. Men raadplege 
daarvoor de website van het Gelders Archief. 
 
Samenvattingen van inv.nr. 343 
 
Resolutienboek over taxatien in den 25sten, 50sten en 100sten penning wegens collaterale 
successien, alienatien etc., begonnen met 1. januarii 1795. 
 
7-1-1795 
Op rekest van Derk Eggink in de heerlijkheid Borculo woonachtig, houdende dat door het overlijden 
van zijn zuster Elizabeth Eggink op 7-10-1794 binnen de hrhd Borculo, op hem was vervallen de helft 
van 4 schepels gezaai, den Kraeijenhof, en de helft van 2 schepels gezaai op de Kraeijenhof, beide in 
de Geestersche Esch gelegen. Coll. impost van de 50e penn.: 1-17-6. 
 
9-4-1795 
Op rekest van Frederik Ernst Spancker en zijn zuster Frederica Spancker, houdende dat door het 
overlijden van hun jongste zuster Maria Anna Amelia Geertruid Spancker op 7 januari 1795 binnen 
Borculo, op supplianten vervallen was een gerecht derde part van een huis binnen Borculo en van drie 
stukken land onder Geesteren, doende samen in de ordinaris verponding: 6-1-6; alsmede van een 
perceel grond op de Hesselink Esch en een weidje aan de Hooge Braeke gelegen, vrij van verponding 
en getaxeerd op 92 gulden. Supplianten worden gelast de nodige attesten van de verponding te 
overleggen. 
 
5-5-1795 
Op rekest van Harmen Schenkkink, woonachtig in de heerlijkheid Borculo, houdende dat Harmen 
Kwekeboom, mede onder Borculo woonachtig, op hem op 7-4-1795 ten fine van alimentatie heeft 
gecedeerd het erve en goed Hesseling alias Woltering met zijn ap- en dependentien; een huis het 
Klein Harperinck met een gaarden daarbij, en een vierde part van het erve Russchemors, tezamen in 
de voogdij Neede, boerschappen Noordijk en Hoonte gelegen, voorts een hooijland, het Esselinkgoor 
onder Nettelhorst. Alles is getaxeerd op 7000 gulden. Coll. impost van de 50e penning: 140-0-0. 
 
2-6-1795 
Op rekest van Berent ten Brinke, in 't schependom van Borculo woonachtig, houdende dat door het 
overlijden van zijn oom Engbert Platvoet te Borculo op 17-1-1795, op suppliant en op Aeltjen te 
Voorhaer, huisvrouw van Jan Voskamp, onder Neede woonachtig, was vervallen: 1. drie weiden op 
het Broek, nevens het land op Weelink, alle in het schependom van Borculo; 2e. zekere plaats, voorts  
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de halve IJmerkamp, waarvan de andere helft toebehoort aan Goosen te Relker, gelegen in de voogdij 
Geesteren; 3e twee stukken land de Meelbree en Kruisstuk genaamd, gelegen in de voogdij Eibergen. 
Coll. impost, incl. verzuim: 43-0-3. 
 
8-6-1795 
Op rekest van Johan Jacob de Vuller/Muller??, houdende dat door het overlijden van Anna Wilhelmina 
van Bijland en die op 24-10-1794 te Wageningen is begraven, op haar broers en zusters, met namen 
Fredrik Sigismund, Carel Godfried Alexander, Louise Marie, Charlotte Louise en Marie Anne Ai…ee van 
Bijland, echtgenote van …. [niet ingevuld] Boetzelaer, allen wonende in de Republiek, zijn vervallen 
1/12e deel van o.a. navolgende goederen: 1e van het goed Heijnk, 2e van Harmen Wesselssteede in 
de heerlijkheid Borculo, voogdij Geesteren; 3e het erve en goed Entel, 4e van de Dammermanplaets, 
5e van Palsenberg, gelegen in het scholtambt Lochem. Coll. impost en rente wegens verzuim: 24-16-3 
 
7-7-1795 
Op rekest van Jan Huiskes, wonende in de heerlijkheid Borculo, houdende dat door het overlijden van 
zijn broer Berent Huiskes, die op 10-4-1795 binnen Neede is begraven, is gedevolveerd het plaatsje 
Holdijk in het schependom van Borculo in de Waterhoek gelegen. Coll. impost van de 50e penning: 12-
0-0. 
 
