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Rekening van Isacq van Eijs, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Ontvangst van de Collaterale Successie en Permutaties - Jaar 1763
Ontfangst
Van de
Collaterale Successie
En
Permutatien
Begonnen
Met Den Eersten
Januarij
En Eijndigende
met den Laatsten December
1763
Den 20 januarij ontfangen van Engbert Holschers, bouwman op het erve Blankvoort in het
scholtampt van Lochem, buerschap Nettelhorst gelegen, 15 gulden-7stuiver-8 penningen, in
voldoening van den 50e penning, wegens 1e van een hooijland, het Viercantetwille onder
Nettelhorst, 2e ander half dag werk in het Aarder Slag, 3e een molder gezaaij, het Frens Stuk
genaemdt, 4e anderhalff schepel gezaaij van den Bollert, 5e een derde part van vier dag maijens in de
Plegmathe, 6e de halfscheijt van de Swarte Bree, alle vijf in de heerlijkheid Borculo, kerspel
Geesteren gelegen, en sulks door het overlijden van der selver huisvrouw Elijsabet Blankvoort, op
den suppliant gedevolveert, en den 5 januarij 1763 ter camer van haer edel mogende de heeren
gedeputeerden getaxceert op................................................................................................. f. 15-07-08
Den 24 januarij ontfangen van Harmen Schoemaeker, Christiaan Schreven, en Janna Meerdink, in
Wenterswijk, en Hendrik Schreven tot Udink, in Munster lant wonende, 6 gulden-8 stuijver-12
penningen, in voldoening van den 25e en 50e penning, wegens een huisjen binnen Wenterswijk, twe
stukjes bouwlant op het Oesterwoort, een dito op de Wippelbeke, mede onder Wenterswijk
gelegen, en sulks door het overlijden van Janna Meerdink, huisvrouw van Garrit Polman, op de
supplianten gedevolveert, en den 5 januarij 1763 ter camer van haer edel mogende de heeren
gedeputeerden getaxceert, ten aensien van drie eerst gemelde, wegens den 50e penning op 3
gulden-17 stuiver-4 penningen, en ten aenzien van den laats gemelden, wegens den 25e penning op 2
gulden-11 stuiver-8 penningen, dus te samen ......................................................................... f. 6-08-12
Den 25 februarij ontfangen van J.A. Kerder, 24 gulden-17 stuiver, in voldoening van den 50e penning,
wegens het goet en plaatsjen de Scheperije, neffens een stuk lant, de Have genaemt, beijde in de
heerlijkheijdt Borculo, voogdije Geesteren gelegen, en sulks door sijn moeije Sophia van Eerden aen
den suppliant stervende nagelaten en den 5 januarij 1763 ter camer van haer edel mogende de
heeren gedeputeerden getaxceerd op ................................................................................... f. 14-17-00
Den 30 maert ontfangen van Evert Wolters, 5 gulden-8 stuiver, in voldoening van den 50e penning,
wegens een halfscheijdt van een huis, hier op de Nieuwtadt staende en bij den suppliant bewoont
wordende, en sulks door het overlijden van zijn huisvrouw Aaltjen Hogelaer op desselfs broeder N.
Hogelaer, organist te Doesburg, gedevolveert is, en den 5 januarij 1763 ter camer van haer edel
mogende de heeren gedeputeerden getaxceerd op ............................................................... f. 5-08-00
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Den 14 maert ontfangen van Diederich Willem van Morrien tot Probstink en Kalbeek, 138 gulden-3
stuiver, in voldoening van den 50e penning, wegens de gerigte halfscheijt van de navolgende
perceelen, als 1e van het erve en goet Winkel, 2e van Nillekes Tiende, 3e van 1/9 van den Buijrmans
Tiende, 4e van het erve of goet Huinink, 5e van het erve Beestman, 6e van het erve Drentel, 7e van
Rotger Nellekes Tiende, 8e van Schalinks Tiende, in de heerlijkheid Bredevoort gelegen, en sulks
door het overlijden van deszelfs broeder Willem Aalbregt Filip van Morrien op den suppliant
gedevolveert, en den 5 januarij 1763 ter camer van haer edel mogende de heeren gedeputeerden
getaxceert op ........................................................................................................................ f. 138-03-00
Den 17 maert ontfangen van Jan Niland, 1 gulden-1 stuiver, in voldoening van den 50e penning,
wegens ¼ van een huis, binnen Groenlo, dan mede ¼ van Jellis Scholtens halve huisplaats, en nog ¼
van een gaerden aen het Eefseler Veldt, en sulks door het overlijden van deszelfs ehevrouw, wijlen
Christina Hakkenbroek, de tugt op de suppliant, en den eijgendom op de overledene haer suster
Aaltjen Hakkenbroek gedevolveert, en dan nog wegens drie jaren elf maenden en veertien dagen
rente van dien ad 8 percent, 6 stuiver-8 penningen, en den 6 januarij 1759 ter camer van haer edele
moogende de heeren gedeputeerden getaxceert, dus te samen............................................. f. 1-07-08
Den 7 april ontfangen van Jan ten Kleve, 2 gulden-17 stuiver-10 penningen, in voldoening van den
50e penning, wegens een half huisjen, hier in de Hospitael Poorte staende, en sulks door het
overlijden van desselfs huisvrouw Geesken Harmsen op bovengenoemde gedevolveert, en den 5
januarij 1763 ter camer van haer edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op f. 2-17-10
Den 14 julij ontfangen van de heer A. van Holthe, burgemeester te Harderwijk, 23 gulden-18 stuiver4 penningen, in voldoening van den 50e penning, wegens een geregte vierde part van het Lange
Want en het halve Gemeene Goor, in het rigterampt van Doesburg gelegen, dan mede den vierde
part van twe capitaalen, het ene ad 1200 gulden, en het ander ad 1162 gulden-10 stuiver-6
penningen, op den 15 december 1732 tot laste deser graafschap genegosieert, en sulks door het
overlijden van desselfs outsten zoon wijlen Willem Bernardt van Holten, op des suppliants alsnog in
leven zijnde drie overige kinderen, Barta Gezina, Peter Adam en Aleijda Andria genaamd,
gedevolveert, en den 5 januarij 1763 ter camer van haer edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxceerd, op ........................................................................................................................ f. 23-18-04
Den 12 maart ontfangen van Gardina Elijsabet Veer, 27 gulden-6 penningen, in voldoening van den
50e penning, wegens de halfscheijd, 1e van een huis en where binnen Groenlo staande, 2e van een
hof voor de Livelder Poort, 3e van een gaerden aan den Kempercamp, 4e van een ¼ van een schepel
gezaaij gaarden landt aan Brandemate, 5e van een half molder gezaaij op den Buddencamp, alle in
den schependom van Groenlo, 6e een geregte vierde part van het erve Wielakker, neffens een vierde
aan het goedt Franck, in de heerlijkheijdt Borculo, voogdije Beltrum gelegen, en sulks door het
overlijden van haren broeder Joahnnis Laurens Veer, op de suppliant gedevolveerd, en den 3
februarij 1763 ter camer van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceerdt
op ............................................................................................................................................ f. 27-00-06
Den 29 maart ontfangen van Johanna van Heukelom, weduwe van wijlen Jan Medze, 5 gulden-14
stuiver-12 penningen, in voldoening van den 50e penning, weegens ½ huis hier binnen Zutphen op de
Markt staande, en sulks door het overlijden van gemelten haaren eheman, op de suppliant de tugt,
en op de selver erfgenamen den eijgendom gedevolveerd, en den 3 februarij 1763 ter camer van
haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceerd op ............................................. f. 5-14-12
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Den 1 april ontfangen van Arnold Bennink, 29 gulden-7 stuijver-8 penningen, in voldoening van den
50e penning; dan nog 5 gulden-16 stuiver-4 penningen, wegens twee jaar en negen maanden rente
van dien ad 8 percent, wegens de navolgende goederen, een 28 en 42 part van de halve Meijntjes,
1/63 part van Wieling Slag, 1/42 part van de Muselstede, het 28 en 42 part van het goet Wassink in
Halle, het 21 part van het goedt Essink, het 21 part van IJckink Camp, het 21 part van het cota van
Haken Stede en Smits delle, het 21 van 5/12 parten van Camperman met de vier onderhorige
perceelen, het 63 part van Cathorst en Maatmans Endeken, het 42 gedeelte van Nijen Huisink, met
de vier perseelen, het 21 part van derselver Houtweijde, het 14 part van den halven Blotencamp uit
Schennink, 1/7 van 1/9 part van Schennink Camp, 1/7 van ½ molders uit Venink, 1/14 van het halve
Vlaslandt, het 10 en 14 part van Lucas Enserinkhuis, item van de Wevershuis, item van het cota van
Luttekenhuis, het 20 en 28 part van Sint Catharina Camp, het 10 en 14 part van Molskempken, en
een stuk in den Aardink hoek, het 10 en 14 part van Snijders Stede, het 10 en 42 part van Bloemen
Stede, met de zeven onderhorige perseelen, het 20, 28 en 60 part van den Blankenborgh en sulks
door het overlijden van Jan Bennink op den suppliant en zijn cohereden, op den 26 october 1757
gedevolveerdt, en den 6 april 1759 ter camer van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxceerdt op ........................................................................................................................ f. 35-03-12
Den 18 april ontfangen van Engeltjen Vreterink, weduwe en erfuiterse van wijlen haren eheman
Goosen Wijggerink, 19 gulden-3 stuiver-14 penningen, in voldoening van den 50e penning, wegens
een weijde, het Halve Meijntjen of de Halve Mentjes genaamdt, in den rigterampte van Doesburg,
dan mede nog drie perselen landt, van Wolterink genaamdt, in het kerspel Zellem, buerschap
Oosterink, en eijndelijk mede een vierde part van een stuk of camp landts, den Fronninkhof of
Fronninkhofstede genaamdt onder Hummelo gelegen, en sulks door het overlijden van suppliants
voor gemelte haaren eheman, voor de geregte halfscheijdt gedevolveert zijn op desselfs collaterale
erfgenamen en den 7 april 1763 ter camer van haar edele mogende de heeren gedeputeerden,
getaxceerdt op ........................................................................................................................ f. 19-03-14
Den 13 maij onontfangen van de freulen M. van Schlaun, 407 gulden-13 stuiver-10 penningen, in
voldoening van den 50e penning, wegens een geregte derde part van 5 mergen bouwlandt, 5 mergen
uiterweert, 4 mergen uiterweert, nog 7 mergen uiterweerdt, 3 en een halve mergen van Harren, 9 en
halve mergen De Hofstede, 4 mergen het Broekstuk, en eijndelijk 4 mergen Bijvankse Weijde,
samen in de heerlijkheidt Westervoort gelegen, eerst, door het overlijden van harer suster Anna
Elisabeth van Schlaun den 31 october 1760, op haer en haeren broeder Arnold van Schlaun
vervallen, en vervolgens wederom door doode van voornoemden haeren broeder den 20 januarij
1763, voor de geregte halfscheijdt op haar gedevolveerdt, en hebben haar edele moogende het
eerste sterfval in den collateralen impost des 50e penning getaxceert op 152 gulden-10 stuiver,
neffens twee jaren twee maanden rente van dien ad 8 persent in het jaar, uitbrengende 26 gulden- 8
