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Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Ontvangst van de Collaterale Successie en Permutaties - Jaar 1793
Ontvang
van de
Collaterale Successien
en
Permutatien
begonnen
met den Eersten
Januarij,
en eindigende
met den laatsten
December
beide
1793
Januarij
Den 6 januarij 1792 hebben haar edele mogende de heeren gedeputeerden, op requeste van
Nicolaas Stephen van Lijnden, Jacob Carel Godefried van Lijnden tot de Park, en Willem van der
Duijn, pro se et nomine uxoris Magdalena Elizabeth van Lijnden, goedgevonden en verstaan, dat
wegens het overlijden, zoo van Otto Frederik van Lijnden tot de Voorst, van deszelfs nagelaatene
goederen op zijne naaste ervgenaamen, die bij zijn sterfdag geweest waaren, Adriana Cornelia van
Lijnden tot de Park, douairiere van Godert van Lijnden tot Blitterswijk, en Josina Carolina van
Lijnden tot de Park, weduwe van ds. Adrianus Buurt, als door het overlijden van de laatst gemelde,
den 6 october 1791 te Amsterdam voorgevallen, waardoor de leengoederen door haar naagelaaten
op Derk van Lijnden tot Swanenburg, en het allodiaale op welgemelden Derk van Lijnden tot
Swanenburg en de supplianten in gelijke deelen waaren vervallen, met de betaalinge van den
collateraale impost des 50e pennings zou mogen worden gesupersedeert, tot dat Frederica Louisa
van der Does, douairiere van Otto Frederick van Lijnden, welke de erfportie n in tucht bezit, zoude
zijn overleden; ten welken eijnde den geauthooriseerden ontvanger van voorschreven impost is
gelast geworden, hier van in zijne reeckeninge aanteekening te maaken, dus hier ................ Memoria
Den 28 februarij 1793 ontvangen van Arend Avink, woonende onder Lichtenvoorde, 3 guldens-12
stuijvers-2 penningen, in voldoeninge van den 50 penning van de halfscheid van den halven
Kraiendijk, en een hof of gaarden aan de Maersenstege, beide onder het schependom van Groenlo
gelegen; door het overlijden van Geesken Avink, aldaar voorgevallen, op hem en zijne mede
erfgenaamen , alle inheemsch zijnde, gedevolveerd, en den 9 januarij 1793 ter Camere van haar
edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op ...................................................... f. 3-12-02
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Den 6 maart 1793 ontvangen van den heer mr. Bernard Joost Verstege, oud-burgemeester der stadt
Zutphen, als executeur testamentair en ervuijter van den boedel en nalatenschap van wijlen zijnen
broeder Barthold Verstege, in leven oud-burgemeester der stad Lochem en oud-ontvanger generaal
deeser graavschap, 227 guldens, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van twee huijzen en
wheeren, naast elkanderen binnen Zutphen op het Oude Want, op het hoek van het Hakforts of
Lombaards Steege gesitueerd, 2e een stal, mede aldaar tusschen de stal van de weduwe Christiaens
en een woonhuisje van den venduemeester Abbing gelegen; dan nog de navolgende obligatien, als
een van 2000 guldens, ten laste deezer graavschap, in dato den 15 februarij 1752, door Joost Jan
Schluiter, ontvanger der Convijen en Licenten binnen Zutphen, en deszelfs ehevrouw belegd, en
thans staande ten name van den oud-ontvanger generaal Barthold Verstege; twee dito, elk van
1000 guldens, en een dito van 500 guldens, alle on datis den 11 junij 1781 en staande ten name, als
boven; een ter somme van 1000 guldens, ten laste van Willem Kleijn Winkel en zijn vrouw Henders
Plasbeeke, in dato 8 julij 1779 gevestigd in derzelver huijs, schuure, hof en bouwland onder Ruirlo;
een ten laste van Hendrick Jalink en Sara Johanna van Hoorn, echtelieden, in dato den 25 februarij
1783, gevestigd in derzelver behuijzinge en wheere binnen Zutphen aan de Laarepoort gelegen, en
laatstelijk een van 1000 guldens, ten laste van Hendrik Jan Beusekamp en zijn vrouw Anna Brinkhof,
gevestigd in derselver huijs binnen evengezeide stadt in de Sprongstraat; door het overlijden van
opgemelden zijnen broeder, op hem en de overige collateraale ervgenaamen, alle te Zutphen en te
Vianen wonende gedevolveerd, en den 9 januarij 1793 ter Camere van haar edele mogende de
heeren gedeputeerden, getaxeerd op .................................................................................. f. 227-00-00
Februarij
Den 12 maart 1793 ontvangen van Hendrina Liesink, te Wenterswijk woonachtig, 4 guldens-17
stuijvers-2 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de helft van eenige kleijne
parceeltjes, op het bij request geappliceerd extract uijt het beurboek van de verpondinge van het
dorp Wenterswijk, specifijcq vermeld; door het overlijden van haaren broeder Berend Liesink, op
haar gedevolveerd, en den 6 februarij 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeerd op.................................................................................................... f. 4-17-02
Den 13 maart 1793 ontvangen van Jan Bennink, 4 guldens-7 stuijvers-8 penningen, in voldoeninge
van den 50e penning van een derde van den Everskamp, en een vierde van eene weijde, beide onder
Aalten gelegen; door het overlijden van Emerentia Bennink, op hem en zijne mede collaterale
ervgenaamen, alle in Aalten voornoemd, woonachtig, gedevolveerd en den 6 februarij 1793 ter
Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op ........................... f. 4-07-08
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Den 4 april 1793 ontvangen van mr. Miechiel Willem Antoon van Basten, en Jan Hendrick
Batenborg, nomine uxoris Helena Catharina van Basten, beide binnen deese graafschap woonende,
91 guldens-7 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van de nagenoemde ongereede
goederen, als 1e het goed Lindert, in de heerlijkheid Bredevoort, kerspel Aalten, boerschap Iserlo
gelegen, 2e een huis binnen de stad Groenlo, in de Nieuwestraat aan de Wal staande, 3e een sesde
part van het erve Hemsink, 1/6 part van een gedeelte van Dries Lemmen land, de Sleeheegde
genaamd, 1/6 part van de Drubberije, de Kalverhorst geheeten, ad twee mudden gezaaij, 1/3 part
van den Boumanskamp, en 1/24 part van het goed de Heurne, alle in de heerlijkheid Borculo,