1-7-1795 
Op rekest van Herman Otto Hessels, houdende dat door de dood van zijn zuster Geertruid Hessels op 
1 mei 1795 te Groenlo, op hem, mede te Groenlo woonachtig, was vervallen het 8e gedeelte van het 
erve en goed de Braeke in de heerlijkheid Borculo, voogdij Geesteren. Coll. impost van de 50e penn.: 
6-6-0 
 
1-7-1795 
Op rekest van Teunis Assink, voor zich en namens zijn mede-erfgenamen, dat door de dood van hun 
oom Jan te Havikhorst op 8 april 1795 op het plaatsje de Havikhorst bij Borculo overleden, was 
vervallen: 1e een huis en hof, 2e een perceel land op de Winkel; 3e omtrent 2 schepels gezaai de 
Winkel genaamd in de Dijkhoek, voogdij Geesteren gelegen. Coll. impost 7-13-4 ½. 
 
5-8-1795 
Op rekest van Fredrik Ernst Spancker en diens zuster Frederica Spancker, beide binnen Borculo, 
houdende dat door de dood van hun zuster Maria Anna Amelia Geertruid Spancker op 7-1-1795 
binnen Borculo, en naar aanleiding van hetgeen vermeld is bij 9 april, dat op hen was vervallen de 
derde delen van navolgende goederen: 1e. een huis binnen Borculo; 2e. de hoff van zijne excellentie 
gekocht; 3e 10 schepel gezaai in den Biel tegen Groote Willink; 4e een kampje land den Koldenboom 
genaamd; 5e twee stukken land op de Hesselink enck [!]; 6e. 1/4e van de huisstede van 't halve erve 
Warnink in de Hesselink enck; 7e. een stuk bouwland op de Hesselinkesch [!] onder Geesteren 
gelegen tussen de landerijen van Garrit Daven en de Provisorie-armen van Borculo, alsmede een 
weide achter het goedje Baneman of Tuykebelt [F..] zijnde niet in de verponding aangeslagen. Het 
derde deel wordt getaxeerd op 92 gulden. 
Coll. impost van de 50e penning: 9 gulden, 4 stuivers, 4 ½ denier. 
 
2-9-1795 
Op rekest van mr. J.H. Heijdenrijk, in kwaliteit gevolmachtigde van A.W. Willink als erfuiter van de 
boedel en nalatenschap van wijlen diens oom G.L. Schalen, richter en landschrijver van de stad en 
heerlijkheid Lichtenvoorde, die op 26-9-1794 binnen Groenlo is overleden, houdende dat door dat 
overlijden op Willink o.a. is vervallen: 7e. een kamp bouwland de Aenstoterkamp genaamd onder de 
voogdij Beltrum, buurschap Zwolle; 8e, een perceel bouwland van 1 schepel gezaai, mede in de 
voogdij Beltrum "aen den Zoom gelegen" . 
 
3-9-1795 
Op rekest van Berent Jan Wijmelink, weduwnaar van Grietjen Masis, houdende dat door haar doos op 
25-7-1795 in Lochem, op haar erfgenamen was vervallen de halfscheid van o.a. het goed de 
catersteede Groot Kulsdom onder de voogdij Geesteren in de Kulsdom. 
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Medio 1795 werd de belastingheffing gewijzigd. Het register werd voortgezet onder de 
titel: "Taxatien van den collateralen impost van den 40en, 20en en 10en penning 
ingevolge de ampliatie van den 30 junii 1795" . 
 