stuiver-8 denier, dus te samen 178 gulden-18 stuiver-8 penningen, en vervolgens de halfscheijdt van
die selve parselen, so door het laaste genoemde sterfval gedevolveert is, mede in den voorschreven
inpost getaxceerdt op 228 gulden-15 stuiver, bedragende als het ene met het andere, ene somma
van 407 gulden-13 stuiver-8 penningen, en den 8 april 1763 ter camer van haer edele moogende de
heeren gedeputeerden getaxceerd op ................................................................................. f. 407-13-08
Den 19 maij ontfangen van Jan Stroband, 1 gulden-15 stuiver, in voldoening van den 50e penning,
wegens den Waanders Akker, en Kleijn Gaardeken in de Slesewijk, neffens een gaarden, mede
aldaar onder Wenterswijk gelegen, en sulks door het overlijden van wijlen desselfs moeije Stientjen
Stroobant op de suppliant en desselfs mede erfgenamen gedevolveert, en den 7 april 1763 ter camer
van haer edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ....................................... f. 1-15-00
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Den 19 maij ontfangen van Jan Berent Clumperink, 1 gulden-2 stuiver-8 penningen, in voldoening
van den 50e penning, wegens 1/8 gedeelte van het plaatsjen, de Stroete genaamdt, onder
Ligtenvoorde in Zieuwent gelegen, en sulks door het overlijden van Albert Clumperink, op den
suppliant cum suis gedevolveert, en den 8 april 1765 ter camere van haar eedele moogende de
heeren gedeputeerden getaxceert op ...................................................................................... f. 1-02-08
Den 29 maij ontfangen van Willem en Janna Kruisebrink, 8 guldens-2 stuiver-4 penningen, in
voldoening van den 50e penning, wegens een caterstedeken het Schopperste genaamdt, onder
Aalten, in de boerschap Lintelo, voorts mede de halfscheijdt van een stuk landt van Lammert Joonen,
onder Wenterswijk in Miste gelegen, en sulks door het overlijden van der supplianten broeder op
haar en derselver mede erfgenamen gedevolveert en den 7 april 1763 ter camer van haar edele
mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ................................................................ f. 8-02-04
Den 21 maij ontfangen van Arent Jurjen en Willem Ebbink, 3 gulden-1 stuiver-6 penningen, in
voldoening van den 50e penning, wegens de halfscheijdt van 2/3 parten van den Hanencamp, in de
hoogheidt Wisch, en uit de Ebbink Stede, en van de caatstede met den hof de halfscheijt, onder
Gendringen gelegen, en sulks door het overlijden van haar lieder oom Wander Hondarp op de
supplianten, en haar mede erfgenamen gedevolveert zijn, en den 8 april 1763 ter camer van haar
edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceerdt op .................................................... f. 3-01-06
Den 28 maij ontfangen van Geertruit de Vries, weduwe Tomas Wolters, 13 gulden-17 stuiver-8
penningen, in voldoening van den 50e penning wegens de volgende parceelen, 1e van de halfscheijdt
van een huis en where hier aan de Marspoort staande, 2e de halfscheijt van een campjen lant met
een huisje daar op staande, het Baden Slag of Baden Maatjen, ook wel het Haverlandt genaamdt, in
het kerspel Steenderen, buerschap Toldijk gelegen, in het geheel staande ehe aangekoft, 3e een
somma van 200 gulden in een capitaal van 1100 gulden door de eijgenaren van Hietbrink in het
scholtampt van Zutphen gehijpothequeert en mede hier voor de halfscheijdt ad hondert gulden, 4e
een hof met een pakhuis en vorder getimmer, mede voor de halfscheijdt hier binnen Zutphen aan de
Vismarkt bij de Marspoorte op stadsgrondt staande en gelegen, en waar van geen verpondinge,
maar alleen een tiend van 1 gulden-16 stuiver betaalt wort, en sulks door het overlijden van wijlen
haren eheman Thomas Wolters op bovengenoemde gedevolveert is, en den 8 april 1763 ter camere
van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ..................................... f. 13-17-08
Den 1 junij ontfangen van haar hoog welgeborens Willem Jan van Dedem, en Johanna Theodora van
Dedem, ehevrouw van M.A.J. van Voorst, 100 gulden in voldoening van den 50e penning, wegens
een geregte 1/5 part van een capitaal van vijf en twintig duisent gulden, in dato den eersten october
1729 aan de graaffelijke huise tot Bergh, door der supplianter grootvader en grootmoeder, wijlen
den hoog welgeboren heer Willem Johan van Dedem en vrouwe Gerbrigh van Delen verstrekt, en in
verscheijden goederen, en perselen ter requeste vermelt gevestigt, en sulks door het overleijden van
haaren broeder, wijlen den hoog welgeboren heer Philip Hendrik van Dedem, op de supplianten en
derseler coheereden ter requeste genoemdt, gedevolveert is, en den 7 april 1763 ter camer van haar
edele moogende heeren gedeputeerden getaxceert op ..................................................... f. 100-00-00
Den 4 junij ontfangen van Harmen Bel, 7 gulden-10 stuiver, in voldoening van den 50e penning,
wegens een half huis binnen Doesburgh in de Koeijpoort Strate staande, en sulks door het
overleijden van desselfs vrouwen oom Wessel Post op den suppliant gedevolveert, en den 7 april
1763 ter camer van haar edele moogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ............ f. 7-10-00
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Den 11 junij ontfangen van Jenneken Arentsen, weduwe van H.J. Raadt, 130 gulden-17 stuiver-2
penningen, in voldoening van den 50e penning, wegens het halve erve en goet Bruggink, in het
scholtampt Lochem, buerschap Dogteren, neffens een hofjen bij de stadt Lochem, voorts het halve
goet Volkerink onder Geesteren, en de halfscheijt van tien coeweijdens, mede aldaar, en eijndelijk
nog twee capitalen, ijder van duijsent gulden in het goet, de Clumperije genaamt, in den scholtampt
van Lochem, buerschap Boshurne gelegen, en het andere in het huis en hoven van A. van Kessel,
coopman te Doesburg, gevestigt, en sulks door het overlijden van supplianten suster wijlen Lucina
Christina Arentsen, weduwe van H. van Casteren, op de suppliant en desselfs mede erfgenamen
gedevolveert, en den 7 april 1763 ter camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxceert op ........................................................................................................................ f. 130-17-02
De 11 junij ontfangen van Willem Smit nomine uxoris Jenten Wentink, 5 gulden-16 stuiver-4
penningen, in voldoening van den 50e penning, wegens ¼ part van de Wethorst van Schoonhoven,
en 1/16 van de Minthorst in het rigterampt van Doesburg gelegen, en sulks door het overlijden van
zijn vrouwen broeder Garrit Wentink, op de suppliant gedevolveert, en den 8 april 1763 ter camer
van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ....................................... f. 5-16-04
Den 16 junij ontfangen van Marten Masselink, Hendrik Jan Vels, en Berent Brinks, 2 gulden-16
stuiver-4 penningen, in voldoening van den 50e penning, wegens ½ stuk landt genaamdt Arent ter
Borg, in het rigterampt van Deutecom gelegen, en sulks door het overlijden van Ida Brinks, weduwe
van Garrit Masselink, op de supplianten gedevolveert, en den 8 april 1763 ter camer van haar edele
mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op .................................................................. f 2-16-04
Den 22 julij ontfangen van Waander, Jan Hendrik, Willemken en Johanna Bijvank, neffens de andere
cohereden, 3 gulden-7 stuiver, in voldoening van den 50e penning, wegens de navolgende goederen,
1e de halfscheijt van een huis en hof binnen Aalten, 2e de halfscheijt van een stuk bouwlant op de
Kemna, 3e de halfscheijt van een half kempken op de Kemna bij de Papenmathe, 4e de halfscheijt
van een stuk bouwlandt bij Aalten aan den Hogen Wegh, 5e de halfscheijdt van een stukjen bouwlant
agter den hof van Wessel Mierding, 6e de halfscheijt van een stukje hoflandt angekoft van Jan
Schapers, alle in de heerlijkheijdt Bredevoort , onder Aalten gelegen, en sulks door het overlijden van
haren oom wijlen Willem Bijvank op bovengenoemde supplianten gedevolveert is, en den 8 april
1763 ter camer van haar edele moogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ............ f. 3-07-00
Den 22 julij ontfangen van Hendrik en Willem te Neet, 8 gulden-16 stuiver, in voldoening van den
50e penning, wegens een vierde gedeelte van de halve Sligthe Stede, neffens een agste gedeelte van
het erve en goet de Hakstege, beijde onder Aalten, buerschap Barlo gelegen, en ¼ van een weijde, de
Delense Mathe aan het Bredevoortse Broek gesitueert, en sulks door het overlijden van haren
broeder Harmen te Neet op de supplianten, en mede erfgenamen verstorven zijn, en den 8 april
1763 ter camer van haar edele moogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ............ f. 8-16-00
Den 12 januarij ontfangen van Jordaan Maassen, 15 gulden-4 stuiver, in voldoening van den 50e
penning, wegens de navolgende parseelen, 1e een ½ morgen erfpaght, 2e van huis, hof en
boomgaard, 3e drie morgen van het Hoppelsche Slag, 4e van twee vicarijen kemkes, 5e van ¾ morgen
van Jonker Heesken, 6e van het bouwlant van Grietjen Boerboom, te samen onder Diedam gelegen,
en sulks door het overlijden van zijn broeder Gerrit Maassen op den suppliant gedevolveert, en den
7 maij 1762 ter camer van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op . f. 15-04-00
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Den 12 januarij ontfangen van Arent Dois, 3 gulden-8 stuiver, in voldoening van den 50e penning,
weegens de geregte halfscheijt van ¼ morgen van Hendrik Raben, van 3/8 morgen van Boerboom,
van ½ morgen van Evert Bouwman, van ½ morgen van Kerkwijk, en van 2½ schepel gezaaij van Claas
Berent aangekoft; te samen onder Diedam gelegen, en sulks door het overlijden van wijlen haren
broeder, en oom Derk Duis, op de suppliant gedevolveert, en den 7 maij 1762 ter camer van haer
edele moogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ................................................... f. 3-08-00.
Den 14 januarij ontfangen van haar hoog welgebooren de freulen Geertruit Anna van Keppel, 57
gulden-17 stuiver-4 penningen, in voldoening van den 50e penning, wegens de halfscheijt van het
leengoet Klein Ovink, neffens het halve Aelderink, beijde onder het scholtampt Lochem, buurschap
Oolde gelegen, en sulx door het overlijden van derselver suster wijlen Everdina van Keppel op de
suppliant gedevolveert, en den 7 maij 1762 ter camer van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxceert op ................................................................................................ f. 57-17-04
Den 19 maij ontfangen van Anna Sibille Elisabeth Schruurs, weduwe van wijlen Jan Evers, 7 stuiver8 penningen, in voldoening van den 50e penning, wegens de halfscheijt van 5/7 parten van een huis,
Jan Sikkings huis genaamt, binnen Deutecom staende, en sulks door het overlijden van gemelde