voogdije Beltrum gesitueerd, 4e een achtste van Pijrink, Harinkmaate, 1/8 van twee schepels gezaaij
van Pasmansplaats, de Brouwerije genaamd, 1/8 part van Berend Koelmans land, 't Scheperande
genaamd, 1/8 part van Pasmans halve huijs, hof en kamp, nog 1/8 part van een stukje op
Pasmanskamp, 1/8 van twee schepels gezaaij van Pasmans Plaatz, de Brouwerije genaamd, en
eindelijk 1/6 part van een op Pasmanskamp, door het overlijden van hunnen respectiven broeder,
en oom, mr. Johan Hendrik van Basten, te Borculo voorgevallen, op hun gedevolveerd, en den 6
februarij 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd
op............................................................................................................................................. f. 91-07-00
Den 1 augustus 1793 ontvangen van Willem Olthoff, onder het scholtampt Zutphen woonachtig, 18
guldens-17 stuijvers-10 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de naagenoemde
goederen, als 1e eene weijde uijt de Nijmede genoemd, onder Warnsveld, buurschap Wichmond, en
2e het zoogenoemde Boltenslag, onder Steenderen, buurschap Baak geleegen; door het overlijden
van zijne huijsvrouw Hendrina Drosterije op haare binnen de geunieerde provincien woonende
collaterale ervgenaamen gedevolveerd, en den 6 februarij 1793 ter Camere van haar edele mogende
de heeren gedeputeerden, getaxeerd op ............................................................................... f. 18-17-10
Maart
Den 18 maart 1793 ontvangen van Harmen Bemer, weduwenaar van Hendrica Garritsen, 7 guldens8 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van de helft van den Jaspershof, in het kerspel
Vorden, buurschap Veldwijk, en de helft van de helft, dus een vierde part van Bemerstede, onder
Ruirloo gelegen, door het overlijden van opgemelte zijn huijsvrouw, den 22 december 1784 te
Vorden voorgevallen, op haare ervgenaamen, alle binnen de geunieerde provincien woonachtig,
gedevolveerd, en den 5 maart 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxeerd op f. 4-10-4½ denier, en het verzuijm zedert den 22 maart 1785 ad 8 percent op f. 2-17-7½
denier, dus te zaamen ............................................................................................................... f. 7-08-00
Den 23 april 1793 ontvangen van de weduwe van Beerend Wansink, 116 guldens-8 stuijvers-12
penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de naagenoemde ongereede goederen, als de
helft van 5/14 parten van het erve en goed Nijhuis, met zijne onderhoorige landerijen, de beijde
Hiddink-breen; de halfscheijd van het erve en goed Wansink, met zijne onderhoorigheeden, en de
geheele Steenbree, te zaamen onder Eijbergen geleegen; twee hoven en een half scheepels gezaaij,
onder Groenlo, dan nog de halfscheid van het goed Hogen, van Bonenhuijs, van het goed Meerdink,
en van het erve Sikking, met zijne onderhoorigheeden, alle onder Wenterswijk gesitueerd; en
laatstelijk eene obligatie, per resto groot 1350 guldens, den 16 junij 1766 gevestigd in Slotmans
Plaats, onder Eijbergen, buurtschap Mallum gelegen, door het overlijden van Elisabeth Wansink,
den 20 december 1791, binnen Groenloo voorgevallen op haar, en de verdere collateraale
ervgenaamen, alle binnen deeze graafschap woonachtig, gedevolveerd, en den 5 maart 1793 ter
Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden (tot welkers aangifte bij successive
resolutien uitstel was verleend) getaxeerd op...................................................................... f. 116-08-12
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Den 1 junij 1793 ontvangen van Louisa van Bijland, 405 guldens-10 stuivers-12 penningen, in
voldoeninge van den 50e penning van de nagenoemde ongereede goederen, als het goed Heijink, en
Harmen Wesselstede, in de heerlijkheid Borculo, voogdije Geesteren, midsgaders het erve en goed
Entel, Dammermans Plaats en Palsenborg, in het schoutampt Lochem gelegen, door het overlijden
van haaren broeder Lodewijk van Bijland Halt, op de Hoeve onder het schependom van Borculo
voorgevallen, op haar, benevens de kinderen van wijlen haaren broeder, Roeleman Ferdinand van
Bijland Halt, met naamen Frederik Sigismund, Carel Godfried Alexander, Charlotta Louisa, Maria,
Anna Wilhelmina, en Maria Louisa van Bijland, en van wijlen haare suster Charlotta van Bijland,
weduwe van Schleussing, met naamen Charlotta, en Ferdinandina van Schleussing, alle binnen de
republijk wonende, gedevolveerd, en den 5 maart 1793 ter Camere van haar edele mogende de
heeren gedeputeerden, getaxeerd op .................................................................................. f. 405-10-12
Den 7 junij 1793 ontvangen van Ida van der Meij, weduwe van dr. Daniel Bernhard Mosburger, 60
guldens, in voldoeninge van den 50e penning van de halfscheid eener obligatie, groot in capitaal 6000
guldens, in dato den 25 februarij 1782 door wijlen D. van Lijnden tot den Swanenburg en deszelfs
ehevrouw voor den gerichte van Gendringen in het leengoed de Bargsteden gevestigd, ten behoeve
van wijlen S.J. Schriverius, wiens ervgenaamen daar van in meij 1791 aan haar, en haaren eheman
cessie hadden gedaan, door het overlijden van gezeiden haaren eheman, te Wageningen
voorgevallen, op haar als uit kragt van de huwelijks voorwaarden, zijne ervgenaamen zijnde,
gedevolveerd, en den 5 maart 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden,
getaxeerd op ........................................................................................................................... f. 60-00-00
April
Den 12 april 1793 ontvangen van Garrit Jan Rietbarg, in de heerlijkheid Lichtenvoorde woonachtig, 2
guldens-9 stuivers-10 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een gedeelte van het goed
Rietbarg, en van een stuck bouwland op de Horst, naast het land van Jan Domhof en Jan Kolkman, in
gemelte heerlijkheid gelegen, door het overlijden van zijn zuster Geertjen Rietbarg, gewezen
huijsvrouw van Jan Beerend Wopereijse, op hem gedevolveerd, en den 3 april 1793 ter Camere van
haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op ............................................... f. 2-09-10
