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Den 14 januarij 1791 ontvangen van Willem Heusinkveld, pro se et q.q., 7 guldens-2 stuijvers-12
penningen, in voldoeninge van den 50e penning wegens de halfscheid van een hoek bouwland, en de
halfscheid van een dag maaijens hooijgrond, beide onder Aalten, in de buurschap Lintelo, op Ebbers
Plaatsje gelegen, door het overlijden van deszelfs oom Willem Schuurman, te Weesp voorgevallen,
op hem en de mede ervgenaamen Gerrit Jan, Sweer, Wessel, Derk Hendrik, Aaltjen en Lubbrig
Heusinkveld, den eersten te Lichtenvoorde, en de zes laatsten in en onder Varsseveld woonende,
gedevolveerd, en den 6 januarij 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden, benevens het verzuim, sedert den 22 september 1790 ad 8 percent, te zamen
getaxeerd op ............................................................................................................................. f. 7-02-12
Den 15 januarij 1791 ontvangen van Willem Weggelaar, te Amsterdam woonachtig, 11 guldens, 11
stuivers-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de nagenoemde ongereede
goederen, alle in en bij Wenterswijk gelegen, als de halfscheid van een huis en achterhuis in het
dorp, van een stuk bouwland op den Sulens Esch, van een dito stuk op den Smitskamp, van een
halven dag grasmaeijens in de Dorps Morsche, van een gaarden in de Langebrugge, van een derde
gedeelte van een gaarden achter het Woorden, van een stuk bouwland op den Stormskamp, en van
een stuk bouwland op den Polkamp, door het overlijden van zijn moeije Johanna Margaretha
Tjeenk, weduwe van Andries Wuegers, te Wenterswijk voorgevallen op hem ex testamento
gedevolveerd, en den 15 januarij 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeert op .................................................................................................. f. 11-11-12
Den 28 januarij 1791 ontvangen van Frederica Louisa van Röhr, gebooren van Heerdt, te Xanten in
het Cleefsland woonachtig, 4 guldens-12 stuivers-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning
van een huis in het dorp Diedam, op den grond van het Graaflijke Huijs Berg staande, door het
overlijden van haare zuster Wilhelmina Catharina van Heerdt, op haar ex testamento vervallen en
gedevolveerd, en den 6 januarij 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden, benevens het verzuim, zedert den 23 november 1788 ad 8 percent getaxeerd,
op............................................................................................................................................... f. 4-12-12
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Den 7 februarij 1791 ontvangen van mr. Govert Anne Verstege, als gesurrogeerde executeur
testamentair en erfuijter van den boedel en nalaatenschap van wijlen Johanna Versfeld, binnen de
stad Zutphen overleden, 19 gulden-9 stuivers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van
een huijs en wheere, binnen de stad Zutphen op de Nieuwstad, tusschen de behujzingen van mr. Jan
Lulofs, en Jan Hoetink kennelijk staande en gelegen, midsgaders een obligatie, groot in capitaal 400
guldens, in dato den 11 augustus 1758 ten laste van Gerrit Leeuwerik en zijn vrouw Jenneken
Hendriks, gevestigd in een huijs, aldaar in de Laarpoort gesitueerd, en tans aan Gerrit Wolsak en zijn
vrouw toebehoorende, door doode van opgemelde Johanna Versfeld, op haar broeders en zusters
kinderen, met naamen Johan Willem Verbeek, Jannette Willemina Versfeld, huisvrouw van Pieter
Benjamin Papo, Helena Johanna Versfeld, getrouwd aan Vincent Conrad, Aleida Versfeld,
huisvrouw van Jan Willem Knippenberg, Catharina Anthonia, Jannette, Johan en Isac Hermanus
Versfeld, alle in Gelderlandt, Overijssel, en in de Generaliteits Landen domicilierende, gedevolveerd,
en den 6 januarij 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd
op............................................................................................................................................. f. 19-09-04
Den 8 februarij 1791 ontvangen van Eva Willink, in huwelijk gehad hebbende Hendrik Bennink, te
Zelhem woonachtig, 52 guldens-3 stuijvers-8 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de
halfscheid van 5/6 parten in Bloemen-Stede, en onderhorige parceelen, van pro quota van den
Blotenkamp, van pro quota van Snijers, van drie vierde van St. Catharinen Kamp, van pro quota van
St. Catrinen Kamp, en van pro quota van den Blootenkamp, een vierde gedeelte van pro quota van
Snijers, van pro quota van Coopstede, Daaltink Breide, en Nijland, en van pro quota van de
Crupinne, een achttiende part pro quota van de Kathorst, en Maatmans Endeken, een twaalfde part
van het erve Wassink, in Halle, 1/96, en 1/10 uit 2/3 pro quota van Camperman, een achttiende part
van pro quota van Luesink, alle onder Zelhem, een twaalfde part van de halve Loenhorst, onder
Hummelo, en eindelijk de helft van een stuk bouwland in den Zelhemschen Enck, tusschen de
landerijen van Berend Enserink, en H. Hesselink gelegen, alle volgens derzelver huwelijks
voorwaarden met haaren eheman in gemeenschap bezeten, en uit dien hoofde op zijne
ervgenaamen, alle te Zelhem, en te Borculo woonachtig, gedevolveerd, en den 6 januarij 1791 ter
Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op .......................... f. 52-03-08
Den 2 april 1791 ontvangen van Willem Roeterink, onder Rhenen, in de provincie van Utrecht
woonachtig, 37 guldens-15 stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning, als 1e van het
erve en goed Eggink, in de buurschap Varssel, 2e van een stuk bouwland in de buurschap Noordink
op de Huurne, en 3e van de halfscheid van een huijs, hof en wheere, Reind Jaspers wooninge, in het
dorp, alle onder het richterampt Hengelo gelegen; door het overlijden van deszelfs nicht, Janna
Hacken, te Hengelo voorgevallen, op hem, en zijne drie broeders, en drie susters, te Amsterdam,
Doetinchem, en Hengelo woonende, ab intestato gedevolveerd, en den 6 januarij 1791 ter Camere
van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeert op ........................................ f. 37-15-04
Februarij
Den 1 maart 1791 ontvangen van Coenraad van Veenhuijsen, 6 guldens-17 stuivers-10 penningen, in
voldoeninge van den 50e penning, 1e van een vierde gedeelte in een katerstede, Waander Driesen
Ossenkop genaamd, 2e de halfscheid in een kamp lands, het Braamkempken geheeten, en 3e een
zesde part in een katersteede, de Kleine Voore genoemd, in het schoutampt Zutphen onder Epse
gelegen, door het overlijden van deszelfs stiefschoonvader, Egbert van Veenen, op het Koerhuijs
voor Deventer, den 21 november 1790 voorgevallen, op zijne collaterale ervgenaamen, alle
inheemsch zijnde, gedevolveerd, en den 4 februarij 1791 ter Camere van haar edele mogende de
heeren gedeputeerden getaxeert op ........................................................................................ f. 6-17-10
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Den 17 maart 1791 ontvangen van Jan Berend Harmelink q.q., 23 guldens-4 stuijvers, in voldoeninge
van den 50e penning, 1e van een hoekjen gaarden grond, in den Veenenkamp, groot omtrent drie
spinden gezaaij, 2e een parceel lands, genaamd de Vrijersmaate, leggende tusschen de landerijen
van Simmelink en de weduwe Immink, groot ongeveer 2½ schepels gezaaij, 3e een huis en hof, of
gaarden, het Koerhuijs geheeten, 4e drie stukken bouwland op de Heemsteede, namentlijk het
Lange en Korte Walstuk en het Kolkstuk, te zamen circa zeven schepels gezaaij groot, 5e een stukjen
gaarden grond, in het Raaland, 6e een schepel gezaaij bouwland in den Vlierkamp, en 7e den
Reuvekamp, alle in de heerlijkheid Borculo, voogdije Eijbergen gelegen; door het overlijden van Jan
Grootholt, den 24 november 1790 te Eijbergen voorgevallen, op hem en zijne huisvrouw Maria
Grootholt, en de mede ervgenaamen, alle binnen deese graavschap woonachtig, ab intestato