eheman op desselfs collaterale erfgenamen gedevolveert, en den 6 maij 1763 ter camer van haer
edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ...................................................... f. 0-07-08
Den 28 maij ontfangen van freulen M. van Schlaun, 48 gulden, in voldoening van den 50e penning,
wegens een weijde, de Wartweijde genaamd, zijnde uitterweert onder Westervoort gelegen, en
sulks aan den schepen van den Sande tot Zeventer voor desselfs getrouwe diensten aan de suppliant
beweesen donationis inter vivos, te transporteeren, en den 6 maij 1763 ter camer van haar edele
mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op .............................................................. f. 48-00-00
Den 7 junij ontfangen van Berent Jansen nomine uxoris, 16 gulden-10 stuijver, in voldoening van den
50e penning, wegens een gedeelte van het Veeren Bos, met een gedeelte van de halve
Schaaphofstede onder Steenderen gelegen, en sulks door het overlijden van Geertruit Peeters,
gewesen huisvrouw van Hendrik Evers, op bovengenoemde gedevolveert, en den 6 maij 1763 ter
camer van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op .......................... f. 16-10-00
Den 12 augustus ontfangen van de heer Gerhardt Antonij Mennink, 256 gulden-12 stuiver-12
penningen, in voldoening van den 50e penning, wegens het erve en goet Lensink, in den kerspel van
Almen, buerschap Harfsen; dan mede van het halve erve Smeijnk in den kerspel van Gorsel,
buerschap Enschede gelegen; voorts van een capitaal van 2000 gulden ten laste deser graafschap; en
eijndelijk van een capitaal van 4600 ten laste van Coenraet van Munster en Aleijda Vermeer,
ehelijden, in seekere hofstede, in Bahr en Lathum gelegen gevestigt; en sulks door het overlijden van
desselfs ehevrouw, Hadewig Winanda Lulof, op derselver collaterale erfgenamen den eijgendom, en
op den suppliant den tugt gedevolveert is, en den 6 maij 1763 ter camer van haar edele mogende de
heeren gedeputeerden getaxceert op ................................................................................. f. 256-12-12
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Den 4 maij ontfangen van Margrita Sibilla van Eijbergen, weduwe wijlen ds. Thomas Ernest Nagel,
in leven predicant te Oldenzeel, 33 gulden-19 stuiver-12 penningen, in voldoening van de 50e
penning, wegens de halfscheijt van den tiende uit Wanninkhof, in de heerlijkheijt Borculo, voogdije
Geesteren gelegen, en sulks door het overlijden van dominus Wilhelmus van Eijbergen, predicant te
Almelo, gedevolveert is, en dat voorgemelten haaren broeder dominus Wilhelmus van Eijbergen op
den 9 november 1758, wegens de selfde halfscheijt van voor genoemde tiende, als door de doot van
desselfs broeder H.J. van Eijbergen, in leven predikant te Oldenseel, op hem verstorven zijnde
welversogt, en geoptieneert heeft taxcatie van de collaterale inpost, wegens dat versterf, dog de
betalinge van dien versuimt, hebben haar edele mogende den collateralen inpost des 50e penning
van het eerste geval getaxceert op 14 gulden-18 stuiver-1½ denier, en teffens verstaan dat de
supplianten bovengemelt versuimde betalinge des 50e penning die van deselven halven tiende ter
oorsaak dat de selve door doode van dominus H.J. van Eijbergen, gewesene predicant te Oldenzeel
op dominus Willem van Eijbergen, predicant te Almelo gedevolveert is, hadde moeten geschieden al
nog sal moeten doen met 14 gulden-18 stuiver-1½ denier, en de dat van versuim met drie en een half
jaar rente van dien ad 8 percent mogen redimeeren met 4 guldens-3 stuiver-6 peningen, en den 2
junij 1762 ter camer van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert te samen
op ............................................................................................................................................ f. 33-19-12
Den 23 junij ontfangen van de heer Andries Schimmelpenning van der Oije tot Beijde Pollen,
landdrost van Veluwe, 190 guldens, in voldoening van den 50e penning, wegens drie capitalen ten
laste deser graafschap, staande als een ad 2500 gulden, den 11 augustus 1747 op 20 jarige rente
tegen 9 persent geconstitueert; ene ad 5000 gulden, den 22 julij 1746, en ene ad 4000 gulden, den 9
december 1743, bijde op losrente belegt, en sulks door het overlijden van desselfs broeder de heer
Hendrik Fredrik Schimmelpenning van der Ooijen, in leven rigter tot Arnhem en in Veluwen Zoom,
cragt testamentere dispositie op des remonstrants zoon Willem Anne Schimmelpenning van der
Ooije gedevolveert, en den 10 junij 1763 ter camer van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxceert op .............................................................................................. f. 190-00-00
Den 23 junij ontfangen van de heer Schimmelpenning van der Oije tot Beijde Pollen, landdrost van
Veluwe, 81 gulden-15 stuiver, in voldoening van den 50e penning, wegens de Hietcole, in het ampt
van Steenderen, voorts de weijde, den Haak Slag genaamt, en den Vierakkersen Tiend, beijde in het
rigterampt Doesborg gelegen, en sulks door het overlijden van desselfs broeder de heer Hendrik
Fredrik Schimmelpenning van der Oije, in leven rigter tot Arnhem in Veluwen Zoom, op den heer
remonstrant gedevolveert, en den 10 junij 1763 ter camer van haar edele mogende de heren
gedeputeerden getaxceert op ................................................................................................ f. 81-15-00
Den 14 julij ontfangen van Rijk van Binsbergen en desselfs suster Johanna van Binsbergen, getrouwt
aan Johannes Adolph Berentsen, 14 gulden, in voldoening van den 50e penning, wegens drie
dieverse gevestigde capitalen te somma uitmaken ene somma van een en twintig hondert gulden en
dat door het overlijden van haren broeder 1/3 parten van dien in laaste van de maant april des jaars
1762 ter somma van 700 guldens, op de supplianten gedevolveert zijnde, en uit oncunde versuimt
hadden, en dus met tien maanden rente van dien ad 8 persent verstaan is te konnen volstaan met 19
stuiver-4 penningen, en sulks door het overlijden van haren broeder Jan van Binsbergen in
gemeenschap beseeten hebben, en sulks op bovengenoemdens gedevolveert, en den 10 junij 1763
ter camer van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert, samen op ........ f. 14-19-04
Den 16 julij ontfangen van Gerrit Gerritsen pro se, en namens zijne cohereden 15 gulden-10 stuiver,
in voldoening van den 50e penning, wegens een behuising alhier op de Rijkenhagen, tussen de
huisen van J. van Tonden en Benraet staande, en sulks door het overlijden van Hendrika Nolten op
de supplianten gedevolveert is, en den 10 junij 1763 ter camer van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxceert op................................................................................................. f. 15-10-00
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Den 22 julij ontfangen van Johanna Rickers, huisvrouw van Garrit Jan Degenaars cum suis ter
requeste vermeldt, 5 gulden-17 stuiver-12 penningen, in voldoening van den 50e penning, wegens 1e
een huisjen staande in Aalten, 2e een hofje op het Rot, 3e een stuk bouwlandt van 2½ schepel gezaaij
in Grievink, beijde onder Aalten gelegen en sulks door het overlijden van der supplianten moeije
Christina Rickers op de supplianten bovengenoemdt gedevolveert zijn en den 10 junij 1763 ter camer
van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ....................................... f. 5-17-12
Den 23 junij ontfangen van Fredrik Hietbrink, 9 gulden-6 stuiver-6 penningen, in voldoening van den
50e penning, wegens 1e van den ½ Coevordens Tiende, 2e het Keppel Stuk, 3e twee stukjes hoflandt
in Smeenk, 4e van het halve stuk landt van Geesken Heijtink op den Es, 5e van den ½ Coevordense
Thiende van Geesken Heijtink, 6e van een quota van het halve landt op de Esch, 7e de ½ van een
sesde portie van het goet Minnen Stede, alle in den dorpe en kerspel Aalten gelegen, en sulks door
het overlijden van sijn suster Johanna ten Hietbrink, in leven huisvrouw van Johannes Heijtink, op
de suppliant gedevolveert, en den 10 junij 1763 ter camer van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeert op .................................................................................................... f. 9-06-06
Den 4 augustus ontfangen van de erfgenamen van de heer en mr. Hendrik Jan van Eck,
burgemeester der stadt Arnhem, 1041 gulden-3 stuiver, in voldoening van den 50e penning, wegens
de navolgende goederen, de havesate Soerhuis, neffens de daar onder gehorende goederen en
landerijen, als de havesate Soerhuis, neffens de Touwerije, Obbekinks hofstede, Cranenborgh,
Coppel Mate, Barnhats Tiende, Boggelaar met den Hoenhorst, Jochem Stede, Lubbers Campken,
Grote en Kleijne Griefinkmate, Gaijkeshorst, de halve Bierle uit Derk Coops hofstede, de
Sluitersmaat, Wisselink, Groeneveldt, Crumerscamp; aangekofte perseelen uit het erve Borgerink
uit Brunsveldt vicarien, het Goorken, en de Coemate, Triers lendeken, Derk Coops hofstede, de
Kees Hoerne, Hoge Heerlo, de Cloterhof, Stacholder Langes lant, Lovermans hofstede, alle onder
Warnsveldt, dan mede de Coppele, de Gaikershorst, en Meinkenpas in Baak gelegen, neffens een
capitaal van 4000 gulden op den 22 junij 1762 in de havesate Overlaar gevestigt, en sulks door het
overlijden van bovengemelde heer borgemeester Hendrik Jan van Eck op den supplianten
gedevolveert, en den 10 junij 1763 ter camere van haar edele moogende de heeren gedeputeerden
getaxceert op ...................................................................................................................... f. 1041-03-00
Den 19 augustus ontfangen van haar hoog welgeborens Reijnout Abraham, Wijnand Maximiliaan
Jacob en Coenraad Johan van Renesse, 67 gulden-18 stuiver- 4 penningen, in voldoening van den 50e
penning, weegens de navolgende goederen, 1e een agtiende part van het huis de Wesenthorst, de
havesathe de Wesenthorst, het Lange Slagh, het Korte Slag, het Kueltjen, en de Groten
Bokkenhorst, 2e 2/25 parten van de vier panden in het Schrikspaan hegge en Nagels Mate, het
Groote Asbroek, een bouwstede, Twee Asbroeken, een caetstede, nog een stede, een weijde het
Oosterbroek, een weijde het Welsken, de Hogen Camp, Cloot Thient, den IJssel Cloot Thient, de
Middel Cloot Thiend, 3e een geregte tiende gedeelte van de bouwstede het Sonderen, de Swaar
Speksthiend, een stede op Preustinksveldt, nog een stede op Preustinksveldt, alle onder
Gendringen en Etten gelegen, en sulks door het overlijden van derselver oom, den hoog welgeboren
heer Abraham Daniel van Renesse, in leven capiteijn ten dienste van desen staat, op de
remonstranten gedevolveert zijn, en den 10 junij 1763 ter camer van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxceert op ................................................................................................ f. 67-18-04