Den 23 april 1793 ontvangen van Peter Antonij Gallée, Jan Gallée, en Hendrik Muijderman, nomine
uxoris Sophia Gallée, alle woonende te Vorden, 22 guldens-18 stuivers-12 penningen, in voldoeninge
van den 50e penning van een obligatie, ten laste deeser graavschap, groot een duijzend guldens, den
21 februarij 1785, door Sophia Kouw belegd, door het overlijden van Willemina Gallée, weduwe
van Harmen Kouw, den 14 februarij 1791 te Vorden voorgevallen, op hunlieden gedevolveerd, en
den 3 april 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op f. 2000-00, en het verzuijm zedert den 14 meij 1791 ad 8 percent op f. 2-18-09 denier, dus te
zaamen .................................................................................................................................... f. 22-18-12
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Den 17 december 1793 ontvangen van Derk Willem Becking te Hengelo woonachtig, 644 guldens-4
stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de naagenoemde ongereede
goederen, door het overlijden van zijn oom Derk Enserink, en wel op deszelfs broeder Berend
Enserink, alle en gedevolveerd, als 1e een derde part van een stuk lands, het Remmelink Blik
genoemd, 2e het erve Enserinck, 3e p.q. van het erve Waarnink, te zaamen onder Hengelo, en 4e 2/5
gedeeltens van het feudale erve Wentink, waar van reeds 1/5 part aan denzelven toebehoorde,
onder Zelhem gelegen; voords door het sterfgeval van gezeiden Berend Enserink op deszelfs zuster
Anna Margaretha Enserink, de voornoemde leengoederen waaren vervallen, met het aan
voornoemden Berend Enserink bereids toebehoord hebbende 1/5 part van het erve Wentink,
vervolgens, wijders door het afsterven van voornoemde Anna Margaretha Enserink, op hem, cum
suis waren gedevolveerd, de voorschreeven leengoederen en parceelen, item 1/5 part van het
meergemelte erve Wentink, zoo aan haar reeds toebehoorde, terwijl het resteerende 1/5 part aan
hem, cum suis zelve toestendig was; wijders door het overlijden van voornoemden Derk Enserink op
hem en zijne mede ervgenaamen waaren gedevolveerd, de nagenoemde allodiale goederen en
parceelen, 1e het plaatsje, de Kate genaamd, 2e p.q. van het erve Groot Holte, beijde onder Hengelo,
3e ¼ part van een weijde onder Steenderen, den Tillers Vogelhegge geheeten, en 4e 3/5 parten van
verscheide parceelen en portien in parceelen, meestal vloglanden, onder Zelhem gelegen,
midsgaders 3/5 parten, zoo van 3/9 gedeeltens in het Gelinkslag, en van een stuk bouwland tegen
den Nieuwenkamp, onder Hengelo, als van ¼ gedeelte van de halve Willink Loenhorst, onder
Hummelo gesitueerd, alle specificq vermeld bij de stukken ter secretarie berustende, waar op
taxatoire resolutie van den 3 november 1791 gevallen is; dat al verder door het overlijden van
Berend Enserink, op hem, cum suis, waaren gedevolveerd, 1e p.q. van Gielink, 2e p.q. van Wiemelink,
het Torentje, Sterrebos, en Stukbrink, 3e het erve Zeevalkink, en 4e de Zeevalkinks Hutte, bestaande
in een huijs en kampje bouwland, te zaamen onder Zelhem; en eindelijk door het sterfgeval van
voornoemde Anna Margaretha Enserink op hem, cum suis waren gedevolveerd, 1/5 van de hier
boven gemelde in november 1791 aangegevene parceelen; zijnde alle de ervgenaamen, zoo ex
testamento, als ab intestato, binnen deese graavschap woonachtig, en den 3 april 1793 ter Camere
van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op .................................... f. 644-04-04
Meij
Nihil
Junij
Den 10 junij 1793 ontvangen van den heer Willem van Braam, vice admiraal van Holland en West
Friesland, 15 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van de helft van het zoogenoemde
Messemakers Huijs, bestaande in huijs, schuur en hof binnen de stad Doesborg, in de Heerestraat
gesitueerd, door het overlijden van Helena van Braam, weduwe van Anthonij Paradijs, te
Amersvoort voorgevallen, op hem en de verdere binnen de geunieerde provincien woonende
ervgenamen, ab intestato gedevolveerd, en den 7 junij 1793 ter Camere van haar edele mogende de
heeren gedeputeerden, getaxeerd op .................................................................................... f. 15-00-00
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Den 17 junij 1793 ontvangen van Johanna van den Barg, weduwe ten Holt, midsgaders Jan Sloot,
naamens deszelfs meerderjaarige kinderen, en als stiefvader en voogd ovder de minderjaarige
Jacobus, Jan, Lambertus, Bernardus, Hendrik, Wendelien, Liesebeth, en Maria van den Barg, uijt
het eerste huwelijk van zijne vrouw, met wijlen Hendrik van den Barg verwekt, alle binnen deese
graavschap woonachtig, 35 guldens-14 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van eenige
parceelen onder Angerlo, als de Coldeweij, Jan Ottens, en Comans Colhof, den Balslagh, het
Leenstuk, en een gedeelte van den Schaapstede, de Kelder genaamd, door het overlijden van des
eerst gemelden broeder, en der laatstgenoemden oom, Jan van den Barg, te Doesborg voorgevallen
gedevolveerd, en den 7 junij 1793 ter Camere van hun edele mogende de heeren gedeputeerden,
getaxeerd op ........................................................................................................................... f. 35-14-00
Den 19 junij 1793 ontvangen van Jan Carlier, als gevolmachtigden van Hendrica Alterman,
woonachtig te Amsterdam, 9 guldens-10 stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning
van den Willigen Akker, en eenige andere stukken lands op het Dorpsche Veld, onder Dinxperlo
gelegen, door het overlijden van haare zusters, Gerharda Wilhelmina en Johanna Alterman, beijde
in januarij deeses jaars 1793 voorgevallen, op haar en haaren te Dinxperlo wonende halve broeder
gedevolveerd, en den 7 junij 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden,
getaxeerd op ................................................................................................................................ 9-10-04
Den 19 junij 1793 ontvangen van Berend Gruitink, als lasthebbende van Fredrik Ligterink, 6 guldens16 stuijvers-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een obligatie ten laste van