gedevolveerd, en den 4 februarij 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeerd op.................................................................................................. f. 23-04-00
Maart
Den 18 maart 1791 ontvangen van mr. A.C.W. Nies q.q., 5 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van een zesde part van een weijde onder Angerlo, Kleine Tandhooft ofte Noijen Tandhorst
genaamd, door het overlijden van Wolter Wigmans, te Elkum voorgevallen, op deszelfs vollen
broeder en zuster, Gerrit Wigmans, en Hendrica Wigmans, huisvrouw van Albertus Heijendaal, en
op de kinderen van zijn volle broeder Wigman Wigmans, mitsgaders op deszelfs halve broeders Jan
Willem en Hendrik Wigmans, en op de kinderen van zijne halve zuster, Geertruid Wigmans, in leven
huijsvrouw van Reinder Nuijen, alle binnen deese graavschap, in Veluwen, en in de Lijmers
woonachtig, gedevolveerd, en den 3 maart 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeert op .................................................................................................... f. 5-00-00
Den 2 meij 1791 ontvangen van den heer Ludolph Diederik Willem Carel van Tengnagel, ordinaris
raad des Furstendoms Gelre en Graafschaps Zutphen, 360 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van de helft van een capitaal van zes en dertig duizend guldens, op den 1 april 1777 door
Derk van Lijnden tot den Swanenburg en Lucia Catharina Pater, echtelieden, aan denzelven en
deszelfs ehegemalinne hier naa genoemd, schuldig beleeden, en gevestigd in den Swanenburg
voornoemd, binnen deze graavschap gelegen, en welk capitaal uit kragt van eene mutuele
testamentaire dispositie den 13 meij 1778 door hem en zijn ehegemalinne Charlotte Marie van
Tengnagel, geboren van Spaen opgericht, waar bij malkanderen tot universeele erfgenamen hebben
geinstitueerd, door voor overlijden van dezelve, binnen Arnhem voorgevallen, als nu op hem
gedevolveert, en den 3 maart 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxeerd op ......................................................................................................................... f. 360-00-00
Den 7 meij 1791 ontvangen van Harmanus Rosier, weduwenaar, erfuiter en boedelhouder van
Gerharda te Kamp, te Gendringen overleden, 6 guldens-3 stuivers, in voldoeninge van den 50e
penning van de halfscheid eener behuizinge, schuure en hofje, binnen Gendringen in de IJsselstraat,
midsgaders een stukje bouwland, in de Veldakker in het Gendringse Veld gesitueerd, door overlijden
van opgemelde zijne huijsvrouw te Gendringen voorgevallen, op haaren broeder en eenigen
erfgenaam Derk Jan te Kamp, te Rotterdam woonachtig, gedevolveert, en den 3 maart 1791 ter
Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd, met de rente wegens het
verzuim op ................................................................................................................................. f. 6-03-00
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Den 21 meij 1791 ontvangen van Anna Johanna en Reinira Maria van der Heijden, binnen deeze
provincie woonachtig, 811 guldens-7 stuivers, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van het halve
erve Hissink, onder Steenderen, 2e het erve Poppink onder Zelhem, 3e verscheide parceelen in de
stad en schependom en richterampt Doetinchem, bij het attest van de ontvanger der verpondinge
gespecificeerd, 4e twee parceelen onder Gendringen, namenlijk het goed Ten Kamp, en de Groote
Tusserd, 5e vijf parceelen onder Bahr en Lathum, bij het overgelegde extract van den ontvanger der
verpondinge vermeld, en 6e vijf parceelen in het Graafschap Berg, bij het ter request geappliceert
extract uit het quohier der verpondinge aldaar uitgedrukt; door het overlijden van haaren broeder
Theodorus Anthonius van der Heijden tot den Engelenburg, binnen de stad Doesborg voorgevallen,
op zijne collaterale ervgenaamen, alle binnen deeze provincie domicilierende, gedevolveerd, en den
3 maart 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeert
op........................................................................................................................................... f. 811-07-00
April
Den 4 meij 1791 ontvangen van Jacoba Johanna Rijs, weduwe van ds. Joh. Gerh. Fisscher, in leven
predikant te Gendringen, als moeder en voogdesse van haare thans absente kinderen, Sara Helena
en Maria Elisabeth Fisscher, 90 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van een stuk bouwland,
groot ongeveer een morgen, op het Oosterveld, voor Gendringen gelegen, midsgaders van zeven tot
Gendringen gevestigde capitaalen als, een van 1000 guldens, ten laste van Jacobus Schluiter tot
Cleve, de dato den 14 meij 1767; een van 200 guldens, ten laste van Hendrik Scholten, de dato den
25 meij 1773; een van 1100 guldens, ten laste van Gerrit Jan van Huet, de dato den 10 september
1773; een van 800 guldens, ten laste van Bernardus Sluijter, de dato den 14 october 1774; een van
150 guldens, ten laste van Kuine Goorman, de dato den 17 maart 1777; een van 400 guldens, ten
laste van J.H. Harmelink, de dato 31 januarij 1786; en een van 150 guldens, ten laste van Wolter
Thuijs, de dato 13 maart 1786; door het overlijden van Anna Helena Fischer, weduwe van ds. G.
Avink, in leven predikant te Geesteren, te Gendringen voorgevallen, op gezeide haare kinderen
gedevolveerd, en den 6 april 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxeert op ............................................................................................................................ f. 90-00-00
Den 6 meij 1791 ontvangen van Lutgarda Geertruijd Worm, te Oosterbeek woonachtig, 36 guldens-9
stuivers-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van het halve erve en goed, den
Heekerkolk genaamd, in den landdrostenampt deeser graavschap, richterampt Steenderen kennelijk
gelegen, door het overlijden van Johanna Worm, weduwe van F.A. Bauch, in leven predikant te
Oosterbeek, aldaar voorgevallen, op haar gedevolveerd, en den 6 april 1791 ter Camere van haar
edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op ...................................................... f. 36-09-12
Den 10 meij 1791 ontvangen van Jan Sellink, 4 guldens-7 stuivers, in voldoeninge van den 50e
penning van drie stukken lands, bij het dorp Wenterswijk gelegen, als een op het Oosterfoort; een op
de Wippelbeeke; en een in de Bloemersgaarden; door het overlijden van zijne halve zuster, op hem
en Jan Berend Sijverdink, in huwelijk hebbende Anna Willemina Sellink, te zaamen te Wenterswijk
woonachtig, gedevolveert, en den 6 april 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeerd op.................................................................................................... f. 4-07-00
Den 14 meij 1791 ontvangen van mr. J.C. Conradi q.q., 13 guldens-10 stuijvers, in voldoeninge van
den 50e penning van de helft van het goed de Groote Bogt, in de heerlijkheid Borculo, voogdije
Beltrum geleegen, door het overlijden van Aleijda Coster, te Almelo voorgevallen, op haare
collateraale ervgenaamen, alle in Overijssel woonachtig, gedevolveerd, en den 6 april ter Camere van
haare edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op ............................................ f. 13-10-00
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Den 25 meij 1791 ontvangen van Garrit Jan Colenbrander, te Varsseveld woonachtig, 2 guldens-19
stuijvers-10 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een parceel weijdegrond in het
Looslag onder Gendringen; dan nog een vierde part in het tweede parceel van het zelve Looslag,
voorts 1/20 en een tiende gedeelte, en 1/20 in een twintigste gedeelte van het erve Groot Entink
onder Varsseveld, als meede een vierde part in een huis en schuurtje aldaar, op de grond van haar
edele mogende staande, door het overlijden van deszelfs broeder Harmen Colenbrander, op hem,
benevens deszelfs broeders en zusters, met naamen Derk Colenbrander, te Varsseveld, Alof
Colenbrander, te Amsterdam, Jan Colenbrander, onder Steenderen, en Elizabeth Colenbrander, te