10 september 2021

/ Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-8-

Transcriptie: © J.B. Baneman

Archieftoegangsnummer: 0005 - Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Inventarisnummer: 452 (folionrs. 322v t/m 411v) - Vindplaats: Gelders Archief

Rekening van Isacq van Eijs, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Ontvangst van de Collaterale Successie en Permutaties - Jaar 1763
Den 1 november ontfangen van Jan Schijven, 10 guldens-8 stuiver-8 penningen, in voldoening van
den 50e penning, wegens 1/28 gedeelte van de Graven Plaats, dan mede 1/6 part van de goederen
den Heskes Pas, of Wortelmans Plaats met die daer onder genummereerde perceelen, en sulks door
het overlijden van Willemina Garritsen op den suppliant gedevolveert, en den 10 junij 1763 ter
camer van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert, dan nog ontfangen 1 stuiver12 penningen, wegens zeven weken rente van dien ad 8 percent, dus te samen ................ f. 10-10-04
Den 15 maart ontfangen van Ewout Folperus Bornaeus, 15 gulden, in voldoening van den 50e
penning, wegens een perseel landt, den Laasten Stuiver genaamdt, aan den Bekkendijk bij
Bredevoort gelegen, en sulks door het overlijden van zijn moeders enige zuster Aleijda Steensma,
weduwe Cuiper, op deszelfs suppliants moeder gedevolveert is, dan nog voor 5 maanden renten van
dien ad 8 percent, 18 stuiver-12 penningen, en den 7 julij 1762 ter camer van haer edele mogende de
heeren gedeputeerden getaxceert, dus te samen ................................................................. f. 15-18-12
Den 9 april ontfangen van Willemina Montenij, 24 gulden-12 stuivers, in voldoening van den 50e
penning, wegens het ½ erve en goedt Montenij in den scholtampte van Lochem, buerschap Laren
gelegen, en zulks door het overlijden van wijlen haer broeder Jan Montenij op den suppliant cum
suis gedevolveert is, en den 10 julij 1761 ter camer van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxceert op 24 gulden-12 stuiver, dan nog wegens één en een half jaer rente
vandien ad 8 percent, 2 gulden-19 stuiver-14 penningen, dus te samen .............................. f. 27-11-14
Den 12 april ontfangen van Meintjen Hoogers, weduwe wijlen Dries Rosegaarden, 12 gulden-1
stuiver, in voldoening van den 50e penning, wegens 1/16 van de Wolburgse Pesse, ½ Telhorens
Sumpe, ¼ van het Soetlandt, ½ van Steven Huskes landt, Jonkers van Staverden, 1/3 van 2/3 van 5
stukken in Munnekenbulte, Berent Holtink en Jan Kleijnhuis, ½ van de weduwe Telhorens huis en
schuere, quota Rouwenoorts Bongert, en sulks door het overlijden van desselfs eheman, in
december 1760 overleden, en sulks op bovengenoemde gedevolveert, en den 10 julij 1761 ter camer
van haar edele mogende de heeren gedeputeeerden getaxceert op 12 gulden-1 stuiver, dan nog 1
gulden-9 stuiver-4 penningen voor 1½ jaar rente van dien ad 8 percent, dus te samen ...... f. 13-10-04
Den 19 julij ontfangen van Berent Wentink, 13 gulden-10 stuiver-8 penningen, in voldoening van den
50e penning, wegens het halve quota van Assink, het halve quota van Venink en hofstede, en het
quota van Venink en van den Vlierbos, en sulks door het overlijden van Hendersken Bleumink,
weduwe van Derk Jansen, op den suppliant gedevolveert, dan mede de geregte halfscheijt van een
quota in Venink van het Lijbrants Stuk en van Daaltink Breij, alle onder Zellem gelegen, en sulks door
dode van Berentjen Terink op den suppliant gedevolveert, en den 8 julij 1763 ter camer van haer
edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op .................................................... f. 13-10-08
Den 21 julij ontfangen van de heer Steven Wolfsen, 50 gulden-8 stuiver, in voldoening van den 50e
penning, wegens de halfscheijt van vier mergen, den Hogencamp genaamt, en van vijff mergen
uiterweert, te samen in Westervoordt gelegen, en sulks door het overlijden van zijnen broeder de
heer Johan Wolfsen, in leven borgemeester der stadt Arnhem, op bovengenoemde gedevolveert, en
den 8 julij 1763 ter camer van haer edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert
op ............................................................................................................................................ f. 50-08-00
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Den 21 julij ontfangen van Hendricus Overbeek en Jan Derk Lochems, 6 gulden-18 stuiver-12
penningen, in voldoening van den 50e penning, wegens een huis in de Lievelderstraate, drie vierde
van een molder gezaaij op den Wisselinkscamp en een hofjen de Maarsen Stege, te samen in en
onder Groenlo gelegen, voorts mede een sesde van de Poortenersmate en twee sesde parten uit een
vierde gedeelte van een huis en hof in de heerlijkheijt Borculo, voogdije Beltrum, gelegen, en sulks
door het overlijden van Jenneken Abbink op de supplianten en derselver mede erfgenamen
gedevolveert is, en den 8 julij 1763 ter camer van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxceert op ............................................................................................................................ f. 6-18-12
Den 21 julij ontfangen van Jan Hendrik Bras, 90 gulden, in voldoening van den 25e penning als
excutuur over den boedel en nalatenschap van wijlen Sophija Charlotta Jaquet, dat door het
overlijden van dezelve op haar halve zuster Amelija Patonijer, weduwe Koeteritz, te Dresden in
Saxcen woonende, gedevolveert is, twee quartierlijke obligaatsjes, de ene van den 7 december 1743
ad 1200 gulden, en de andere van den 21 maij 1744 ad 800 gulden, neffens een twintigjarige
rentebrief tegens 9 percent van den 16 september 1747 ad 1000 gulden van dien de twintigjarige
rente van de resteerende jaren op 250 gulden gerekent zijnde en den 8 julij 1763 ter camer van haar
edele mogende de heeren gedepteerden getaxceert op ...................................................... f. 90-00-00
Den 6 augustus ontfangen van Teunis te Hasselo, 5 gulden-9 stuiver-4 penningen, in voldoening van
den 50e penning, weegens een half huis binnen Lochem in de Walderstraate staande, een half stuk
bouwlandt, ongeveer een schepel gezaaij groot, agter op de Halemanscamp; nog een half stuk mede
aldaar omtrent van een schepel gezaaij, dan mede het halve Woersmaatjen, en dan eijndelijk nog
een half stuk bouwlant in den Zieden Enck van een schepel gezaaij dat geen verpondinge betaalt en
daarom getaxceert is, alle in den schependom van Lochem gelegen, en sulks door het overlijden van
Janna Engels, weduwe van wijlen Jan Hendrik Kelholt op de suppliant gedevolveert, en den 8 julij
1763 ter camer van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op .............. f. 5-09-04
Den 11 augustus ontfangen van mevrouw de weduwe wijlen den weledelen gestrenge heer Gerrit
Jan Coeleman, in leven raadt secretaris der Stadt en Graafschap Zutphen, 94 gulden-3 stuiver-6
penningen, in voldoening van den 50e penning, wegens dieverse leen perceelen als namentlijk 1/5
part van het Groote Elschot, voorts mede den Heerink Tiende, den halve Luttekecamp onder het
kerspel Ruerlo gelegen, dat door het overlijden van haaren zoon Gerrit Jan Coeleman bij
voorgemelde haaren eheman in ehe verwekt mede overleeden zijnde, die gementioneerde fundale
effecten om het mankement van dees leenheeren approbatie van de opgerigte houwelijkse
voorwaarden weer bij het retour bedongen was dierekt op de suppliante verstorven, en soo van de
betalinge des collaterale impost des 50e penning vrij zijn als namentlijk van een huis en where, met
nog een ander huisjen thans tot een stal geapprocieert hier binnen Zutphen in de Cuiperstrate
staande, dan mede het erve en goet den Orsouw, den halven Hogen Paalder, het Orsouws Campjen,
het erve en goed Bekenschot, het goet Gotink en een half mudde gezaeij op Gootinkscamp, gelegen
in het kerspel van Roderlo, hebben haar edele mogenden den collateralen inpost des 50e penning
van die gemelte vrij en alodiale parselen door het overlijden van der supplianten zoon voor
behoudens het regt van tught op desselfs oom en moeijen verstorven, getaxceert op ene somma van
vier en negentig gulden drie stuiver ses penningen, en ten opsigte van de voorgemelde fundale
effecten verstaan dat in val over de successie van dien disput mogte komen ontstaan, en tegens de
intentie van de suppliante gedesideert worden, dat in soo een geval al daar mede 's lants impost, en
anders niet sal moeten betaalt worden, welke eventuele betaling tot de fienale afdoeninge van dat
geval geprotraheert wordt, en den 10 junij 1763 ter camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxceert op ................................................................................................ f. 94-03-06
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Den 27 augustus ontfangen van Aleijda Elisabet Willink, 6 gulden-18 stuiver-8 penningen, in
voldoening van den 50e penning, wegens een derde part van het halve goet Groot Lankhorst onder
het scholtampt Zuthen, in Wigmont gelegen, en sulks door het overlijden van derselver zuster
Arnolda Helena Willink op de suppliant in dato den 8 september 1762, en derselver suster Anna
Christina Willink, in leven ehevrouw van wijlen Derk Masen, nadien tijdt mede overleden,
gedevolveert, en den 8 julij 1763 ter camer van haar edel mogende de heeren gedeputeerden
getaxceert op ............................................................................................................................ f. 6-18-08
Den 7 september ontfangen van Willemina Op ten Noorth, weduwe en tugtenaarsche van wijlen de
heer Johan van Harn, in leven ordinaris raet des Vurstendoms Gelre en Graafschap Zutphen, 53
gulden-1 stuiver-8 penningen, in voldoening van den 50e penning, wegens de halfscheijt van het
Poelslag, ad zeven mergen in het geheel, neffens een half capitaal ad twee duisent gulden, den 19
november 1743 ten laste deser graafschap belegt en sulks door het overlijden van gemelten haren
eheman op derzelver collaterale erfgenamen gedevolveert, en den 8 julij 1763 ter camer van haer
edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op .................................................... f. 53-01-08
Den 3 januarij ontfangen van Derk Boekhorst, 8 gulden-17 stuiver, in voldoening van den 50e