Wander Ligterink, en Mechteld Boomkamp, echtelieden, groot 342 guldens, in dato den 3 april 1786
gevestigd in den halven Boomkamp, en verdere ongereede parceelen, onder Aalten gelegen, door
het overlijden van Roelof Ligterink op zijn principaal, en zijne meede ervgenaamen, alle binnen en
onder Aalten woonachtig, gedevolveerd, en den 7 junij 1793 ter Camere van haar edele mogende de
heeren gedeputeerden, getaxeerd op ...................................................................................... f. 6-16-12
Den 19 junij 1793 ontvangen van Christiaan Sprinkmeijer, wonende te Aalten, 6 guldens-12
penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de halfscheijd der naagenoemde ongereede
goederen, alle in en bij Aalten gelegen, bestaande in een huijs, 1/3 van den Everskamp, en 1/4
gedeelte, en 1/3 gedeelte van 1/4 gedeelte van een weijde, door het overlijden van zijne ehevrouw
Johanna Berendina Bennink, op haare collateraale ervgenaamen, alle aldaar ter plaatze woonachtig,
gedevolveerd, en den 7 junij 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren, gedeputeerden,
getaxeerd op ............................................................................................................................. f. 6-00-12
Den 19 junij 1793 ontvangen van mr. J.J. van Wanraij, als executeur testamentair en ervuijter van
den boedel en naalaatenschap van Willemina Noortwijk, den 11 maart deeses jaars binnen Arnhem
overleeden, 231 guldens-6 stuijvers-6 penningen, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van het
erve en goed Groot en Kleijn Elfrink, met de daar onder gehoorende landerijen, akkermaals
bosschen, en houtgewassen, zoo aldaar, als in Elfrinks weijde onder Hengelo gelegen, 2e een
plaatsjen, genaamd de Nagtegaal, 3e een akkermaals bosch, het Slag geheeten, beijde ook onder
Hengelo, 4e het erve, den Bukker onder Vorden, 5e het erve de Hooge Logt, onder Zelhem, 6e eene
weijde, het Walterslag ofte Hilliger landt, en 7e eene weijde het Slikslag, beijde onder Baak, 8e eene
weijde de Boonemaat, onder Bronkhorst, en 9e het erve Kleijn Lankhorst, onder Wijchmond,
leenroerig aan den Huize Baak, door het voorschreven sterfgeval op Aleijda Odilia Beekhuijsen
binnen de stad Utrecht wonende, gedevolveerd, en den 7 junij 1793 ter Camere van haar edele
mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op ............................................................. f. 231-06-06
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Den 20 junij 1793 ontvangen van Maria Proper, woonachtig te 's Heerenberg, 6 guldens-12 stuijvers,
in voldoeninge van den 50e penning van twee huijsen daar ter steede geleegen, bekend onder de
benaminge van Otto Snoeks Huijzen, het huis van de weduwe D. Herbers; door het overlijden van
Joris Proper, aldaar voorgevallen, op haar, als zijne eenige en universeele ervgenaame ab intestato
gedevolveerd, en den 7 junij 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden,
getaxeerd op ............................................................................................................................. f. 6-12-00
Den 21 junij 1793 ontvangen van mr. Abraham de Leeuw van Coolwijk, rentmeester van de
geestelijke goederen in dezer graafschap, en mr. Herman de Leeuw van Coolwijk, burgemeester der
stad Zutphen, 37 guldens-15 stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van een
huijs en wheere, binnen de stad Zutphen aan de Markt kennelijk staande en gelegen, 2e eene
obligatie ten laste dezer graavschap, groot in capitaal 500 guldens, de dato den 28 september 1745,
en 3e een obligatie ten laste van Harmen Berendsen en zijn vrouw Anneken Catershorst, groot 200
guldens, in dato den 7 augustus 1766, gevestigd in een stuk lands, Tilstede genaamd, in Baak
gelegen; door 't overlijden van haare tante Johanna Gerharda de Leeuw van Coolwijk, den 15 april
laatstleden binnen Zutphen begraven, gedevolveerd, en den 7 junij 1793 ter Camere van haar edele
mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op ............................................................... f. 37-15-04
Den 22 junij 1793 ontvangen van Emond Els Collot d'Escurij, te Arnhem woonachtig, 80 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een obligatie ten laste dezer graavschap, groot 4000 guldens,
in dato den 9 november 1743, ten naame van Alexander van Baijen, belegd, en bij magescheid van
den 30 maart 1769 aan zijne naagenoemde ehevrouw toegedeeld, door het overlijden van zijne
ehevrouw Gabriele Sophia van Eck, volgens testamentaire dispositie van den 4 januarij 1771 deszelfs
nalaatenschap voor de eene helft op hem, en voor de andere helft op haare collateraale
ervgenaamen, alle binnen de geunieerde provincien woonachtig vervallen, en den 7 junij 1793 ter
Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op ......................... f. 80-00-00
Den 24 junij 1793 ontvangen van Elsken Uland, weduwe van Albert Kortschot, op de Kolsteede, en
Jan Kortschot, beijde onder Wenterswijk woonende, 4 guldens-16 stuijvers, in voldoeninge van den
50e penning van het plaatsjen de Colstede, onder Wenterswijk, in de buurschap Meddehoe gelegen,
door het overlijden van haaren respectiven man, en broeder, Albert Kortschot voornoemd, den 10
maart laatstleden, daar ter plaatse voorgevallen, op hunlieden gedevolveerd, voorbehoudens
nogtans een ieder zijn recht, naar inhoud van de huwelijksvoorwaarden, en den 7 junij 1793 ter
Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op ........................... f. 4-16-00
Den 3 julij 1793 ontvangen van Margaretha en Geertje van Kreel, Geertje, Jan, en Garrit van
Lochem, Hendrik, Margaretha, Johanna, Harmanus, Geertruid, Herman en Gerritje te Kempen,
Johanna van Leeuwen, en Maria van Gelder, respective te Arnhem, Amsterdam en Wageningen
woonachtig, 23 guldens-10 stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs
en twee hoven, te 's Heerenberg staande en gelegen, door het overlijden van Hendrik van Kreel, in
leven contrarolleur van de Convoijen en Licenten te 's Heerenberg, den 17 maart laatstleeden aldaar
voorgevallen, op hun gedevolveerd, en den 7 junij 1793 ter Camere van haar edele mogende de