6-11-1795 
Op rekest van Harmina Avinck, weduwe van Jan Schimmelpanninck, houdende dat door het overlijden 
van haar broer Willem Avinck op 14-8-1795 binnen Deventer, op haar, suppliante, mede te Deventer, 
was vervallen 7/12e parten van onroerend goed in 't "district" van Borculo, voogdij Neede gelegen: 1e 
van een kerkengaerden; 2e van 't Saaltinkgoorken; 3e van tien schepels gezaai op de Hoever Braeke; 
4e een huisje en hofje van de havesathe de Hoeve; 5e een quota van 't Wibbelink, zijnde een gaarden 
aan 't Blik. Coll. impost van de 40e penning: 22-9-3. 
 
2-12-1795 
Op rekest van Roelofken Busschers wonende te Haaksbergen, houdende dat door de dood van haar 
oom Harmen Elferink op 12-10-1795 in 't klooster Zwilbroek en op de 14e oktober aldaar begraven, 
dat op suppliante, die een dochter van de zuster van de gestorvene is, op haar, ab intestato, zijn 
vervallen: 1e de Laakhorst, 2e het zgn. Nijenhuisland, 3e een stuk land op 't Meerbeker Broek van 't 
halve erve Poppink, 4e een molder gezaai op de Woersterkamp, en 5e een perceel weidegrond den 
Breen genaamd, alles gelegen in het district Borculo, voogdij Eibergen. Coll. impost in de 40e penning: 
28-1-0. 
 
5-1-1796 
Op rekest van Frederica Spancker, wonende in Borculo, houdende dat door de dood van haar broer 
Fredrik Ernst Spancker aldaar op 24-9-1795, op haar is vervallen de halfscheid van navolgende 
percelen: 1e van een huis en hof in en bij Borculo gelegen; 2e van een kampje land de Berenhorst 
genaamd in den Biel; 3e van een kampje land den Koldenboom genaamd; 4e van twee stukken land 
op de Hesselinkesch; 5e van een 1/4e deel van de huisstede van 't halve erve Warnink in de 
Hesselinkesch; 6e van een stukje land op de Hesselinckesch gelegen tussen het land van Gerrit Daven 
en van de erven van wijlen Jurrien Voors, alsmede van een weidje achter het goedjen Baneman of 
Fuijkebelt, alle onder Geesteren gelegen, met een taxatiewaarde voor de halfscheid van 138 gulden; 
7e een restant-kapitaal gevestigd op de Schollenkamp voor Borculo ten laste van Gerrit Kluijvers. 
Coll. impost van de 40e penning: 24-18-0 
 
5-1-1796 
Op rekest van Harmanus Puntman, namens zijn huisvrouw Geertruid Sterrenborg, houdende dat door 
het overlijden van Jan Sterrenborg op 2-11-1795 te Groenlo, op haar en op Joost Sterrenborg in 
Amsterdam, o.a. zijn vervallen: 1e een perceel bouwland van 3 schepel op de Hartrijse; 7e een achtste 
deel van het erve Wilderdink in het district van Borculo, voogdij Beltrum.  
 
2-2-1796 
Op rekest van Berent Naeldenberg in het district van Borculo woonachtig, houdende dat aan suppliant 
bij contract van alimentatie doos Elsjen van Leeuwen, weduwe van Gerrit te Velthuijs, mede te 
Borculo woonachtig, op 16-12-1795 zijn gecedeerd en overgegeven de halfscheid van het huis en 
daarachter gelegen hof vóór de stad Borculo buiten de Kokspoorte gelegen naast het huis en hof van 
Hendricus te Roller gelegen; en de halfscheid van 't land 't Hasebroecksland genaamd van een halve 
schepel, eveneens in het schependom Borculo gelegen. Beide percelen zijn getaxeerd op 235 gulden. 
40e p.: 5-17-6. 
 