penning, wegens een capitaal van drie hondert vijf en seventig gulden, op den 8 julij 1749 in de
plaats de Hardemathe genaamt, in het scholtampt Lochem, buerschap Barchem, ten laste van
Henderik Horstman en zijn vrouw gevestigt, en sulks door het overlijden van sijnen broeder Frans
Boekhorst op bovengenoemden gedevolveert, en den 9 september 1762 ter camer van haar edele
mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ................................................................ f. 8-17-00
Den 4 januarij ontfangen van Jenneken Hagenbeek, Trientjen Kruenen cum suis, 8 gulden-9 stuiver,
in voldoening van den 50e penning, wegens 3½ schepel gezaaij op de Beekerije, en vier schepel
gezaaij van Veltmaets lant in den scholtampte van Lochem, buerschap Barghem gelegen, en sulks
door het overlijden van wijlen Jan Egelink op de supplianten gedevolveert en den 9 september 1762
ter camer van haer edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ....................... f. 8-09-00
Den 29 januarij ontfangen van David Albrecht Zurhosen en Jan Wolter Dronrijp, 95 gulden-12
stuiver-8 penningen, in voldoening van den 50e penning, wegens de Bronkhorster Eekhorst, een stuk
in den Duivendael, het halve Steen stuk den Grietcolk, twee derde van de Kleijne Gulden Geer, een
gedeelte uit Elborgs Stede, en Derk Ivink stuk, alle in de Graafschap Berge gelegen, en sulks door het
overlijden van wijlen haren oom, den gerigtschrijver Jan Christiaan Zurhosen, op de supplianten en
derselver coheereden gedevolveert, en den 9 september 1762 ter camer van haer edele mogende de
heeren gedeputeerden getaxceert op ................................................................................... f. 95-12-08
Den 18 maart ontfangen van Geertruit Fredrika van Zee, 12 gulden-10 stuiver, in voldoening van den
50e penning, wegens de halfscheijt van een stuk landt in den schependom van Doesburgh gelegen,
het Horenwerk genaamdt, en sulks door het overlijden van desselfs broeder wijlen den capitein Wild
Nicolaas van Zee op de suppliant gedevolveert, en dan nog wegens 3 maanden 10 maanden rente
van dien ad 8 persent 9 stuiver-6 penningen, en den 9 september 1762 ter camer van haar edele
mogende de heeren gedeputeerden getaxceert, dus te samen ............................................. f 12-19-06
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Rekening van Isacq van Eijs, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Ontvangst van de Collaterale Successie en Permutaties - Jaar 1763
Den 19 maart ontfangen van Derk ten Dam en Jan Freers nomine uxoris Aaltjen ten Dam cum suis, 4
gulden-1 stuijver-8 penningen, in voldoening van den 50e penning , wegens de halfscheijt van een
huis en hof aan de Hogestrate, de helft van een stuk hoflant aan de Grievink Brugge, de halfscheijt
van een stuk lant op Rigterdink, dan nog de helfte van een stuk bouwlant op Kempink, alle in en
onder Aalten staande en gelegen, en sulks door het overlijden van haer lieder suster en moeije
Hendrik [sic] ten Dam op de supplianten gedevolveert, en den 3 september 1763 ter camer van haer
edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op 4 gulden-1 stuiver-8 penningen, dan nog
voor 1 jaar 3 maanden 14 dagen rente van dien ad 8 persent, 15 stuiver-8 penningen, dus te
samen ....................................................................................................................................... f. 4-17-00
Den 22 september ontfangen van Reinier de Walt, 16 stuiver-8 penningen, in voldoening van den 50e
penning, wegens de halfscheijt van een stuk bouwlant, de Meulencamp genaamt, in de hoogheijt
Wisch bij Varsevelt gelegen, en zulks door het overlijden van desselfs ehevrouw Johanna Nijenhuis
op den suppliant gedevolveert, en den 8 september 1763 ter camer van haar edele mogende de
heeren gedeputeerden getaxceert op ..................................................................................... f. 0-16-08
Den 22 september ontfangen van Teunis en Harmen Koks, Willemken Schroors, Harmen ten Broeke
en Willem Kriger, in de heerlijkheijt Bredevoordt, voorts mede Garrit, Berent, Antoon, Aleijda en
Hendrik te Raa, en mede Berent, Hendrik, Aleijda en Lisabeth Cok, in Munsterlant wonende, 14
stuiver, in voldoening van den 50e penning van de vijf eersten, en den 25e penning van de agt laasten,
wegens een stukjen landt, den halven Compaal genaemt, onder Wenterswijk gelegen, en sulks door
het overlijden van hare moeije Jenneken Kock op de supplianten gedevolveert, en den 8 september
1763 ter camer van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op .............. f. 0-14-00
Den 24 september ontfangen van Jacobus en Klaas ter Stege, 1 gulden-8 stuiver-12 penningen, in
voldoening van den 50e penning weegens 1/6 in een weijde en in een stukjen landt, in de heerlijkheijt
Gendringen gelegen, en sulks door het overlijden van haeren broeder Jan ter Steege op de
supplianten gedevolveert, en den 8 september 1763 ter camer van haer edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxceert op .................................................................................................. f. 1-08-12
Den 4 october ontfangen van Beertruid [sic] Naselder, 3 gulden-5 stuiver-8 penningen, in voldoening
van den 50e penning, wegens een huis binnen Doetinchem staande, en Derk Beumers huis genaamt,
neffens de halfscheijt van een stuk landt, Posten Minneveentjes genaamdt, in het schependom
aldaer gelegen, op den 30 december 1759 gedevolveert zijn, en den 8 september 1763 ter camer van
haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert, dan nog 17 stuiver-8 penningen, wegens
drie jaar en vier maanden rente van dien ad 8 persent, dus te samen ................................. f. 04-03-00
Den 20 october ontfangen van Teunis te Veluwe cum suis, 7 gulden-17 stuiver, in voldoening van den
50e penning, weegens 1/20 part van het goet van Berent Groot Veluwe, 1/6 van de plaats van den
ouden Harbert Schutten, 1/24 van het erve Swerink, 1/27 van de halve Rigtersmathe, welke twee
eersten onder Ligtenvoorde, het derde onder Varsseveldt, en het vierde onder Roderlo gelegen zijn,
en sulks door het overlijden van Jan te Veluwe op de suppliant gedevolveert, en den 8 september
1763 ter camer van haer edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ................. 7-17-00
Den 21 october ontfangen van Frederik Brouwer, 35 gulden-4 stuijver-8 penningen, in voldoening
van den 50e penning wegens de halfscheijt van het erve Warle in den scholtampte van Zutphen,
kerspel Vorden, buerschap Veltwijk, en de halfscheijt van de halve Sporemakers Thiende, mede
aldaar in de buerschap Delden gelegen, en sulks door het overlijden van desselfs broeder Jan
Teunissen Brouwer op de suppliant gedevolveert, en den 8 september 1763 ter camer van haar
edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op .................................................... f. 35-04-08
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Rekening van Isacq van Eijs, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
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Den 1 november ontfangen van de heer Fredrik Willem van Cochenheim, 963 gulden-10 stuiver, in
voldoening van den 25e penning, wegens de navolgende goederen, 1e het erve en goet, de Hegge
genaamt, in het landrostenampt deser graafschap, en het rigterampt Deutecom, en een stukjen, het
Busken genaemt, onder het rigterampt Doesborgh gelegen, en aen desen furstendom en graafschap
leenpligtig, 2e den halven Hakfoortsen Tiende, in den scholtampte van Zutphen, kerspel Vorden,
buerschap Linden, en Wiersche uit verscheijden goederen gaande, 3e de geregte halfscheijt van de
Gerlig goet aan de stede de Horst, aan een weijde bij het Ovelgun, 1/10 part van het huis de
Ovelgunne, aan het landt bij den Hardenbergh, aan Andries Lippenaers Hof (alle onder de
heerlijkheden Gendringen en Etten gelegen), 4e mede de halfscheit van een stedigheijt of
schepeltiende 6¼ mudde rogge gaende uit Wissink, mede gelegen in voor gemelten landrostenampt,
kerspel Roderlo, sijnde leenpligtig aan den huise Roderlo, en sulks door het overlijden desselfs
broeder Ernst Willem van Cochenheim op bovengenoemde gedevolveert, en den 8 september 1763
ter camer van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ................... f. 963-10-00
Den 4 november ontfangen van Peter Hebbink, 5 gulden-3 stuiver, in voldoening van den 50e
penning wegens de halve cota van Venink, het halve Librants stuk, de halve cota van Daaltink
Breijde, te zamen onder Zellem gelegen, en sulks door het overlijden van Berentjen Terink op den
suppliant en mede erfgenamen gedevolveert, en den 8 september 1763 ter camer van haer edele
mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ................................................................ f. 5-03-00
Den 29 november ontfangen van Aaltjen Albers, weduwe van Harmen Baltus, 18 gulden, in
voldoening van den 50e penning, wegens een capitaal van negen hondert gulden ten laste van Baltus
Baltussen en zijn vrouw Aaltjen van Gelder op den 22 september 1758 in der selver huis en schuere
hier binnen Zutphen in de Barlhese staende gevestigt, en dat door het overlijden van derselver
zuster Johanna Alberts, in leven vrouwe van Giesbert Abelman, op de suppliant gedevolveert, en
den 8 september 1763 ter camer van haer edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert
op ............................................................................................................................................ f. 18-00-00
Den 7 december ontfangen van Gerrit Scholten nomine uxoris Cornelia van Laer, Derk Smeijnk
nomine uxoris Anna van Laer, Jan en Derk Colwaegen cum suis, 23 gulden-3 stuiver-12 penningen,
in voldoening van den 50e penning, wegens twee perseelen op het Marveldt tussen de Kemmena en
het Aeltense Broek, twee parseelen bouwlant op den Pas aen het Aaltense Broek, een stuk hoflandt
en den dijk bij Aalten, ¼ gedeelte van het goet en erve Groot Rensink, neffens een vierde part van
het plaatsjen, Huiskes genaemt, beijde laaste percelen onder Aalten in de buerschap Lintelo gelegen,
en sulks door het overlijden van Derk Laer op de supplianten en haer mede erfgenamen