heeren gedeputeerden, getaxeerd op .................................................................................... f. 23-10-04
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Den 9 julij 1793 ontvangen van Elsjen van Leeuwen, weduwe van Garrit te Velthuijs, te Borculo
woonachtig, 1 gulden-9 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van de helft van de huijsplaats
van Jan Goossens, onder Borculo, en van een schepel gezaaij, bij den Snellenberg, onder Geesteren
gelegen, door 't overlijden van gezeijden haaren man, den 17 maart dezes jaars, aldaar voorgevallen,
op deszelfs collaterale ervgenaamen, Jan en Teuntje te Velthuijs, beijde ook te Borculo woonende,
als meede Aaltjen te Velthuijs, en Jacoba van Reede, beijde te Amsterdam haar woonplaats
hebbende, gedevolveerd, en den 7 junij 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden, getaxeerd op................................................................................................... f. 1-09-00
Den 27 julij 1793 ontvangen van Bernardus Ruwhof, 36 guldens, in voldoeninge van den 50e penning
van twee obligatien, de eene groot 1200 guldens, ten laste van Harmen Rixen of Nijenhuijs, op
Rixen, en zijn vrouw Grietjen Rengerink, in dato den 20 junij 1766 gevestigd in de caatsteede het
Rixen of Rengerink, en twee stukken lands, de Pasbrée en de Timbree geheeten, te zaamen onder
Gelselaar gelegen, en de andere groot 600 guldens, ten laste van Egbert Roelvink, in dato den 7 meij
1770, gevestigd in de cavensteede het Hagt, in Rekken gesitueerd, door het overlijden van zijne
zuster Janna Ruwhof, te Nede voorgevallen, op hem, midsgaders op de vier kinderen van wijlen
zijnen broeder Joachim Ruwhof, bij zijne nog levende weduwe Johanna ten Damme, in ehestand
verwekt, met namen Jan, Jan Arend, Christiaan, en Eva Swaantjen Ruwhof, alle te Nede
woonachtig, onder anderen gedevolveert, en den 7 junij 1793 ter Camere van haar edele mogende
de heeren gedeputeerden, getaxeerd op ............................................................................... f. 36-00-00
Den 27 julij 1793 ontvangen van Berend Willem Bueijinck, 1 gulden-10 stuijvers, in voldoeninge van
den 50e penning van de halfscheid van een molder gezaaijs landt op de zoogenaamden Dorsthorst
onder Eijbergen; door het overlijden van zijn zwager Henricus Leemslat, den 10 februarij dezes jaars
onder Rekken voorgevallen, op hem en zijne mede ervgenaamen, alle ingesetenen deezer provincie,
bij successie ab intestato gedevolveerd, en den 7 junij 1793 ter Camere van haar edele mogende de
heeren gedeputeerden, getaxeerd op ...................................................................................... f. 1-10-00
Den 3 augustus 1793 ontvangen van Garrit Jan Rutbeeke op Bekking, onder Rekken woonachtig, 91
guldens-12 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van het erve en goed Bekkink, met zijne
onderhoorige parceelen, en het goed Ensink, beijde in de heerlijkheid Borculo, voogdije Eijbergen
gelegen, door het overlijden van zijn stiefzoon Garrit Jan Bekkink, den 2 februarij laatstleden aldaar
voorgevallen, op zijne stiefdochters en dochter, met naamen Jacomina Bekkink, in huwelijk
hebbende J.T. van Dunnewolt, onder Wenterswijk, voords Josina Margaretha Bekkink, en
Engelbartha Rutbeeke, te Rekken woonende, gedevolveerd, voorbehoudens het recht hem, uit
kracht van huwelijksvoorwaarden de dato den 1 november 1786 competerende, en den 7 junij 1793
ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op ................... f. 91-12-00

16 december 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: 459 (folionrs. 581r t/m 680r) - Vindplaats: Gelders Archief

Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Ontvangst van de Collaterale Successie en Permutaties - Jaar 1793
Den 10 augustus 1793 ontvangen van Johannes Wilhelmus van Kessel, executeur testamentair in
den boedel van wijlen Johannes Schutte, weduwenaar van Hendrica van Kessel, beide naa
elkanderen, de vrouw op den 19 october 1792 en de man, op den 11 april 1793 te Doesburg
begraven, 42 guldens-6 stuijvers-8 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs in
de Koepoortstraat, een huijs en kamer in de Ooijpoortstraat, twee huijsjes in de Potstraat, een huijs
in de Sandbergstraat, een hof in het Meulenveld, en een half huijs aan den Beijtel, alle binnen de
stad en schependom van Doesborg gelegen; dan nog een vierde gedeelte van het erve Jebbink, in de
heerlijkheijd Borculo, buurschap Beltrum gesitueerd, benevens eene obligatie van 400 guldens,
gevestigd in een boere plaatsjen, het Nieuwe Broek genaamd, in de heerlijkheid Lichtenvoorde,
buurschap Lievelde gelegen, door het overlijden van opgemelde echtelieden op haare collateraale
ervgenaamen, alle binnen de geunieerde provincien woonende, gedevolveerd, en den 7 junij 1793
ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op f. 41-14-08, en met
relatie tot het eerste versterf, het verzuim zedert den 19 januarij 1793 ad 8 percent op f. 0-12-00,
dus ........................................................................................................................................... f. 42-06-08
Julij
Den 15 augustus 1793 ontvangen van Swanida Gesina Westenberg, weduwe van ds. Bernardus ten
Cate, in leven predikant te Markelo, 333 guldens-14 stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van den
50e penning, 1e van de havezathe ten Kampe of Camp, met zijn ap- en dependentien en weijdens, 2e
het erve ten Kamp of Campmans erve, 3e het erve en goed de Wenninkmoole, 4e het erve en goed
de Holtstege, 5e twee derde parten van het erve en goedt Wolberink, en 6e de halfscheid van het
erve en goed Naberink, waar van de wederhelft aan de kinderen van wijlen den burgemeester Daniel
ten Cate, en aan Hendrik Jan ten Cate toebehoorde, alle in de heerlijkheid Borculo gelegen, van welk
een en ander de tucht aan dezelve levens lang gemaakt was; door doode van opgemelden haaren
eheman, den 15 januarij dezes jaars 1793 aldaar voorgevallen, op deszelfs ervgenaamen ab
intestato, met naamen Gerrit ten Cate, Tieleman ten Cate, Henrica Eva ten Cate, ehevrouw van ds.