Olden Keppel, midsgaders op den kinderen van wijlen Lubbrich Colenbrander en Reinier Rupselar,
met naamen Anna Maria, bij Thiel, en Derk Hendrik Rupselar, te Varsseveld woonachtig,
gedevolveerd; en den 6 april 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxeert op .............................................................................................................................. f. 2-19-10
Den 14 junij 1791 ontvangen van den heer Adolph Warner van Pallandt tot Eerde en Beerse, te
Zwolle woonachtig, 461 guldens-6 stuivers-10 penningen, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van
het erve en goed Pasmans Stede of het Hetteler, midsgaders de Pasmanshorst, in het richterampt
Doetinchem, buurschap Gaander, 2e een hooijgrond in den Withagt, onder het schependom Ter Borg
gelegen, 3e twee weijdens, zijnde een gedeelte uit het goed Horselo, de Weidekamp, en den Bem
genaamd, in Olden Keppel, onder het richterampt Doesborg gesitueerd, 4e een weijde de Telkhuijs
Koemaate, ook wel de Hooijmaate geheeten, onder gemelten richterampte, buurschap Elderink
gelegen, 5e een stuk bouwland, den Golsteijns Gepse genaamd, in het richterampt Steenderen,
buurschap Luure gesitueerd, 6e den Baakerweerdschen Tiend, gaande uit den Ouden Weert, de
Sandkampjes, voorts den Winkelpas, midsgaders voor de halfscheid uit de Disselmaate, gelegen
onder laatstgemelden richterampte, 7e een obligatie ten laste van de Graavschap Zutphen, groot in
capitaal 1250 guldens, in dato den 14 november 1731 belegd ten naame van Gerrit Jurrien
Schimmelpenninck van der Oije, 8e een dito van 1354 guldens, in dato den 15 december 1732, ten
naame, als vooren, belegd, 9e een dito van 3000 guldens, in dato den 19 november 1743 belegd op
den naam van Alexander van Baijen, 10e een dito van 700 guldens, in dato den 18 junij 1745 belegd
op de naam van Elizabeth Charlotta van Middagten, 11e een obligatie ten laste van Assueer van
Apelthoren, groot in capitaal 1500 guldens, in dato den 20 januarij 1702, gevestigd in de Mellinksche
goederen, onder Varsseveld, 12e een obligatie ten laste van Jan Hendrik Keup, ad 1500 guldens, op
den 9 november 1759 gevestigd in deszelfs huis en wheere binnen Zutphen, op de Houtmark
gesitueerd, en laatstelijk 13e een obligatie ten laste van Adolph Leij en Engelina van Oort, in dato
den 31 meij 1783 gevestigd in derzelver huis en wheere, binnen gemelte stad, en mede aan de Markt
staande en gelegen; door het overlijden van Helena Constantia Schimmelpenninck van der Oije, in
leven douariere van wijlen den collonel Schmidt, te Zwolle overleden, op hem, nomine uxoris, en de
verdeer binnen deze graavschap, en in het Quartier van Veluwe domicilierende collateraale
ervgenaamen , gedevolveerd, en den 6 april 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeerd op................................................................................................ f. 461-06-10
Den 7 julij 1791 ontvangen van Kers Geesink, te Varsseveld woonachtig, 7 guldens, in voldoeninge
van den 50e penning van 1/10 in een tiende gedeelte, en 1/10 in een twintigste gedeelte van het
erve Groot Entink, onder Varsseveld, voorts de halfscheid in twee parceelen weijdegrond, het
Looslag geheeten, onder Gendringen gelegen, als mede de halfscheid van een huis en schuurtje
onder Varsseveld op den IJsenvoordsen kamp staande en gelegen, door overlijden van Geertruid
Geesink, in leven ehevrouw van Harmen Colenbrander, den 1 februarij 1782 voorgevallen te
Varsseveld, op hem, benevens zijne zusters Aleida, Jenneken en Derksken Geesink, te Varsseveld,
Vorden en Rotterdam respectivelijk woonachtig, gedevolveerd, en den 6 april 1791 ter Camere van
haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op 4 gulden-2 stuivers-3 deniers, en het
verzuim sedert den 1 meij 1782 ad 8 percent, op 2 guldens-17 stuivers-9 deniers, en alzoo te
zaamen ...................................................................................................................................... f. 7-00-00
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Meij
Den 18 meij 1791 ontvangen van Antonij Ketelaar, wonende onder Zeddam, 4 guldens-8 stuivers, in
voldoeninge van den 50e penning van een vierde gedeelte van een in het gemelde kerspel Zeddam,
buurschap Groot Azewijn staande en gelegen huijs, hof, en twee dreefkes bouwland, in de wandeling
Geurt Mens Goed genaamd, groot te zamen twee molders gezaaij, door het overlijden van zijnen
oom Jan Berendsen, aldaar voorgevallen, op hem gedevolveerd, en op den 6 meij 1791 ter Camere
van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, met de rente wegens het verzuim te zamen
getaxeert op .............................................................................................................................. f. 4-08-00
Den 21 meij 1791 ontvangen van Johanna Reiniera van Lamzweerde, binnen de stad Doesborg
woonachtig, 188 guldens-10 stuivers-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van 3/8
parten van een huis binnen Doesborg, met de hoven, schuure, en zeven huisjes daar agter, het eerste
in de Koepoortstraat, en de laatste in het zoogenaamde Ruijter Quartier gesitueerd, 2e de halfscheid
van een huijsje binnen gemelde stad in de Boekholtstraat staande en gelegen, 3e een weijde, de
Heerenmathe genaamd, in het Angerlosche Broek gesitueerd, 4e de halfscheijd van 3/8 parten van
het erve en goed Oude en Nieuwen Koning, en van den daar onder gehoorenden Schramskamp,
onder Zelhem, 5e de halfscheijd van een tiende, grof en smal, de Walstiende genaamd, gaande uit de
goederen Brummel en Vunderink, onder Almen, 6e de halfscheijd van het erve en goed Wilmerink,
onder Vorden, buurschap Veldwijk, en 7e de halfscheijd van een derde part van de zoogenaamde
Stirums of Veldwijker Thiende, gaande uit eenige landerijen in het kerspel Vorden, als mede van de
daar onder gehoorende Bloedthiende uit het erve Joostink.
Voords de nagenoemde gevestigde capitalen, als een van 600 guldens, door Jan ter Haar en zijn
vrouw Hendrina ter Spencke, op den 1 meij 1770 gevestigd in het erve Groot Lussink, onder Ruirlo;
een van 200 guldens door Ruth Willem Rinck en Catharina Nagels, echtelieden, op den 13 junij 1742
gevestigd in haar lieden huijs en hof in de Kerkstraat te Doesborg; een per resto nog groot 75
guldens, door Noldina de Ronde, weduwe van Gerrit van Houten, op den 29 december 1770
gevestigd in haar twee behuijzingen in de Kosterstraat aldaar; een van 600 guldens door Hendrik
Wolters en zijn vrouw Hendrina Volman, op den 26 augustus 1780 gevestigd in der zelver erve
onder Didam, de Pitteler genaamd; een van 350 guldens, door Jacob van der Heijden en Berendina
Veulkerink, echtelieden, op den 28 februarij 1780 gevestigd in een parceel lands, mede onder
Didam, de Knibbelenberg geheeten; een van 400 guldens, door Willem van Raaij en Jacoba Johanna
Adriana Stakebrand, echtelieden, op den 4 october 1771 gevestigd in haar huis en wheere binnen
Doesborg in de Kerkstraat; en laatstelijk een van 150 guldens, door Roelof Garritsen en Dersken
Helders, echtelieden, op den 9 october 1786 gevestigd in haarlieder huijs en wheere, aldaar in de
Sandbergstraat kennelijk staande en gelegen; door het overlijden van haare zuster Anna Catharina
Alberta van Lamzweerde, te Doesborg voorgevallen, op haar broeders en zusters, voorts zusters
kinderen, alle binnen de geunieerde provincien woonachtig, zo ex testamento, als ab intestato
gedevolveerd, en op den 6 meij 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxeert op .......................................................................................................................... f. 188-10-12
Den 21 meij 1791 ontvangen van Balthazar Jan van der Horst, 4 guldens-15 stuijvers, in voldoeninge
van den 50e penning van de helft van een weijdeken, de Ockhorst genaamd, in de heerlijkheid Didam
geleegen, het welk boven en behalven de collateraal subjecte goederen, bij hunner edelen mogende