gedevolveert, en den 8 september 1763 ter camer van haer edele mogende gedeputeerden
getaxceert op .......................................................................................................................... f. 23-03-12
Den 7 december ontfangen van Jan en Derk Colwagen prose et q.q. als ter requeste gemelt, 10
gulden, in voldoening van den 50e penning, wegens een huis en hofjen binnen Aalten in den dijk
staende, en sulks door het overlijden van haren oom wijlen Derk van Laer op den eersten suppliant,
de ene halfscheijt, en op den anderen de wederhelft ex testamento gedevolveert is, en den 8
september 1763 ter camer van haer edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert
op ............................................................................................................................................ f. 10-00-00
Den 5 november ontfangen van Hendrik Prievinier en Johan Balthasar Haringh, 1 gulden-9 stuiver, in
voldoening van den 50e penning, wegens 1/16 part aen het goet Bleeking in de buerschap Wolt
onder Wenterswijk gelegen, en sulks door het overlijden van derselver moeije Angenis Nagtegaal op
boven genoemdens gedevolveert, en den 6 october 1763 ter camer van haer edele mogende de
heeren gedeputeerden getaxceert op ..................................................................................... f. 1-09-00
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Rekening van Isacq van Eijs, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
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Den 3 januarij ontfangen van Maria Schakenbosch, weduwe erfuitersche en tugtenaerse van haeren
eheman wijlen Hendrik ter Cuil, 79 gulden, in voldoening van den 50e penning, wegens het regt van
tugt aan een capitaal van drie duisent negen hondert en vijftigh gulden, gevestigt in het goet
Mulderink in de heerlijkheijd Borculo, voogdije Geesteren gelegen, en sulks door het overlijden van
gemelten haeeren eheman op de suppliant gedevolveert, en den 4 november 1762 ter camer van
haer edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ............................................ f. 79-00-00
Den 3 januarij ontfangen van Frederik Elberus, 2 gulden-2 stuiver-12 penningen, in voldoening van
den 50e penning, wegens de halfscheijt van een huisjen binnen de stadt Borculo staande, en de
halfscheijt van een camp landt, den Coldenboom genaemdt onder Geesteren gelegen, en sulks door
het overlijden van desselfs zuster Anna Elisabet Elberus, op de suppliant gedevolveert, en den 4
november 1762 ter camer van haer edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert
op .............................................................................................................................................. f. 2-02-12
Den 3 januarij ontfangen van Abel van Winen q.q., 31 gulden-18 stuiver, in voldoening van den 50e
penning, wegens twee huisen als het Grote huis en Kettelaars huis, voorts een hof aan de Kom, den
halven Azewijner Dam, een stuk op den Neekum, en nog een stuk aan de Zeven Bomen, alle in de
stadt en Graafschap Berge gelegen en sulks door het overlijden van Johanna van Westhoven, in
leven weduwe van den rigter Jan van Huet op suppliants moeder Anna van Westhoven, laastelijk
weduwe van Steven Lanksoet gedevolveert, en den 4 november 1762 ter camer van haar edele
mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op .............................................................. f. 31-18-00
Den 27 januarij ontfangen van Jan Hendrik Knippenborgh op de Veluwe en zijn huisvrouw Harmken
Kolkman, 14 gulden-14 stuiver-4 penningen, in voldoening van den 50e penning, wegens 1e een
huisken met de daarom gelegene en bij gehorende grondt, 2e een stuk bouwlant twee en een half
schepel gezaaij, 3e een stuk bouwlant, groot twee schepel gezaaij op het stukke tegens Veluwer
gaerden, 4e twee stukken hoflant, het ene in Knoppen, en het andere in Veluwen gaerden, 5e nog
een stukjen hoflant van twee spint liens gezaaij in Veluwer gaarden, 6e drie hoekjes gaarden landt, te
samen twee spint liens gezaaij, bij den Veluwer Bergh, alle in de heerlijkheijt Ligtenvoorde,
buerschap Zieuwent gelegen, en sulks door Teunisken te Pasche op de Kleine Veluwe, weduwe van
wijlen Hendrik Emaus aan de supplianten tegens den last van alimentatie in vollen eijgendom
gesedeert, en den 4 november 1762 ter camer van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxceert op .......................................................................................................................... f. 14-14-04
Den 16 februarij ontfangen van Antonetta Onkruit, 87 gulden-8 stuiver-4 penningen, in voldoening
van den 50e penning, wegens de halfscheijt van een huis en where hier op de Markt staende, het
gehele erve de Pieperije, den Falicamp, den Brolis, en het Velder Campjen, in het scholtampt
Zutphen, kerspel Warnsveldt, buerschap Warken gelegen, de halfscheijt van het Gesinks Weijtjen,
het vierde part van de Kerveling Tiende, mede in Warken gesitueert, en dan nog een capitaal van vijf
hondert gulden ten laste van de rigter Onkruit in de halve Kervelings Tiende gevestigt, en sulks door
het overlijden van wijlen haren broeder Bernadus Onkruit op de suppliant gedevolveert, en den 4
november 1762 ter camer van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeert
op ............................................................................................................................................ f. 87-08-04
Den 11 maart ontfangen van Leonardus Offerhaus, proffessor te Groningen, 44 gulden-3 stuiver-4
penningen, in voldoening van den 50e penning, wegens de geregte halfscheijt van het erve Groot
Baltink, in het scholtampt van Zutphen, kerspel Almen gelegen, en sulks door het overlijden van zijn
halve zuster Clara Johanna Ellinkhuisen, weduwe van Pieter van der Capelle op den suppliant en
desselfs mede erfgenamen gedevolveert, en den 4 november 1762 ter camer van haar edele
mogende de heeren gedeputeerden getaxceert, dan nog 11 stuiver-2 penningen, wegens een maant
rente van dien ad 8 percent, dus te samen ............................................................................ f. 44-14-06
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Den 16 maart ontfangen van Rebecka Goeringh in Munsterlandt wonende, 8 gulden, in voldoening
van den 25e penning, wegens een campjen lant, ongeveer twee schepel gezaeij in de heerlijkheijd
Borculo, buerschap Rekken aen het gemene veldt, naast de gaerden van Huirneman geleegen, en
dan nog voor 1½ maand rente van dien, 3 stuiver ad 8 persent, en sulks door Geertruit Gorings voor
oppassing tegens den last van alimentatie aan haer gegeven en gesedeert, en den 4 november 1762
ter camer van haer edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert, dus te samen .... f. 8-03-00
Den 12 januarij ontfangen van Johanna van Essen, 12 gulden-4 stuiver, in voldoening van den 50e
penning, wegens 1/8 part van een huis, schuere, boomgaart en bouwlant, als mede van den halven
Mommen Tiende en van Vierschaar weijdens in een uiterweert, te samen in de heerlijkheijt
Westervoort gelegen, en sulks door het overlijden van haeren broeder wijlen Theodorus van Essen
op de supplianten gedevolveert, en den 10 december 1762 ter camer van haar edele mogende de
heeren gedeputeerden getaxceert op ................................................................................... f. 12-04-00
Den 20 januarij ontfangen van Gerritjen Schonink, huisvrouw van N.N. Schut, 71 gulden-11 stuiver-4
penningen, in voldoening van den 50e penning, wegens een halven hof in den Geestersen Dijk
gelegen, onder de stadt Borculo, en een weijde, de Bonen Mathe genaemt, in de Graafschap
Bronkhorst gesitueert, neffens een capitaal van duisent gulden, ten laste dese graafschap, dato den
15 februarij 1752, en sulks door het overlijden van Jan Schonink op de supplianten en der selver
mede erfgenamen ter requeste genoemt verstorven zijn, en den 10 december 1762 ter camer van
haer edele mogende de heeren gedevolveert en getaxceert op ............................................ f. 71-11-04
Den 27 januarij ontfangen van Cathrina Vermaas, weduwe van Steven Somerveldt, 20 gulden-1
stuiver-8 penningen, in voldoening van den 50e penning, wegens twee mergen en drie vierde hondt
bouwlandt in de heerlijkheijt Westervoort gelegen, en sulks door het overlijden van Johanna Block
ex testamento op de suppliant gedevolveert, en den 10 december 1762 ter camer van haar edele
mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ............................................................... f. 20-01-08
Den 19 maart ontfangen van Angenitjen Groenewegen, weduwe van wijlen Hendrik Bodde, 49
gulden-10 stuiver, in voldoening van den 50e penning, wegens de halve Hoge Weijde in den
rigterampte van Doesborgh in den Beijmerweert gelegen, en sulks door het overlijden van haeren
gemelden eheman op desselfs broers en susters kinder ter requeste genoemt verstorven is, en den
10 december 1762 ter camer van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeert
op ............................................................................................................................................ f. 49-10-00
Den 24 maart ontfangen van de heer en mr. Johan Coopsen, 224 gulden, in voldoening van den 50e
penning, wegens een huis en hof binnen Doesburg staande en gelegen, dan meede vier capitaelen
ten laste der stadt Doesburgh als 1e van den 22 december 1701 ad 1600 gulden, 2e van den 8 julij
1724 ad 1000 gulden, 3e van den 10 december 1723 ad 1500 gulden, en 4e van den 7 december 1723,
groot 3800 gulden, ende dan mede nog vier capitalen ten laste van particulieren als 1e van Coenraad
van Munster de dato den 23 februarij 1752 ad 800 gulden, 2e van Paul Terink de dato den 25 julij
1738 ad 800 gulden, 3e van Coenraad Noordhoff van den 10 julij 1756 ad 300 gulden, ende 4e ten
laste van Jan Louis Zelra van den 25 october 1753 ad 200 gulden, en sulks door het overlijden van
sijn moeije wijlen juffer Maria Smits op bovengenoemde gedevolveert, en den 1 december 1762 ter
camer van haer edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op ........................ f. 224-00-00