6-6-1796  
Op rekest van Jacob Lucas en Arent Landeweert, wonende in Borculo, daarbij verzoekende taxatie van 
het collateraal als gevolg van het overlijden van Engbert Lucas op 9-3-1796 te Borculo. De supplianten 
wordt gelast op te geven waaruit de verwantschap tussen hen en de overledene bestaan heeft. 
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7-7-1796 
Op rekest van J. Vierdag te Geesteren, houdende dat hij op 17-5-1796 van J.H. Huiskes en Elisabeth 
ter Haer, echtelieden, aangekocht heeft een huis in het dorp Geesteren aan het kerkhof. Hij heeft 
echter verzuimd aangifte te doen van de 40e penning en verzoekt om gratie. Hij mag volstaan met 
"den enkelden impost des 40en pennincks".  
 
6-9-1796 
Op rekest van Johanna Vunderink, weduwe van J. Prior, en Jan Grootenhuis, beide wonende te 
Borculo, houdende dat door het overlijden van Amelia Grootenhuis op 22-7-1796 te Borculo, op hen is 
gedevolveerd: 
1e een obligatie van 200 gulden ten last van Jacob Wessels d.d. 22-7-1793 gevestigd in drie 
stukken bouwland buiten de Geestersche Poorte naast elkaar gelegen; 
2e een derde deel van een huis in Borculo 
3e de halfscheid van Schelvers plaets; 
4e van zes schepel gezaai van Smits land; 
5e van een schepel gezaai aan de Hoge Brugge 
6e 2 ½ molder gezaai op Kronenborg met nog een weide aan de Kronenborg. 
40e p: 67-10-3. 
 
6-10-1796 
Op rekest van Evert Broeker, lasthebber van Jan, Garrit, Jan, Jannes, Henrik en Johanna Bonkink 
onder Markvelde onder Diepenheim, houdende dat zij op 22-7-1796 van Garrit Maes en Aeltjen 
Wolbrink, echtelieden, en hun dochter Gesina Florijn, hebben aangekocht enige percelen onder 
Neede. Zij hebben daarvan op 27-8-1796 de impost van de 40e penning betaald, maar waren te laat, 
zodat zij nu de dubbele impost zouden moeten betalen, zij verzoeken te mogen volstaan met de 
enkele impost. Aldus besluiten gedeputeerden. 
 
1-11-1796. 
Op rekest van Jacob Lucas en Arent Landeweert, wonende te Borculo, houdende dat door het 
overlijden van Engbert Lucas op 9-3-1796 op hen was vervallen een halve kerkengaarden en een 
perceel in het Sijland, besluiten gedeputeerden de collaterale impost van de 40e penning vast te 
stellen op 9 gl, 3 st. en 6 deniers. 
 
5-4-1797 
Op rekest van F.W. Schickhart, wonende in Geesteren, houdende dat door het overlijden van zijn 
zuster C.C. Schickhart, op hem en zijn broers H.A. Schikhart te Borculo en J.A. Schikhart te Delft zijn 
vervallen: het Dijckmansplaetsjen en de Lansinkmaette of Broekmaethe, beide in het district Borculo, 
voogdij Geesteren; de helft van Klein Heersink onder Varsseveld, een vierde deel van een perceel land 
de Tijkamp; een gedeelte van een perceel de Huerne en een vierde gedeelte van een perceel in de 
Berkelesch. Taxatie: 1235 gl., voor 't verstorven vierde deel: 308-15-0. 40e penning: 36-10-4 ½. 
 
7-4-1797 
Op rekest van Anna Bouwmeester te Eibergen, houdende dat door de dood van haar zuster Megtelt 
Bouwmeester op 13-3-1797 aldaar, op haar vervallen was de halfscheid van een huis en hof te 
Eibergen. Collaterale impost van de 40e penning: 4-6-0. 
 