taxatoire resolutie van den 8 september 1790 gemeld, bij nadere ontdekkinge op deszelfs vader,
wijlen den lieutenant collonel en directeur Martinus van der Horst, door het vooroverlijden van
deszelfs ehevrouw Geertruida Swiers, bevonden was gedevolveerd te zijn, en op den 6 meij 1791 ter
Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op f. 4-10-00 en het verzuim
zedert den 28 augustus 1790 ad 8 percent op f. 0-05-00, en alzoo te zaamen op ................... f. 4-15-00
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Den 27 meij 1791 ontvangen van Antoon Verheijen, te Elten woonachtig, als executeur testamentair
van des vicarius Johannes Franciscus Ontijds nalatenschap, 3 stuivers-6 penningen, in voldoeninge
van den 50e penning van 1/8 part van een stukje lands onder Didam, de Naassak genaamd, ingevolge
appoinctement van den 3 maart laatstleden opgave gedaan hebbende van de naaste collaterale
ervgenamen van gezeiden vicarius, op Elterberg overleden, met naamen Reinier van den Berg, en
J.F.C. Bervelink, beide te Amsterdam woonachtig, vervallen, en den 6 meij 1791 ter Camere van haar
edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op ........................................................ f. 0-03-06
Den 1 junij 1791 ontvangen van Janna Menkveld, weduwe van Garrit Gotink, binnen de stad
Zutphen woonachtig, 32 guldens-1 stuiver-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van
drie achtste parten van de Griffinksmaate, Lubberskempken, en Jochemssteede, te zaamen onder
Warnsveld gelegen, door het overlijden van haaren broeder Waander Menkveld, onder Warnsveld
voorgevallen, op haar, midsgaders op de kinderen, zoo van haare overledene zuster Alberdina
Menkveld, bij J.J. ten Dijke in echt verwekt, als van haaren broeder Willem Menkveld, te zamen
binnen de geunieerde provincien woonachtig, gedevolveert, en op den 6 meij 1791 ter Camere van
haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeert op............................................... f. 32-01-12
Den 21 september 1791 ontvangen van Gesina ten Borninckhof, weduwe ervuitersche en
tuchtenaarsche van Scholte Salomon Arentsen, 72 guldens-2 stuijvers, in voldoeninge van den 50e
penning van het erve en goed Snoeijenbosch, en de helfte van twee plaatsjes, het Averbeek
genaamd, te zaamen onder Aalten geleegen, mitsgaders van de naavolgende gevestigde obligatien,
als een van 500 guldens, in dato den 30 maij 1786, ten laste van Hendersken Kleuvers, in het goed
Bullens onder Aalten, buurschap Lintelo; een van 450 guldens, in dato den 3 junij 1784, ten laste van
Antonij Hoorneborg, in een stuk lands, mede onder Aalten, buurschap Haart; en een van 300
guldens, in dato den 3 februarij 1742, ten laste van J.E. Waterslag, dog na dato van Marten Roos en
zijn vrouw Jenneken Otten, in een derde van de caterstede het Waterslag, onder Baak gesitueerd;
door het overlijden van gemelten haaren eheman, onder Aalten voorgevallen, op deszelfs zuster
Gesina Arendsen, voorts op de nagelatene kinderen van wijlen zijnen broeder Roelof Arentsen,
midsgaders op de kinderen van wijlen zijne twee zusters Johanna en Gerritjen Arendsen, dus op
ieder staak, voor een vierde gedeelte gedevolveerd, alle volgens opgave in Gelderland en Holland
wonende, en op den 6 meij 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxeerd op ........................................................................................................................... f. 72-02-00
Junij
Den 20 junij 1791 ontvangen van Arnoldus Hoitink, te Wenterswijk woonachtig, 91 guldens-8
penningen, in voldoeninge van den 50e penning, als 1e van een huijs en wheere binnen Zutphen aan
de Zaadmarkt staande en gelegen, 2e verscheiden parceelen lands in en bij het dorp Wenterswijk
gesitueerd, namentlijk een hof, den Ooldenhuijs Gaarden genaamd, den Huinink Waterkamp, een
stuk op den Schoemakers Kamp, een stuk op den Hasel, een stuk op het Gedeputeerde Land, op
den Hasel, een gaarden op den Mennink Kamp, het Kruijsstuk aan de Pottebakkerssteeg, en den
Hoogen Sleesewijk, en 3e drie gevestigde capitaalen, te weeten één van 2000 guldens in een weide
den Laagen Gelter, onder Warnsveld, één van 600 guldens in een huijs binnen Zutphen, en één van
1000 guldens in drie naast elkanderen gelegene hoven binnen het schependom van gemelde stad;
door het overlijden van Gesina Hoitink, te Amsterdam voorgevallen, op hem gedevolveerd, en 2 junij
1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op ........... f. 91-00-08
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Den 22 julij 1791 ontvangen van Sebastiaan Veldhuijsen, in den ampte Nijkerk woonachtig, 1 gulden7 stuijvers-8 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een twaalfde part van een goed,
Snoeijenbos Plaatze genaamd, onder Aalten, buurtschap Haart gelegen, door het overlijden van zijn
huijsvrouw Harmina Manschot, aldaar voorgevallen, gedevolveerd, en den 2 junij 1791 ter Camere
van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op ......................................... f. 1-07-08
Den 3 december 1791 ontvangen van Albertus te Nijenhuijs, te Eijbergen woonachtig, 3 guldens-13
stuijvers-2 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de halfscheid van een huijs, en eenige
perceelen lands, in de voogdije Eijbergen gelegen, op 't extract uit het verpondingsboek
gespecificeert, door 't overlijden van zijne huijsvrouw Anna Dieters, op hem, volgens huwelijkse
voorwaarden, gedevolveerd, en den 2 junij 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeerd op.................................................................................................... f. 3-13-02
Julij
Den 19 julij 1791 ontvangen van Hendrik Wunnink, boode, te Zutphen woonachtig, 19 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van de halfscheid van de drie naagenoemde capitaalen, als een van
600 guldens, ten laste deezer graavschap, den 22 maart 1785 belegd, een van 800 guldens, ten laste
van wijlen Goosen Brinkerink, modo Derk Nijenhuijs, den 15 meij 1783 gevestigd in een huijs binnen
Zutphen, in de Lange Hofstraat, en een van 500 guldens, ten laste van Johan Magnus Schultz, den 10
junij 1788 gevestigd in een hof aldaar, tusschen de Melaatensteeg en Laarepoort gelegen, door
overlijden van zijne ehevrouw Johanna Reins, te Zutphen voorgevallen, op hem volgens
testamentaire dispositie gedevolveerd, en den 9 julij 1791 ter Camere van haar edele mogende de
heeren gedeputeerden getaxeerd op ..................................................................................... f. 19-00-00
Den 25 julij 1791 ontvangen van Jan Hendrik Bennink, 9 guldens-18 stuijvers-12 penningen, in
voldoeninge van den 50e en 25e penning van de naagenoemde ongereede goederen, alle onder
Wenterswijk gelegen, als 1e van 1/3 van de Pellewijksmaate, in de Dorp Buurschap, 2de het goed
Campes, zijnde een quota van Wiggers, in de buurschap Woold, en 3e de gerechte halfscheid van het
plaatsje het Broeke, in de buurschap Brinkheurne, door het overlijden van deszelfs oom Willem te
Bovelt, op Camps aldaar voorgevallen, op hem, voorts Hendrik Bennink, Aaltjen Bennink, weduwe
van Meijs te Havesteede, Berendina Bennink, weduwe van Wessel Wijberdink, Maria Bennink,
huisvrouw van Keupe te Veene, Jan Willem, Jan, Tobias, en Harmanus Vriesen, dan nog Henders
Boomkot, weduwe van Gerrit Stemerdink, alle in het kerspel Wenterswijk woonachtig, op dezelve
voor 11/12; en op Abraham Vriesen, wiens woonplaats onbekend was, voor 1/12 gedeeltens
gedevolveerd, en den 9 julij 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxeerd, namenlijk den collaterale impost des 50e pennings, ten aanzien der 11/12 portien op f. 808-03, en van den 25e penning ten reguarde van de 1/12 portie van den absenten Abraham Vriesen
op f. 1-10-06, en alzoo te zaamen ............................................................................................. f. 9-18-12
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Den 21 october 1791 ontvangen van vrouwe Hendrica Catharina van Hasselt weduwe van mr. Paul