W.A. Becking, predikant te Wenterswijk, en Johanna Helena ten Cate, huijsvrouw van Hendrik
Ketjen, koopman in wijnen te Doetinchem, gedevolveerd, en den 6 julij 1793 ter Camere van haar
edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op ................................................... f. 333-14-04
Den 12 september 1793 ontvangen van Jan Huijsink, weduwenaar van Petronella Besselink, 6
guldens-4 stuijvers-2 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de halfscheid van een
weijde onder Steenderen, de halve Donderwinkels Vogelhegge geheeten, midsgaders van drie
stukken lands, onder Hengelo gelegen, door doode van opgemelde zijne huijsvrouw, den 11 april
1793 te Hengelo voornoemd, voorgevallen, op haare volle neven en nichten, met namen Reind,
Hendrica, Albert en Maria Besselink, alle onder Hengelo en Zelhem woonachtigh, ab intestato
gedevolveerd, en den 6 julij 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden,
getaxeerd op ............................................................................................................................. f. 6-04-02
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Den 9 october 1793 ontvangen van Derkjen van Essen, binnen Zutphen woonachtigh, 11 guldens-1
stuijver, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs en wheere, daar ter stede in de
Bornhoverstraat gesitueerd, door het overlijden van haare zuster Wilhelmina van Essen, den 12
augustus 1774 aldaar begraven, op haar en haare twee zusteren, met naamen Harmina van Essen,
weduwe van C.F. Klink, en Hendrica Elizabeth van Essen, ieder voor 1/3 part, gedevolveerd, en welk
huijs aan de overledene alleen en voor het geheel hebbende toebehoord, vervolgens door het
overlijden van haar tweede zuster Harmina van Essen, weduwe Klink voornoemd, den 1 julij 1780
binnen gemelte stad begraven, op haar en haare zuster Hendrina Elizabeth van Essen, boven
genoemd, 1/3 part van voorschreven huijs is vervallen; en eindelijk door het afsterven van haar
derde of laatste zuster Hendrina Elizabeth van Essen, zoo even gemeld, den 15 februarij dezes jaars
te Zutphen begraven, het dukgenoemde huijs, op haar voor de helft was gedevolveerd; en den 6 julij
1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, met de rente wegens het
verzuim ten aanzien van 't laatst gementioneerde versterf getaxeerd op ............................. f. 11-01-00
Den 9 october 1793 ontvangen van opgemelde Derkje van Essen, 50 guldens-13 stuijvers-4
penningen, in voldoeninge van den 50 penning van vijf obligatien, ten laste dezer graafschap, alle de
datis den 11 julij 1785, en groot ieder 1000 guldens, dus te zamen 5000 guldens, op haar door doode
van haare zuster Hendrina Elisabeth van Essen, voor de helft gedevolveerd, 't geen dezelve bij haar
voorig request, uijt ignorantie had verzuijmd; en den 19 julij 1793 ter Camere van haar edele
mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op 50 guldens, en het verzuijm, zeederd den 15 meij
1793 ad 8 percent, op 13 stuijvers-4 penningen, dus te zaamen ............................................. f. 5-13-04
Augustus
Den 9 julij 1793 ontvangen van Martinus Kistemaker, te Amsterdam woonachtig, 4 guldens-10
stuijvers-2 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een half huijs, midsgaders een vierde
part van eenige kleijne parceelen, in de stad en schependom Borculo gelegen, en bij het request
gevoegd extract uijt het verpondings boek gespecificeert, door 't overlijden van Arend Jan
Roeterink, te Borculo voorgevallen, op denselven gedevolveerd, en den 7 augustus 1792 ter Camere
van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op ......................................... f. 4-10-02
Den 4 september 1793 ontvangen van Derk Welpshof, 18 stuivers-6 penningen, in voldoeninge van
den 50e penning van de helft van drie kleijne parceeltjes land, bij of omtrent het dorp Aalten gelegen;
door het overlijden van zijne huijsvrouw Willemina Borninkhof, te Aalten voorgevallen, op haare
collateraale ervgenamen, alle binnen deese provincien, en te Amsterdam woonachtig, gedevolveerd,
en den 15 augustus 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd
op............................................................................................................................................... f. 0-18-06
Den 5 october 1793 ontvangen van Garrit Kuijper, 22 guldens-14 stuijvers, in voldoeninge van den
50e penning van den Schoonhuijserkamp, en twee stukken lands, den Bakerkamp geheeten, te
zaamen onder Eijbergen gelegen; voords twee gevestigde obligatien in landerijen, onder Eijbergen
gesitueerd, de eene van 450 guldens, dato den 2 meij 1774, en de andere van 400 guldens de dato
den 25 april 1780, door het overlijden van Engbert Kuipers, te Eijbergen voorgevallen, op hem en de
verdere collateraale ervgenaamen, alle binnen deze graafschap woonachtig, gedevolveerd, en den 15
augustus 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd
op................................................................................................................................................ 22-14-00
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Den 5 november 1793 ontvangen van Hendrica Sophia van Eijbergen, wonende te Eijbergen, 105
guldens-3 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van een half huijs, binnen de stad Borculo,
eene obligatie ten laste dezer graafschap, de dato 4 junij 1711, groot 1000 guldens, en twee
gevestigde capitaalen, het eene van 600 guldens, de dato den 3 november 1784, ten laste van Garrit
Schuurink in Hupsele, en het andere van 3500 guldens, de dato den 14 maart 1785, ten laste van
Garrit Boenink en zijn vrouw, in Lintvelde woonachtig, door het overlijden van haare zuster
Christina van Eijbergen, te Borculo voorgevallen, op haar gedevolveerd, en den 15 augustus 1793 ter
Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op ....................... f. 105-03-00
September
Den 2 october 1793 ontvangen van Johanna Westermans, weduwe van Goedert van Bronkhorst, te
Lichtenvoorde woonachtig, 11 guldens-6 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van de
hiernaa genoemde gedeeltens van ongereede parceelen, als 1e de helft van verscheijden kleijne
stukjes land, onder Lichtenvoorde, bij het extract uijt het verpondings boek gespecificeerd, en ter
requeste overgelegd, 2e de halfscheid van een quota van de Goormans Stede, onder Aalten, 3e de
halfscheid van het halve huijs en wheere, als mede het halve hofje daar achter, gelegen binnen
Lichtenvoorde; en laatstelijk 4e de halfscheid van een vierde part hooij- en hofland in Westermans
Maathe, aan het Lichtenvoordsche Broek gesitueerd, door het overlijden van haaren eheman, op
zijne collaterale ervgenaamen Willem, Berendina, Wilhelmina en Teune van Bronkhorst, en
Berendina te Stroet, alle te Lichtenvoorde, midsgaders Engelbartus van Bronkhorst, onder Voorst in
Veluwe woonachtig, voorbehoudens de tucht gedevolveerd, en den 28 september 1793 ter Camere
van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op ...................................... f. 11-06-00
October
Den 11 maart 1793 ontvangen van mr. E.F. Witsenborg, ordinaris raad in het hof van justitie van 't
landschap Drenthe, en de verdere collateraale ervgenaamen van wijlen Lucretia Witsenborg, in
leven ehevrouw van den lieutenant collonel van de artillerije, A. Gelinck, alle binnen deze republijk
woonachtig, 24 guldens-6 stuijvers-6 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de helft van
twee obligatien, gevestigd, de eene ten laste van de weduwe Simons te Eijbergen, de dato den 28
maij 1776, groot 800 guldens, en de andere ten laste van G.J. Langenberg te Zutphen, de dato den 6
april 1787, groot 1600 guldens; door het overlijden van gezeijde Lucretia Witsenborg, den 11 maij
1792 begraven, op hun lieden gedevolveerd, en den 13 october 1792 ter Camere van haar edele
mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op f. 24-00-00, en het verzuim zedert den 11
augustus 1792 ad 8 percent op f. 0-06-4½ deniers, en dus te zaamen .................................. f. 24-06-06
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November
Den 5 januarij 1793 ontvangen van Jan en Hendrica Geertruijd ten Bosch, respectivelijk te
Lichtenvoorde en Amsterdam woonachtig, 28 guldens-15 stuijvers-8 penningen, in voldoeninge van
den 50e penning van een derde gedeelte, 1e van de ongereede parceelen in de stadt en heerlijkheid
Lichtenvoorde, op het extract uijt het verbaal der verpondinge gespecificeert; 2e van de onroerende
goederen in de heerlijkheid Borculo, voogdije Beltrum, op het extract uit het verpondingsboek
uitgedrukt, 3e van drie gevestigde obligatien, als een ten laste van Jacobus Isaaks te Bredevoort, de
dato den 1 november 1778, groot 400 guldens; eene ten laste van Jan te Molder in Zieuwent, onder
Lichtenvoorde, de dato den 18 meij 1781, groot f. 316-10-00, en eene ten laste van Harmen Janssen,
te Groenlo, de dato den 24 julij 1778, per resto groot 125 guldens, door het overlijden van hunne
zuster Johanna ten Bosch, huisvrouw van Garrit Schreeven Christiaansz., den 14 meij te
Wenterswijk voorgevallen, op haarlieden gedevolveerd; en den 9 november 1792 ter Camere van
haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op f. 28-05-10½, en 't verzuim zedert den
14 augustus 1792 ad 8 percent op f. 0-09-07½, dus ............................................................... f. 28-15-08
Den 27 november 1793 ontvangen van Geertjen Klomps, weduwe en tuchtenaarsche van wijlen
Waander Ubbink of Meenk, 4 guldens-10 stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning
van den eijgendom van den halven Watertappe, onder Wenterswijk in Miste gelegen, door het
overlijden van gezeiden haaren man, den 30 november 1792 voorgevallen, op deszelfs collateraale
ervgenaamen, binnen de heerlijkheid Bredevoort woonachtig, gedevolveerd, en den 5 november
1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op f. 4-05-09, en de
rente weegens laatere aangifte en betaalinge zederd den laatsten februarij 1793 op f. 0-04-06, en
alzoo te zaamen ........................................................................................................................ f. 4-10-04
Den 3 december 1793 ontvangen van mr. E.A. Verhuell, woonende te Doesborgh, als executeur
testamentair van wijlen deszelfs broeder Joost Verhuell, in leven burgemeester der stad
Doetinchem, en aldaar den 1 augustus van dit jaar overleden, 40 guldens-19 stuivers-4 penningen, in
voldoeninge van den respectiven 50e en 25e penning van drie vierde parten van den Aartschen
Thiende ofte ook wel den Wetterschen Thiende genaamd, respective onder Hummelo en het
richterampt Doesborg wordende geheven, gesitueerd door voorschreven sterfgeval en testamento
op hem, benevens zijne drie broeders, Christiaan Antonij en Carel Hendrick Verheull, respective
capitain, en capitein lieuteant ter zee, bij de admiraliteit te Amsterdam, midsgaders Maurits Anne
Verhuell, major ingenieur in Rus Keijserlijke dienst, gedevolveerd, en den 5 november 1793 ter
Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op f. 24-11-06 en f. 16-07-09,
dus te zamen ........................................................................................................................... f. 40-19-04
Den 11 december 1793 ontvangen van Amelia Anthonetta Kopp, weduwe en ervuijtersche,
boedelhoudersche en tuchtenaarsche van wijlen den kerkmeester Christoffel Winkler, 6 guldens-14
stuijvers, in voldoeninge van den 50e penningh van een huijs en where, binnen de stad Zutphen op de