10 september 2021

/ Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
- 15 -

Transcriptie: © J.B. Baneman

Archieftoegangsnummer: 0005 - Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Inventarisnummer: 452 (folionrs. 322v t/m 411v) - Vindplaats: Gelders Archief
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Den 28 maart ontfangen van vrouwe Sophia Danen, weduwe van wijlen de heer J. Vles, in leven
borgemeester der stadt Doesborgh, 637 gulden-4 penningen, in voldoening van den 50e penning,
weegens ½ scheijt van een behuising en hoff door de suppliante bewoont, dan nog ¼ en 1/6 portie
aan een huis door de capitein van Eijs bewoont, dan nog de halfscheijt van een huis bij de luitenant
Bornaeus bewoont, alle binnen Doesburg staande, dan nog 1/6 portie aan Groot Massink, Kleijn
Massink, en den Arentscamp, in den kerspel van Zellem gelegen, dan nog de halfscheit van het goet
ter Woort, ¼ van de Muiselmans Steege, en de Kerken Gerber Mathe, in het rigterampte Doesborgh
gelegen, dan nog het erve en goet Groothagen onder het rigterampt Deutecom, een campjen den
Nieuwen Bongert, Steuntjes Camp, de halfscheijt van de Groote Bijl, de halfscheijt van de
Vogelhorst, 3/8 parten van de Winkel, 3/8 van de Vridag Cloot, 3/8 van het quota in de Ellemte, ¾
van den Coestert, 5/8 van een weijde den Hoendervenger, de halfscheijt van de Wisser Elmte, het
Esbrueksken, de halfscheijt van de Loenhorst, 3/8 van het goet Nijenhuis, de Balen, de halfscheijt
van een hofstede Harten, en Spallen Camp, 3/8 van een stuk op het Raggelen, 3/8 van een weijde op
den Rijndijk, 3/8 van de quota in de Coldeweij, 5/8 van de hofstede van Hartger van Zelst, 5/8 van
Veenhorst Sluiken, 3/8 van het Grote en Kleijne Elshorst, een derde van de quota de Elmte, alle in
den kerspel van Hummelo gelegen, ¼ en 1/8 van het Spittaals goet, ¼ en een derde portie van ¼ van
de Weertakkers onder Bahr en Lathum gesitueert, en dan nog een halve maant aan rente van dien
ad 8 persent, 2 gulden-2 stuiver, en sulks door het overlijden van wijlen de heer Adriaan Danen, in
leven borgemeester der stadt Doesborgh, op der selver erfgenamen gedevolveert, en den 10
december 1762 ter camer van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert
op .......................................................................................................................................... f. 639-02-04
Den 29 maart ontfangen van Jan Slatboom, 18 stuivers, in voldoening van den 50e penning, wegens
een stuk bouwlant, het Hoge Stukke genaemt, in de heerlijkheijt Borculo, voogdije Eijbergen gelegen,
en sulks door het overlijden van Ludolf Slatboom op de suppliant cum suis gedevolveert, en den 10
december 1762 ter camer van haer edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert, dan nogh
2 penningen wegens veertien dagen versuim, dus te samen .................................................. f. 0-18-02
Den 27 april ontfangen van Jan Vruijnk, 2 gulden-14 stuiver-8 penningen, in voldoening van den 50e
penning, wegens 1e de halfscheit van twee parseelen op den Tengenagel Hoonter Esch, 2e de helft
van een stuk lant in den Nederbergh van het erve Rutgerink, de Geer genaemdt, 3e een quota van
het Tuinhuis, alle in de heerlijkheijt Borculo, voogdije Neede gelegen, en sulks door het overlijden
van wijlen Fenneken Vruijnck op den suppliant en zijn twee minderjarige kinder, bij wijlen Hendrik
Avink en Henders Vruijnk ehelijk nagelaten, gedevolveert zijn, en den 10 december 1762 ter camer
van haer edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert op 2 gulden-14 stuiver-8 penningen,
dan nog 1 stuiver wegens één en een halve maant rente van dien ad 8 persent, dus te
samen ....................................................................................................................................... f. 2-15-08
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Den 21 october ontfangen van den gepensioneerden heer luitenant Benjamin Rasink pro se, en als
conjuncta persona van zijn oom Gerrit Godefrit Rasink en zuster Anna Winanda Rasink, 79 gulden14 stuiver, in voldoening van den 50e penning, wegens twee derde parten van het halve erve en goet
Corenbleck en het Slijndewater Ganseblek, respectieve in de buerschappen Warken en Leesten,
voorts de halve coeweijde in Baack, dan mede een weijde het Meulinger in Warken, neffens een
weijde, den Sump genaemd, in Leesten gelegen, eijndelijk nog van vijff huisen binnen de stadt
Doesborgh gelegen, en sulks door het overlijden van haren respectieven oom, en broeder Reijnier
Berent Rasink op de supplianten gedevolveert, dan nog ontvangen 121 gulden-14 stuivers, in
voldoening van den 50e penning, wegens twee derde parten van het Coren Blek en Slindewaters
Ganseslag van het Mulger in Warken, en Leesten, en van het halve koeweijtjen in Baack gelegen, en
eijndelijk mede van vijff huisen in Doesburgh, en sulks door Gerrit Godefrit Rasink aan zijn
voorgemelde neef en nigte Benjamin en Anna Wijnanda Rasink op sekere conditie overgegeven en
den 6 december 1759 ter camer van haer edele mogende de heeren gedeputeerden getaxceert, dan
nog ontfangen voor 3 jaar 7 maanden 15 dagen rente van dien ad 8 percent, 29 gulden-5 stuiver-2
penningen, dus te samen ..................................................................................................... f. 230-13-02
Grossa 23ma f. 5957-15-12
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A
Aalten, 4, 5, 8, 12, 13
Aaltense Broek, 13
Aarder Slag, 1
Aardink hoek, 3
Abbink, 10
Abelman, 13
Aelderink, 6
Aeltense Broek, 13
Albers, 13
Alberts, 13
Almelo, 7
Almen, 6, 14
Arentscamp, 16
Arentsen, 5
Arnhem, 7, 8, 9
Assink, 9
Avink, 16
Azewijner Dam, 14

B
Baack, 17
Baak, 8
Baden Slag of Baden
Maatjen, 4
Bahr en Lathum, 6, 16
Balen, 16
Baltus, 13
Baltussen, 13
Barlhese, 13
Barnhats Tiende, 8
Beekerije, 11
Beestman, 2
Beijmerweert, 15
Bekenschot, 10
Bekkendijk, 9
Bel, 4
Beltrum, 2, 10
Bennink, 3
Benraet, 7
Berentsen, 7
Bierle, 8
Bijvank, 5
Bijvankse Weijde, 3
Binsbergen, 7
Blankenborgh, 3
Blankvoort, 1
Bleeking, 13
Bleumink, 9
Block, 15
Bloemen Stede, 3
Blotencamp, 3
Bodde, 15
Boekhorst, 11
Boerboom, 5, 6
boerschap Lintelo, 4
Boggelaar, 8
Bollert, 1
Bonen Mathe, 15
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Borculo, 1, 2, 7, 10, 14,
15, 16
Borg, 5
Borgerink, 8
Bornaeus, 9, 16
Bouwman, 6
Brandemate, 2
Bras, 10
Bredevoordt, 12
Bredevoort, 2, 5, 9
Bredevoortse Broek, 5
Brinks, 5
Broeke, 12
Broekstuk, 3
Brolis, 14
Bronkhorst, 15
Bronkhorster Eekhorst,
11
Brouwer, 12
Bruggink, 5
Brunsveldt vicarien, 8
Buddencamp, 2
buerschap Barchem, 11
buerschap Barghem, 11
buerschap Barlo, 5
buerschap Boshurne, 5
buerschap Delden, 12
buerschap Dogteren, 5
buerschap Enschede, 6
buerschap Harfsen, 6
buerschap Laren, 9
buerschap Linden, 13
buerschap Lintelo, 13
buerschap Nettelhorst,
1
buerschap Oosterink, 3
buerschap Rekken, 15
buerschap Toldijk, 4
buerschap Veltwijk, 12
buerschap Warken, 14
buerschap Wolt, 13
buerschap Zieuwent,
14
Buijrmans Tiende, 2
Busken, 13
buurschap Oolde, 6

Coevordens Tiende, 8
Coevordense Thiende,
8
Cok, 12
Coldenboom, 14
Coldeweij, 16
Colwaegen, 13
Colwagen, 13
Compaal, 12
Coops, 8
Coops hofstede, 8
Coopsen, 15
Coppel Mate, 8
Coppele, 8
Coren Blek, 17
Corenbleck, 17
Cranenborgh, 8
Crumerscamp, 8
Cuil, 14
Cuiper, 9
Cuiperstrate, 10

D
Daaltink Breij, 9
Daaltink Breijde, 13
Dam, 12
Danen, 16
Dedem, 4
Degenaars, 8
Delen, 4
Delense Mathe, 5
Derk Beumers huis, 12
Derk Ivink stuk, 11
Deutecom, 5, 6, 13, 16
Diedam, 5, 6
Doesborg, 7
Doesborgh, 13, 15, 16,
17
Doesburg, 1, 2, 3, 5, 15,
16
Doesburgh, 4, 11, 15,
17
Doetinchem, 12
Dois, 6
Drentel, 2
Dresden in Saxcen, 10
Dronrijp, 11
Duis, 6
Duivendael, 11

C
Camperman, 3
Capelle, 14
Casteren, 5
Cathorst, 3
Cloot Thient, 8
Cloterhof, 8
Clumperije, 5
Clumperink, 4
Cochenheim, 13
Coeleman, 10
Coemate, 8
Coestert, 16

E
Ebbink, 4
Ebbink Stede, 4
Eck, 8
Eefseler Veldt, 2
Eerden, 1
Egelink, 11
Eijbergen, 7, 16
Eijs, 16

Elberus, 14
Elborgs Stede, 11
Ellemte, 16
Ellinkhuisen, 14
Elmte, 16
Emaus, 14
Esbrueksken, 16
Essen, 15
Essink, 3
Evers, 6

F
Falicamp, 14
Franck, 2
Freers, 12
Frens Stuk, 1
Fronninkhof of
Fronninkhofstede, 3