Reinier van Vinceler van Lamzweerde, in leven schrijver der heerlijkheid en ampte van Bredevoort,
in qualiteit als erfuiterse, boedelhouderse. en tuchtenaarse van haaren eheman voornoemd, 82
guldens-5 stuivers-8 penningen, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van de Fommik, zijnde
bouw- en weijdeland, onder Didam, boerschap Lool gelegen, en aan den Huize Oud Kel leenroerig, 2e
een huijs, schuur en wheere in het dorp Aalten, 3e quota van den Meulenkamp, aldaar, 4e de Koevel,
bestaande zoo in bosch- als weijdegrond, onder Warnsveld, buurschap Wichmond, voor de
halfscheid, 5e de quota van de Harkinksthiende, van tien schepels rogge, gaande uijt het erve en
goed Nonhof in Daalen, onder Aalten gelegen, mede voor de halfscheid; dan nog de helft van de
nagenoemde gevestigde obligatien, als, een van 150 guldens, ten laste van Gerhardus van
Bronkhorst, en Maria Wolters, echtelieden, de dato 13 october 1774, in een huijs en wheere binnen
Doesborg, in de Boekholterstraat; een van 1000 guldens, ten laste van Antonij Colenbrander en zijn
vrouw Harmina Ovink, d.d. 19 januarij 1775, in een zesde van het erve Bennink, en in 2/9 van het
erve en goed Rensink, onder Dinxperlo; een van 300 guldens, ten laste van Gerrit Smits en zijn
vrouw Janna ten Borgel, de dato 23 junij 1775, in den Vorsterkamp onder Dinxperlo; een van 1400
guldens, ten laste van Hendrik Rensing op het Haverland, en Geertruid Woordes, echtelieden, de
dato den 12 november 1779, in 7/8 gedeeltens van het erve en goed Rosier, onder Aalten; een van
400 guldens, ten laste van Jan Hendrik Seijnen en Willemijn Meijerink, echtelieden, de dato 31
januarij 1782, in een stuk lands op de Nijland, bij 't dorp Aalten, en andere parceelen, aldaar; een van
200 guldens, ten laste van Gijsbert Caspers en zijn vrouw Christina Ligters, de dato 15 april 1782, in
de halfscheid van het plaatsje Ligters, onder Aalten; een van 300 guldens, ten laste van Hendrik
Markeling en Engel Pijpers, echtelieden, de dato 8 maart 1785, in de helft eener weijde, de
Fukkinkmate genaamd, onder Aalten, buurschap Barlo; een van 400 guldens, ten laste van Willem
Detert en zijn vrouw Henderske Rademakers, de dato 17 meij 1786, in het plaatsje, de halve
Kamerstede genaamd, in de buurschap Heurne onder Dinxperloo; en een van 400 guldens, ten laste
van Jan Coelman en zijn huijsvrouw Berendina Deunk, de dato 22 maart 1790, in een hof, aldaar aan
de Beek gesitueerd; door het overlijden van opgemelden haaren eheman, met wien dezelve,
ingevolge huwelijksvoorwaarden van den 30 meij 1769, op retour van goederen getrouwd zijnde, op
zijne intestate erfgenamen, met naamen Johanna Reiniera van Lamzweerde, Maria Gerhardina van
Lamzweerde, weduwe Dachtelen, de gezamentlijke kinderen van Agatha Hadewich van
Lamzweerde, bij Martinus van der Horst, in ehestand verwekt, Henrica Sibilla van Lamzweerde, in
huwelijk hebbende Jan Schuller, en ds. Ewoud van Diemen van Lamzweerde, alle binnen de
geunieerde provincien woonachtig, gedevolveerd, en den 9 julij 1791, ter Camere van haar edele
mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op f. 81-10-06, benevens het verzuim, zedert den 25
meij 1791 ad 8 percent op f. 0-15-00, dus te zamen op ........................................................ f. 82-05-08.
Den 21 october 1791 ontvangen van Alexander Kopijn, weduwenaar van Anna Catharina Horstink,
te Hengelo woonachtig, 13 guldens-19 stuivers-2 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van
een half molders gezaaij uit Hiekink, ¼ van Haijkinkkamp, en een half schepel gezaaij uijt Haijkink;
een stuk bouwland van twee schepel gezaaij, uit Antink, p.q. van Banninkkamp; nog ¼ van
Haijkinkkamp; ¼ van Goossen Heutink stuk, en een stuk bouwland, Weijenborgs land, of de Kolk
genaamd; dan nog een capitaal, groot 500 guldens, ten laste van Willem te Winkel en zijn vrouw
Mechteld Onstenk, den 13 november 1767 gevestigd in een huijs, hof en where, Weijenburgs hof
geheten, in het dorp Hengelo staande en gelegen; door het overlijden van gemelde zijne huisvrouw,
te Hengelo voorgevallen, op haaren vollen neef Christiaan van den Bos, te Alkmaar woonachtig, voor
de halfscheid ab intestato gedevolveerd, en den 9 julij 1791 ter Camere van haar edele mogende de
heeren gedeputeerden getaxeerd op ..................................................................................... f. 13-19-02
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Augustus
Den 17 augustus 1791 ontvangen van Antonia van Ruurlo, ehevrouw van Gillis Holst, predikant te
Oost-Zaandam, 266 guldens-7 stuivers-14 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van vier
huijzen, binnen Zutphen in de Hospitaals Poort staande; het erve en goed Heijink, onder Zelhem,
midsgaders het erve de Wocht, en de katersteede de Boomhorst, beide onder Warnsveld gelegen;
dan nog de nagenoemde obligatien, als een van 200 guldens, ten laste van Hendrik Franke en
Hendrica Maalderink, echtelieden, in dato 1 augustus 1749, gevestigd in een huijs, hof en wheere in
het dorp Steenderen; een van 1000 guldens, ten laste van Jan Hammink, den 17 september 1757
gevestigd in de Walburgermaate, onder Hummelo; nog een van 1000 guldens, ten laste en gevestigd
als vooren, in dato den 11 april 1767; een van 1800 guldens, ten laste van Gerhardus Colenbrander
en zijn vrouw Johanna Rothuijs, den 27 januarij 1772, gevestigd in een stal en annexe wooninge
binnen Zutphen in de Bornhoverstraat; en een van 100 guldens, ten laste van Berend Hendrik
Steenswijk en zijn vrouw Maria van Santbergen, den 19 november 1790, gevestigd in twee huijzen
onder een dak, aldaar in de Hospitaals Poort staande en gelegen; door het overlijden van Jacobus
Roeland, te Zutphen voorgevallen, op haar en haare zuster Hendrica van Ruurlo, weduwe van
Hendrik Foest, te Zutphen woonachtig, gedevolveerd, en den 12 augustus 1791 ter Camere van haar
edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op .................................................... f. 266-07-14
Den 17 augustus 1791 ontvangen O.T.P.P. Hacfort, namens zijn vader C.F. Hacfort tot Oosterholt, als
oudste mede ervgenaam en ervuijter van de nalaatenschap van Gerhardus Jodocus van Dorth tot
Buslo, op Veluwe in den ampte van Voorst, overleden, 181 guldens-16 stuijvers-2 penningen, in
voldoeninge van den 50e penning van de naagenoemde goederen en effecten, als het erve
Hunnekink, 1/16 gedeelte van den Duijsberger Tiend, en de Nederhorst, alle onder Warnsveld,
buurschap Vierakker gelegen, midsgaders den Kaalsaksen Tiend, onder Hengelo, buurschap Varssel
gesitueerd, welke thiend voor zoo veel onder Varssel legd geheel, dog voor 't overige maar half tot
de voorschreven nalatenschap was gehoorende, door het overlijden van opgemelden G.J. van Dorth
tot Buslo, voor de eene helfte, op voornoemden zijn vader, nomine uxoris G.J. van Dorth, in den
ampte van Overbetuwe woonachtig, en voor de andere helft op de kinderen van wijlen T.Z. van
Dorth tot Medler, met namen R.E. van Dorth, T.O. van Dorth, ehevrouw van N.N. van Wijnbergen,
en M.C. van Dorth, ehevrouw van G.W. van Lamzweerde, respectivelijk op den Huize Medler, in het
schoutampt Zutphen, binnen Arnhem en Zutphen haare woonplaats hebben, zijn gedevolveerd, en
den 3 augustus 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd
op........................................................................................................................................... f. 181-16-02
Den 21 october 1791 ontvangen van Hendrik Rijkenberg, te Vorden woonachtig, 9 guldens-12
stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van een vijfde part van het erve en goedt Noordink,
onder Vorden gelegen, door het overlijden van zijn zuster, in leven huijsvrouw van Derk Loman, te
Hengelo voorgevallen, op hem en zijne mede ervgenaamen, alle inheemsch zijnde, ab intestato
gedevolveerd, en den 3 augustus 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeerd op f. 5-17-00, benevens het verzuijm, zedert den 22 julij 1783 ad 8 percent