2-5-1797 
Op rekest van Hendrik ten Cate te Haarlo onder Eibergen, en Jan Willem Beeltman? in de Haart onder 
Aalten, houdende dat zij van de erfgenamen van Gesina ter Borninkhof op 22-3-1797 hebben 
aangekocht een derde deel van een uitgang van de watermolen te Groenlo ad 8 molder rogge en een 
derde van 28 stuivers. 
5-5-1797 
Op rekest van Jan Helbarg wonende onder Borculo, houdende dat hij op 22-3-1797 van A.S. 
Broekhuis, weduwe van HCK Morser c.s. te Groenlo een perceel bouwland van ca. 6 schepel gezaai, 
gelegen aan de Diepsteege te Beltrum voor 550 gulden gekocht heeft; hij heeft de aangifte van de 
40e penning niet op tijd gedaan en verzoekt het bij een enkele betaling te laten. Aldus wordt besloten. 
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7-6-1797 
Op rekest van mr. A. Raedt en H.J. Thomasson als executeurs in de boedel en nalatenschap van 
wijlen Jenneken Raedt, weduwe van L.H. Spancker, houdende dat door het overlijden van Jenneken 
op 6 mei 1797 te Lochem, op de collaterale binnen de provincie wonende erfgenamen waren 
vervallen: het erve en  goed Volkering gelegen in het district Borculo, buurschap Huerne; de zgn. 
Heurderweert, weiland bij het Volkering aan de Berkel gelegen; het goed en erf Moll in de buurschap 
Barchem (e.a., hier niet van belang). De 40e penning wordt vastgesteld op 294-0-6. 
 
7-6-1797 
Op rekest van Hendrica Sophia Willemina Donkers, weduwe van Johannes Fredrik Fleischouwer, in 
kwaliteit als bij testamentaire beschikking van wijlen Luther Fredrik van Laer benoemde erfgename 
van de helft van de in het kwartier gelegen bezittingen, w.o. een huis en wheere en een schuur 
binnen Borculo. 
 
17-11-1796 
Op rekest van Gerrit Jan Kuijper te Rekken, houdende dat door het overlijden van zijn broer Henricus 
Kuijper aldaar op 18-8-1797 op hem en zijn broer en zuster, H. J. Kuijper te Rekken en Gesina Kuijper 
(gehuwd met Jannes te Rae onder Eibergen), waren vervallen: een achtste deel van de zgn. 
Meerbeek; 1/3 deel van de achterste weide van de wed. Willem Kuijpers, van Esselink land in plaats 
van Gerrit Abbink; van den Eikelenkamp van Henrik Lammers, van een quota van Jan Kuijpers; idem 
van den Kuijperskamp; idem van een quota weidegrond van Gaken Harmsen; van een stuk land van 
het erve Buths op de Meerbeeker lange Braake; van de halve Kuijperskamp bij Frerik Sloemers 
gestaan; van 't andere gedeelte van voornoemd perceel weidegrond van Gaken Harmsen en een 
derde deel van 2 ½ schepel gezaai de Lange Braak. 2e graad bloedverwantschap. 40e penning: 37-3-1 
½ . 
 
14-12-1797. 
Op rekest van mr. A.O.F. Bomble Vatebender, houdende dat door het overlijden van zijn zuster 
Juliana Elisabeth Charlotta Vatebender op 4-3-1797 te Amsterdam, op hem en zijn drie zusters Agaeta 
Sibilla, Eustatia Johanna en Gerharda Berendina, voorts op zijn schoonzuster Antoinetta Hekkers, 
weduwe van R.L. Vatebender, de eerste vier in het kwartier van de Veluwe woonachtig, 
laatstgenoemde in Amsterdam, op hen 1/5e van de navolgende goederen vervallen waren: van het 
erve en goed het Leunck in Exel onder Lochem, van 7/8e gedeelten van het Heinkslag in het 
schependom Lochem, van een perceel land nevens hof en weidegrond met een daarop staand huisje 
den Cappelhof genaamd gelegen in het schependom van Borculo; van twee hoven aan de Ligtenhorst 
in het schependom Borculo; van een koeweide in de Dekkermathe in het schependom Borculo;  van 
de Trommelslagerskamp in de voogdij Neede; van de Sijden- of Cremerskamp onder Geesteren; van 
een bos, de Bittersbosch in de voogdij Geesteren; van een perceel land het Heuveltjen genaamd in de 
boerschap Avest onder Beltrum en enkele obligaties. 40e penning: ruim 40gl. 
 
Bewerking voltooid op 25-10-2003. 
 