G
Gaijkeshorst, 8
Gaikershorst, 8
Garritsen, 9
Geer, 16
Geesteren, 1, 5, 7, 14
Geestersen Dijk, 15
Gelder, 13
Gemeene Goor, 2
Gendringen, 4, 8, 12,
13
Gendringen en Etten,
8, 13
Gerlig goet, 13
Gerritsen, 7
Gesinks Weijtjen, 14
Goeringh, 15
Goorken, 8
Gootinkscamp, 10
Gorings, 15
Gorsel, 6
Gotink, 10
Graven Plaats, 9
Grietcolk, 11
Grievink, 8
Grievink Brugge, 12
Groeneveldt, 8
Groenewegen, 15
Groenlo, 2, 10
Groningen, 14
Groot Baltink, 14
Groot Lankhorst, 11
Groot Massink, 16
Groot Rensink, 13
Groot Veluwe, 12
Groote Asbroek, 8
Groote Bijl, 16
Groote Elschot, 10
Groothagen, 16
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Grote en Kleijne
Elshorst, 16
Grote en Kleijne
Griefinkmate, 8
Grote huis, 14
Groten Bokkenhorst, 8

H
Haak Slag, 7
Hagenbeek, 11
Haken Stede, 3
Hakfoortsen Tiende, 13
Hakkenbroek, 2
Hakstege, 5
Halemanscamp, 10
Halle, 3
Halve Meijntjen of de
Halve Mentjes, 3
Hanencamp, 4
Hardemathe, 11
Hardenbergh, 13
Harderwijk, 2
Haringh, 13
Harmsen, 2
Harn, 11
Harren, 3
Harten, 16
Hasselo, 10
Have, 1
Haverlandt, 4
Hebbink, 13
Heerink Tiende, 10
Heesken, 5
Hegge, 13
Heijtink, 8
Heskes Pas, 9
Heukelom, 2
Hietbrink, 4, 8
Hietcole, 7
Hoendervenger, 16
Hoenhorst, 8
Hoerne, 8
Hofstede, 3
Hoge Heerlo, 8
Hoge Stukke, 16
Hoge Weijde, 15
Hogelaer, 1
Hogen Camp, 8
Hogen Paalder, 10
Hogen Wegh, 5
Hogencamp, 9
Hogestrate, 12
Holschers, 1
Holten, 2
Holthe, 2
Holtink, 9
Hondarp, 4
Hoogers, 9
Hoppelsche Slag, 5
Horenwerk, 11
Horst, 13
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Horstman, 11
Hospitael Poorte, 2
Houtweijde, 3
Huet, 14
Huinink, 2
Huirneman, 15
Huiskes, 13
Hummelo, 3, 16

L
Laasten Stuiver, 9
Laer, 13
Lange Slagh, 8
Lange Want, 2
Lanksoet, 14
Leesten, 17
Lensink, 6
Librants stuk, 13
Lievelderstraate, 10
Ligtenvoorde, 4, 12, 14
Lijbrants Stuk, 9
Lippenaers Hof, 13
Livelder Poort, 2
Lochem, 1, 5, 6, 9, 10,
11
Lochems, 10
Loenhorst, 16
Lovermans hofstede, 8
Lubbers Campken, 8
Lucas Enserinkhuis, 3
Lulof, 6
Luttekecamp, 10
Luttekenhuis, 3

I
IJckink Camp, 3
IJssel Cloot Thient, 8

J
Jan Sikkings huis, 6
Jansen, 6, 9
Jaquet, 10
Jochem Stede, 8
Jonkers van Staverden,
9
Joonen, 4

K

M

Kelholt, 10
Kemmena, 13
Kemna, 5
Kempercamp, 2
Kempink, 12
Keppel, 6
Keppel Stuk, 8
Kerder, 1
Kerken Gerber Mathe,
16
Kerkwijk, 6
Kerveling Tiende, 14
Kervelings Tiende, 14
Kessel, 5
Kettelaars huis, 14
Kleijn Gaardeken, 3
Kleijn Massink, 16
Kleijne Gulden Geer, 11
Kleijnhuis, 9
Klein Ovink, 6
Kleve, 2
Knippenborgh op de
Veluwe, 14
Knoppen, 14
Kock, 12
Koeijpoort Strate, 4
Koeteritz, 10
Koks, 12
Kolkman, 14
Kom, 14
Korte Slag, 8
Kriger, 12
Kruenen, 11
Kruisebrink, 4
Kueltjen, 8

Maarsen Stege, 10
Maassen, 5
Maatmans Endeken, 3
Markt, 2, 14
Marspoort, 4
Marspoorte, 4
Marveldt, 13
Masen, 11
Masselink, 5
Medze, 2
Meerdink, 1
Meijntjes, 3
Meinkenpas, 8
Mennink, 6
Meulencamp, 12
Meulinger, 17
Middel Cloot Thiend, 8
Mierding, 5
Minnen Stede, 8
Minthorst, 5
Miste, 4
Molskempken, 3
Mommen Tiende, 15
Montenij, 9
Morrien, 2
Morrien tot Probstink
en Kalbeek, 2
Muiselmans Steege, 16
Mulderink, 14
Mulger, 17
Munnekenbulte, 9
Munster, 1, 6, 15
Munster lant, 1
Munsterlandt, 15

Munsterlant, 12
Muselstede, 3

N
Nagel, 7
Nagels Mate, 8
Nagtegaal, 13
Naselder, 12
Nederbergh, 16
Neede, 16
Neekum, 14
Neet, 5
Nettelhorst, 1
Nieuwen Bongert, 16
Nieuwtadt, 1
Nijen Huisink, 3
Nijenhuis, 12, 16
Niland, 2
Nillekes Tiende, 2
Nolten, 7
Noordhoff, 15

O
Obbekinks hofstede, 8
Oesterwoort, 1
Offerhaus, 14
Oldenseel, 7
Oldenzeel, 7
Onkruit, 14
Oosterbroek, 8
Op ten Noorth, 11
Orsouw, 10
Orsouws Campjen, 10
Ovelgun, 13
Ovelgunne, 13
Overbeek, 10
Overlaar, 8

P
Papenmathe, 5
Pas, 13
Pasche op de Kleine
Veluwe, 14
Patonijer, 10
Peeters, 6
Pieperije, 14
Plegmathe, 1
Poelslag, 11
Polman, 1
Poortenersmate, 10
Post, 4
Posten Minneveentjes,
12
Preustinksveldt, 8
Prievinier, 13

R
Raa, 12
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Raadt, 5
Raben, 6
Raggelen, 16
Rasink, 17
Renesse, 8
Rickers, 8
Rigterdink, 12
Rigtersmathe, 12
Rijkenhagen, 7
Rijndijk, 16
Roderlo, 10, 12, 13
Rosegaarden, 9
Rot, 8
Rotger Nellekes Tiende,
2
Rouwenoorts Bongert,
9
Ruerlo, 10
Rutgerink, 16

S
Sande tot Zeventer, 6
Schaaphofstede, 6
Schakenbosch, 14
Schalinks Tiende, 2
Schapers, 5
Schennink, 3
Schennink Camp, 3
Scheperije, 1
Schijven, 9
Schimmelpenning van
der Oije, 7
Schimmelpenning van
der Oije tot Beijde
Pollen, 7
Schimmelpenning van
der Ooije, 7
Schimmelpenning van
der Ooijen, 7
Schlaun, 3, 6
Schoemaeker, 1
Scholten, 13
Scholtens, 2
Schonink, 15
Schoonhoven, 5
Schopperste, 4
Schreven, 1
Schreven tot Udink, 1
Schrikspaan hegge, 8
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Schroors, 12
Schruurs, 6
Schut, 15
Schutten, 12
Sint Catharina Camp, 3
Slatboom, 16
Slesewijk, 3
Sligthe Stede, 5
Slijndewater
Ganseblek, 17
Slindewaters
Ganseslag, 17
Sluitersmaat, 8
Smeenk, 8
Smeijnk, 6, 13
Smit, 5
Smits, 3, 15
Smits delle, 3
Snijders Stede, 3
Soerhuis, 8
Soetlandt, 9
Somerveldt, 15
Sonderen, 8
Spallen Camp, 16
Spittaals goet, 16
Sporemakers Thiende,
12
Stacholder Langes lant,
8
Steege, 12
Steen stuk, 11
Steenderen, 4, 6, 7
Steensma, 9
Stege, 12
Steuntjes Camp, 16
Steven Huskes landt, 9
Stroband, 3
Stroete, 4
Stroobant, 3
Sump, 17
Swaar Speksthiend, 8
Swarte Bree, 1
Swerink, 12

Terink, 9, 13, 15
Teunissen, 12
Tonden, 7
Touwerije, 8
Triers lendeken, 8
Tuinhuis, 16
Twee Asbroeken, 8

V
Varsevelt, 12
Varsseveldt, 12
Veenhorst Sluiken, 16
Veer, 2
Veeren Bos, 6
Velder Campjen, 14
Vels, 5
Veltmaets lant, 11
Veluwe, 7, 12
Veluwen gaerden, 14
Veluwen Zoom, 7
Veluwer Bergh, 14
Veluwer gaarden, 14
Veluwer gaerden, 14
Venink, 3, 9, 13
Vermaas, 15
Vermeer, 6
Vierakkersen Tiend, 7
Viercantetwille, 1
Vierschaar weijdens, 15
Vismarkt, 4
Vlaslandt, 3
Vles, 16
Vlierbos, 9
Vogelhorst, 16
Volkerink, 5
Voorst, 4
Vreterink, 3
Vridag Cloot, 16
Vries, 4
Vruijnck, 16
Vruijnk, 16

W

T

Waanders Akker, 3
Walderstraate, 10
Walt, 12
Wanninkhof, 7
Warken, 14, 17

Telhorens huis, 9
Telhorens Sumpe, 9
Tengenagel Hoonter
Esch, 16

Warle, 12
Warnsveldt, 8, 14
Wartweijde, 6
Wassink, 3
Weertakkers, 16
Welsken, 8
Wenterswijk, 1, 3, 4,
12, 13
Wentink, 5, 9
Wesenthorst, 8
Westervoordt, 9
Westervoort, 3, 6, 15
Westhoven, 14
Wethorst, 5
Wevershuis, 3
Wielakker, 2
Wieling Slag, 3
Wiersche, 13
Wigmont, 11
Wijggerink, 3
Willink, 11
Winen, 14
Winkel, 2, 16
Wippelbeke, 1
Wisch, 4, 12
Wisselink, 8
Wisselinkscamp, 10
Wissink, 13
Woersmaatjen, 10
Wolburgse Pesse, 9
Wolfsen, 9
Wolterink, 3
Wolters, 1, 4
Woort, 16
Wortelmans Plaats, 9

Z
Zee, 11
Zellem, 3, 9, 13, 16
Zelra, 15
Zelst, 16
Zeven Bomen, 14
Zieuwent, 4
Zurhosen, 11
Zutphen, 2, 4, 10, 11,
12, 13, 14
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