op f. 3-15-00, dus te zaamen ..................................................................................................... f. 9-12-00
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September
Nihil
October
Den 13 october 1791 ontvangen van Hendrik, Garritje, en Elske van de Velde, 9 guldens-9 stuivers,
in voldoeninge van den 50e penning van de halfscheid van een te Westervoort gelegen 1¾ mergen
bouwland, door het overlijden van hunnen broeder Derk van de Velde, te Westervoort voorgevallen,
op hun lieden gedevolveert, en den 3 october 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeerd op.................................................................................................... f. 9-09-00
Den 17 october 1791 ontvangen van Garrit, Jannes, Hendrica, en Johannes ter Helle, alle in
Wenterswijk woonachtig, 2 guldens-9 stuivers-8 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van
twee sterfgevallen, zoo van haar zuster Gesina, als van Anna ter Helle, binnen Amsterdam en
Wenterswijk voorgevallen, waardoor wegens het eerste sterfgeval, op hunlieden, en de laatst
overledene voor 1/6, en door het tweede sterfgeval, op hunlieden voor 1/5 part waaren
gedevolveerd, de volgende ongereede perceelen, als een huis in het dorp Wenterswijk; een stuk
lands op het Arrisveld; een stuk lands op het Oostervoort; een dito in de Koestege, een dito, het
Kempken genaamd, een dito op den Baling Esch, de Hakkebree geheeten; en een quota van de
Storkerdinks Thiende, alle bij en voor het dorp Wenterswijk gelegen, en den 3 october 1791 ter
Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, wegens het eerste versterf met de rente
ter zake van het verzuim op f. 1-02-10½, en wegens het laatste versterf f. 1-06-7½ ,en alzoo te
zaamen ...................................................................................................................................... f. 2-09-08
Den 21 october 1791 ontvangen van B. Wolters en H. Schut, als executeuren van den boedel en
nalatenschap ven Hendrikje Houwink, weduwe van Evert Bosveld, binnen Doesborg overleden, 9
guldens, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs, staande aldaar in de Koepoortstraat,
door doode van dezelve op haare neven en nichten, met namen Hendrikje, Tieman, Jan, en
Lammigje Geertskamps, de drie eerste in het landschap Drenthe, en de laatste binnen de stad
Doesborg woonende, gedevolveerd, en den 3 october 1791 ter Camere van haar edele mogende de
heeren gedeputeerden getaxeerd op ....................................................................................... f. 9-00-00
Den 22 october 1791 ontvangen van Lambert Eggink, 4 guldens-5 stuijvers-10 penningen, in
voldoeninge van den 50e penning van ¼ part van den zoogenaamden Dortherkamp, en 1/4 in 1/7,
dus 1/28 part van een vierde gedeelte uit Winkeler, met nog een gelijke portie in een gedeelte van
het andere een vierde part uit het zelve Winkeler, te zaamen in het kerspel Gorssel, buurschap Epse
gelegen, door het overlijden van Hendrica Olthofs, te Deventer voorgevallen, op hem en zijne mede
erfgenamen, alle binnen deese graavschap en de provincie Overijssel woonachtig, gedevolveerd, en
den 3 october 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd
op............................................................................................................................................... f. 4-05-10
Den 29 october 1791 ontvangen van Christiaan Veldink, te Amsterdam woonachtig, 22 guldens-3
stuijvers-8 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een vierde part van den Sandakker, in
den Baakerweerd gesitueerd, en de halfscheid van een obligatie, groot in het geheel 1800 guldens,
in dato den 25 februarij 1783, gevestigd in het huijs van Hendrik Jalink binnen Zutphen, door het
overlijden van haare zuster Alberdina Veldink, binnen Zutphen voorgevallen, op haar, midsgaders op
haare zusters kinderen Jan, en Johanna Geertruid van der Klok, de eerste mede te Amsterdam, en
de laatste te Zutphen woonachtig, wijders op haare halve zuster Willemina Hulshof ter laatst
gemelde stede haar woonplaats hebbende, ab intestato gedevolveerd, en op den 3 october 1791 ter
Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op .......................... f. 22-03-08
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Den 22 november 1791 ontvangen van Hendrik te Braake op Spijker, in Lievelde onder
Lichtenvoorde woonachtig, 15 stuivers, in voldoeninge van den 50e penning van de helft van een stuk
bouwland, op den Lievelder Esch gelegen; door het overlijden van zijn broeder Berend te Braake,
onder Lichtenvoorde voorgevallen, op hem en zijne mede erfgenaamen alle onder Groenlo en
Lichtenvoorde haare woonplaats hebbende, gedevolveerd en den 3 october 1791, ter Camere van
haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op ................................................ f. 0-15-00
Den 1 december 1791 ontvangen van den heer lieutenant collonel Frans Mackaij, weduwenaar
ervuijter, boedelhouder en tuchtenaar, van wijlen deszelfs ehevrouw, vrouwe Maria Adelheid
Elizabeth van Heeckeren, 150 guldens-11 stuivers-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning
van de halfscheid eener behuizinge en wheere binnen Zutphen in de Waterstraat staande en
gelegen; een stedigheid van 24 schepels weijte, gaande uit Broekhuijzens goed, onder Steenderen;
eene stedigheid van negen schepels rogge, en negen schepels garste, gaande uit Groot en Klein
Besselink onder Almen, en twee obligatien ten laste dezer graafschap, de eene 2000, en de andere
van 1000 guldens, respectivelijk van den 6 meij 1756 en 22 februarij 1768, midsgaders de helft van
de nagenoemde ongereede goederen en capitaalen, stante matrimonio aangekocht en belegd als,
een huijs en wheere, bij de Hospitaals Binnen Poort daar ter stede kennelijk gesitueerd; en klein
hoekje hofland bij gemelde poort tegen de Walmuur gelegen; eene obligatie ten laste dezer
graafschap, in capitaal groot 1200 guldens, d.d. 22 augustis 1781; een obligatie ten laste van
Bernardus Huetink en zijne vrouw Maria Heukelman, groot 1500 guldens, in dato den 9 meij 1783,
gevestigd in het huijs en wheere binnen Zutphen in de Barlheze, alwaar de Prins uithangd; en een
obligatie te laste van Jan Janssen en Janna Berendsen, echtelieden, groot in capitaal 1000 guldens,
gevestigd in een halve weijde, het Bruijnings Griet genaamd, onder Steenderen gelegen, (welke twee
laats gemelde capitaalen uijt de afgeloste capitalen van hem waren belegd), door 't overlijden van
welgemelde zijne ehevrouw , op haare intestate erfgenaamen, alle binnen de stadt Zutphen
domicilierende, gedevolveerd, en den 3 october 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeerd op................................................................................................ f. 150-11-12
November
Den 16 november 1791 ontvangen van Gerhardus Martinus Roelofsen en Wilhelmus van de Veld,
als het opzicht hebbende op hetgeen die van de Roomsche Gemeente binnen Zutphen is
concernerende, 50 guldens-17 stuivers, in voldoeninge van den 50e penning, zoo van de schuur of
kerkenhuijs van voorschreven gemeente, als van den Tooren of Kosterswoninge, naast elkanderen
binnen gemelde stad op den Apenstart staande, waar van door het overlijden van dor. Allard van de
Veld, den 11 meij 1790 aldaar begraven, ter gevolge van hunner edele mogende resolutie van den 4
maart 1755 den collateralen impost was verschuld, en den 3 november 1791 ter Camere van haar
edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op f. 46-07-06, benevens het verzuijm, zedert
den 11 augutus 1790 ad 8 percent op f. 4-09-06, dus te zamen ............................................ f. 50-17-00
Den 16 november 1791 ontvangen van Reinier Engelbert van Dorth tot 't Medler, 40 guldens-5
stuivers, in voldoeninge van den 50e penning, wegens de behuijzinge binnen Zutphen in de
Kuiperstraat staande en gelegen, en door priesters van de Roomsche Gemeente, aldaar bewoond
wordende, door het overlijden van deszelfs vader Theodorus Zeno van Dorth tot Medler, den 10
januarij 1789 onder Vorden voorgevallen, waar door ter gevolge van hunne edele mogende resolutie
van den 4 maart 1755 den collateralen impost was verschuld, en den 3 november 1791 ter Camere
van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op f. 33-09-00, en het verzuim sedert
den 10 april 1789 op f. 6-16-00, dus te zaamen op ................................................................ f. 40-05-00
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Den 24 november 1791 ontvangen van Gerhardus Martinus Roelofsen, 111 guldens-13 stuivers-6
penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de naagenoemde ongereede parceelen, als 1e de
helft aan een hof, den Broeren Cloosters Hoppenhof genaamd, binnen Zutphen op de Komme
gelegen, 2e de helft aan 't erve en goed de Paal, in den Kring van Verwoolde gesitueerd, 3e de helft
aan het erve en goedt de Poorte, onder Almen, buurschap Harfsen, en 4e de helft aan een kamp
bouwland, den Falijkamp geheeten, onder Warnsveld, buurschap Warken; dan nog op hem, uit kragt
van testamentaire dispositie van nagenoemde weduwe Rauwers in 't bijzonder, 1e de helft van een
obligatie, groot in capitaal 200 guldens, gevestigd in een weijde het Kostverlooren onder Harfsen
voornoemd, 2e een obligatie, groot 600 guldens, gevestigd in zekere behuijzinge, stal en wheere, in
de Barlheze binnen Zutphen, door het overlijden van Geertruijd Backer, weduwe Jan Raauwers,
binnen Zutphen voorgevallen, op hem, midsgaders op deszelfs onlangs overledene tante Hendrica
Backer, de beide eerstgemelde binnen Zutphen, en de laatsgenoemde tijdes het voorschreeven
sterfgeval, te Wheel gewoond hebbende, gedevolveerd, en op den 3 november 1791 ter Camere van
haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op ........................................... f. 111-13-06
Den 25 november 1791 ontvangen van Johanna Pelgrum, weduwe, erfuitersche en tuchtenaarsche
van Gerrit Wichman, 30 guldens-11 stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van
een vierde part van de halve Biest, van ¾ der Colve Stokhorst, en van de halve Hoekweijde, dan
nogh de halfscheid van twee derde gedeeltens van Golsteins Gespe, te zamen onder Steenderen
gelegen, door het overlijden van gezeiden haaren eheman, onder Steenderen voorgevallen, op zijne
collaterale ervgenamen binnen deese graafschap, midsgaders te Rijswijk en Duijven, in den lande van
Cleef woonachtig, gedevolveerd, en op den 3 november 1791 ter Camere van haar edele mogende
de heeren gedeputeerden getaxeerdt op ............................................................................... f. 30-11-04
Den 1 december 1791 ontvangen van Derk Willem Becking, te Hengelo woonachtig, 68 guldens-5
stuivers-8 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een vijfde gedeelte van verscheiden
perceelen en portien in parceelen, meestal vloglanden, onder Zelhem gelegen, en bij de documenten
sub A. en B. ter requeste geannexeerd, specifijcq vermeld, midsgaders 1/5 gedeelte zoo van 3/9
parten van het Gelinkslag, als van een stuk bouwland tegen den Nieuwenkamp onder Hengelo, en
eindelijk nog een vijfde gedeelte van een vierde part van de halve Willink Loenhorst, onder
Hummelo, door het overlijden van zijne moeije, Geertruid Enserinck, te Zelhem voorgevallen, op
hem en de verder mede ervgenaamen, alle binnen deze graavschao woonachtig, zo ex testamento,
als ab intestato gedevolveerd, en op den 3 november 1791 ter Camere van haar edele mogende de
heeren gedeputeerden getaxeerd op ..................................................................................... f. 68-05-08
Den 6 december 1791 ontvangen van Gerhard Harmen Sluijter, woonachtig te Anholt, 21 guldens-17
stuivers, in voldoeninge van den 50e penning van een derde part van eenige ongereede goederen
onder Gendringen gelegen, als 1e een weijde de Nattemaate, 2e het Pastorie stuk; 3e een caatsteede,
4e twee stukken lands, 5e Brakelskamp, 6e Kamermans land, 7e vier parceelen, en 8e een stuk land,
door het overlijden van Geertruid Hoising, aldaar voorgevallen, op zijne vrouw, Johanna Margaretha
Hoising, als haare eenige ervgenaame gedevolveerd, en den 3 november 1791 ter Camere van haar
edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op f. 21-08-09, en het verzuim zederd den 20
julij 1791 ad 8 percent op f. 0-08-03, dus te zamen op .......................................................... f. 21-17-00
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Den 10 december 1791 ontvangen van Hendrick Kraaijvanger, 18 guldens, in voldoeninge van den
50e penning van van een weijde, de Geer genaamd, van een plaatsje, het Gasthuijs Plaatsje, en van
een weijde, het Deurland geheeten, te zaamen in het richterampt Doesborg, onder Olburgen
gelegen, door het overlijden van deszelfs broeder Derk Kraaijvanger, te Elkum voorgevallen, op hem,
midsgaders op zijne twee broeders Jan en Willem Kraaijvanger, en zuster Johanna Kraaijvanger,
huijsvrouw van Bernardus Schut, alle binnen deeze graafschap woonachtig, gedevolveerd, en den 3
november 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd
op............................................................................................................................................. f. 18-00-00
Den 14 december 1791 ontvangen van Willem Eppink, 1 gulden-1 stuijver, in voldoeninge van den
50e penning van een stuk bouwlandt in den Aalter Esch, de Suurbree genaamd, door zijn
overgrootvader Rosier Buesink van de weduwe Derk Smits aangekocht, door het overlijden van zijn
broeder Anthonij Eppink, te Aalten voorgevallen, op hem zelven en de minderjaarige kinderen van
wijlen zijne twee zusters, Dela en Willemina, voorts Lammert Westerveld, nomine uxoris, Janna
Geertruid Eppink, te zamen onder Aalten en Dinxperlo woonachtig, gedevolveerd, en den 3
november 1791 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd
op............................................................................................................................................... f. 1-01-00
Den 15 december 1791 ontvangen van mr. Jacob Godfried van Leenhoff, q.q., 5 guldens-7 stuivers-4
penningen, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van 1/9 part van de Kerkenlaken Bal, met nog
een parceel, 2e de halve Heuvelgraaf, 3e de halve Smits Stede, en 4e Willem Sterken Stede met een
hof, te zaamen onder Netterden gelegen; door het overlijden van haaren zwager, broeder en oom
Derk Willem van Leenhof, minderjaarige zoon van wijlen Johan Daniel Fredrik van Leenhof, den 31
augustus des voorleden jaars 1790 te Altena voorgevallen, op Fredrik Christiaan Weisbrod, in
huwelijk hebbende Amelia Geertruid van Leenhof, Coenraad Hendrik Fredrik van Leenhof, als vader
en legitime voogd van zijne drie minderjaarige kinderen bij wijlen Christina van Leenhof in echt
verwekt, met naamen Johan Hendrik Fredrik, Fredrik Hendrik Lodewijk, en Johan Casper Fredrik
van Leenhof, Johanna van Leenhof, Hendrik Steenis en Derkje van Leenhof, echtelieden, Johan
Daniel Fredrik van Leenhof, midsgaders Andreas Brockelman en Willem Veldman, als bij de
regeering van Dorthmond aangestelde curatoren over de minderjaarige kinderen van wijlen Johan
Daniel Fredrik van Leenhof en Flora Mook, in leven echtelieden, met namen Petrus, Helena
Margaretha, Henrietta, en Willemina Christina Augustina van Leenhof, alle binnen de geunieerde
provincien en in het Graafschap Mark woonachtig, gedevolveerd, en op den 3 november 1791 ter
Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op f. 5-00-00, en het verzuijm
zedert den 1 december 1790 ad 8 percent op f. 0-07-04, en alzoo te zaamen ........................ f. 5-07-04
December
Nihil
Grossa 25ta f. 3488-13-00
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Oostervoort, 11
Oost-Zaandam, 10
Otten, 7
Oude en Nieuwen
Koning, 6
Ouden Weert, 5
Overbetuwe, 10
Overijssel, 2, 4, 11
Ovink, 9

P
Paal, 13
Pallandt tot Eerde en
Beerse, 5
Papo, 2
Pasmans Stede, 5
Pasmanshorst, 5
Pastorie stuk, 13
Pater, 3
Pelgrum, 13
Pellewijksmaate, 8
Pijpers, 9
Pitteler, 6
Polkamp, 1
Poorte, 13
Poppink, 4

M
Maalderink, 10
Maatmans Endeken, 2
Mackaij, 12
Manschot, 8
Markeling, 9
Markt, 5
Meijerink, 9
Melaatensteeg, 8
Mellinksche goederen,
5
Menkveld, 7
Mennink Kamp, 7

Pottebakkerssteeg, 7
Prins, 12

Q
Quartier van Veluwe, 5

R
Raaij, 6
Raaland, 3
Raauwers, 13
Rademakers, 9
Rauwers, 13
Reins, 8
Rensing, 9
Rensink, 9
Reuvekamp, 3
Rhenen, 2
Rijkenberg, 10
Rijs, 4
Rijswijk, 13
Rinck, 6
Roeland, 10
Roelofsen, 12, 13
Roeterink, 2
Röhr, 1
Ronde, 6
Roomsche Gemeente,
12
Roos, 7
Rosier, 3, 9, 14
Rothuijs, 10
Rotterdam, 3, 5
Ruijter Quartier, 6
Ruirlo, 6
Rupselar, 5
Ruurlo, 10

S
Sandakker, 11
Sandbergstraat, 6
Sandkampjes, 5
Santbergen, 10
Schimmelpenninck van
der Oije, 5
Schluiter, 4
Schmidt, 5
Schoemakers Kamp, 7
Scholten, 4
Schramskamp, 6
Schuller, 9
Schultz, 8
Schut, 11, 14
Schuurman, 1
Seijnen, 9
Sellink, 4
Sijverdink, 4
Simmelink, 3
Sluijter, 4, 13
Smits, 9, 14
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Smits Stede, 14
Smitskamp, 1
Snijers, 2
Snoeijenbos Plaatze, 8
Snoeijenbosch, 7
Spaen, 3
Spencke, 6
Spijker, 12
St. Catharinen Kamp, 2
St. Catrinen Kamp, 2
Stakebrand, 6
Steenderen, 4, 5, 10,
12, 13
Steenis, 14
Steenswijk, 10
Stemerdink, 8
Sterken Stede, 14
Stirums of Veldwijker
Thiende, 6
Storkerdinks Thiende,
11
Stormskamp, 1
Sulens Esch, 1
Suurbree, 14
Swanenburg, 3
Swiers, 6

T
Telkhuijs Koemaate, 5
Tengnagel, 3
Ter Borg, 5
Thiel, 5

31 oktober 2021

Thuijs, 4
Tieman, 11
Tjeenk, 1
Tooren, 12

Voorst, 10
Vorden, 5, 6, 10, 12
Vorsterkamp, 9
Vriesen, 8
Vrijersmaate, 3
Vunderink, 6

U
Utrecht, 2

W
Waander Driesen
Ossenkop, 2
Walburgermaate, 10
Walmuur, 12
Walstiende, 6
Warnsveld, 7, 9, 10, 13
Wassink, 2
Waterslag, 7
Waterstraat, 12
Weesp, 1
Weggelaar, 1
Weidekamp, 5
Weijenborgs land, 9
Weijenburgs hof, 9
Weisbrod, 14
Wenterswijk, 1, 4, 7, 8,
11
Westerveld, 14
Westervoort, 11
Wheel, 13
Wichman, 13
Wiggers, 8
Wigmans, 3
Wijberdink, 8

V
Varsseveld, 1, 5
Veene, 8
Veenen, 2
Veenenkamp, 3
Veenhuijsen, 2
Veld, 12
Veldakker, 3
Velde, 11
Veldhuijsen, 8
Veldink, 11
Veldman, 14
Veluwe, 10
Veluwen, 3
Verbeek, 2
Verheijen, 7
Versfeld, 2
Verstege, 2
Veulkerink, 6
Vinceler van
Lamzweerde, 9
Vlierkamp, 3
Volman, 6

Wijnbergen, 10
Willink, 2, 13
Wilmerink, 6
Winkel, 9
Winkeler, 11
Winkelpas, 5
Wippelbeeke, 4
Withagt, 5
Wocht, 10
Wolsak, 2
Wolters, 6, 9, 11
Woorden, 1
Woordes, 9
Worm, 4
Wuegers, 1
Wunnink, 8

X
Xanten, 1

Z
Zaadmarkt, 7
Zeddam, 6
Zelhem, 2, 4, 6, 10, 13
Zelhemschen Enck, 2
Zutphen, 2, 5, 7, 8, 10,
11, 12, 13
Zwolle, 5
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