Nieuwstad, met het achterhuijs, in het Gasthuijs Steegjen uijtkoomende, door het overlijden van
gezeijden haaren eheman, den 16 augustus dezes jaars, binnen gemelde stadt begraven, op deszelfs
eenigen broeder Hendrik Jan Winkler, aldaar woonachtig, voor de helft gedevolveerd, en den 5
november 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd
op............................................................................................................................................... f. 6-14-00
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Den 18 december 1793 ontvangen van Jan Doornink, in het dorp Ruirlo woonachtig, 9 guldens-11
stuijvers, in voldoening van den 50e penning van een huijs en hof, een vierde aan Kleijn Landeweer,
en een stukjen bouwland onder Ruurlo, benevens twee achtste parten en een derde en een vierde
part aan de halve Kappersmathe, in de heerlijkheijdt Borculo, voogdije Geesteren gelegen, door het
overlijden van zijn huijsvrouw Maria Kooijers, op den 3 december deezes jaars te Ruirlo overleden,
op hem en de mede ervgenaamen in het ampt Ruurlo, heerlijkheidt Borculo, en Hengelo woonachtig,
gedevolveerd, en den 5 november 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden, getaxeerd op................................................................................................... f. 9-11-00
Den 28 december 1793 ontvangen van Antonetta, Constantinus, Ferdinandus, Sophia, Christina, en
Maria Anna Wiedenbruck, alle in de stad en kerspel Borcken, in Munsterlandt woonachtig, 130
guldens-7 stuijvers-8 penningen, in voldoeninge van den 25e penning, 1e van het geheele erve en
goedt Everink, met zijne ap- en dependentien, in de heerlijkheijdt Lichtenvoorde, buurschap
Lievelde, 2e een stuk bouwland op den Oldenhuis voor het dorp Wenterswijk, en 3e ongeveer drie
vierde gedeeltens van het geheele erve en goed Berentschott, in het kerspel Wenterswijk,
buurschap Miste geleegen, door het overlijden van hunne zuster en moeije Maria Christina
Wiedenbruck, weduwe Joquin, den 11 september van dit jaar te Borcken voornoemd overleeden,
gedevolverd, en den 5 november 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden, getaxeerd op............................................................................................... f. 130-07-08
December
Den 14 januarij 1793 ontvangen van Hendrik Korbeek, weduwenaar, tuchtenaar, en boedelhouder
van Maria Vunderink, den 6 september 1791 binnen Doesborg begraven, 1 gulden-18 stuijvers-14
penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de helft van twee stukken bouwland, de
Potgietersakker en het Kolckstuk genaamd, beijde in het Zijde Veld, onder Drempt geleegen, door
het overlijden van zijne voornoemde huijsvrouw, op haare ervgenaamen, alle te Zutphen, Warnsveld,
en Olst woonachtig, gedevolveerd, en aan hem op retour van goederen getrouwd zijnde, bij
magescheid van den 8 november jongstleden toegedeeld, en den 8 december 1792, ter Camere van
haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op 1 gulden-16 stuijvers, en het verzuijm
zedert den 6 december 1791 ad 8 percent op f. 0-02-10½ deniers, dus te zamen .................. f. 1-18-14
Den 15 januarij 1793 ontvangen van mr. Johan Haesebroeck, subst. ontvanger generaal dezer
graavschap, 49 guldens-13 stuijvers-2 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de
halfscheid van de nagenoemde ongereede goederen, als 1e een huijs binnen Zutphen op het Oude
Want staande, 2e een hof, even buijten de Nieuwstads Poort aldaar, en 3e het erve Addekink, onder
Warnsveld, buurschap Warken geleegen, door het overlijden van zijne ehevrouw Wilhelmina
Susanna Huisken, op haar neef en nicht Pieter Adriaan Reinier en Philippina Martha Renetta van
Ouwen Aller, beide in 's Hage woonachtig, gedevolveerd, en den zeven en twintigsten december
1792 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op .......... f. 49-13-02
Den 25 februarij 1793 ontvangen van Jenneken van Heerikhuijzen, en Willemken Evers, in het
quartier van Veluwen woonachtigh, 21 guldens-7 stuijvers-14 penningen, in voldoeninge van den 50e
penning van een geregt vierde part van de Groote en Kleijne Greffinksmaathe, Lubbers Kempken,
en Jochems Steeden, onder Warnsveld gelegen, door het overlijden van haaren respectiven broeder
en oom, Roetert Hendriks, te Arnhem voorgevallen, op haar ex testamento gedevolveerd, en den 8
december 1792 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd
op............................................................................................................................................. f. 21-07-14
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Den 11 maart 1793 ontvangen van mr. B. Gutberleth Plegher als executeur testamentair en ervuijter
van den boedel en nalatenschap van wijlen Catharina Delwich, en haaren vooroverleden man
Hendrik Langel, 35 guldens-3 stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de
halfscheid van naagenoemde ongereede goederen, alle onder Hengelo geleegen; als 1e van Willem
Egginks wooninge, 2e den Pol, 3e een stuk bouwland uit Reinderink, 4e een stuck bouwland uit
Reerink, de Hoogte genaamd, 5e den halven Waterkamp uit Reerink, 6e een stuck bouwland op den
Stendert, 7e een stuk bouwland in den Gooijsen Enck, 8e een weijde bij de Gennip, en 9e een weijde
het Beunk Sleegsken geheeten, door het overlijden van gezeijde weduwe Langel, op haare
testamentaire ervgenaamen, alle binnen deese graavschap woonachtig, met naamen Reijnd, Garrit,
en Garritjen Langel, midsgaders Abraham Anthonij en Aaltjen Bretvelds, voords Garrit Eggink, en
eindelijk Harmen en Garritjen Vaalverink, gedevolveerd, en den twintigsten december 1792 ter
Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op ......................... f. 35-03-04
Den 19 maart 1793 ontvangen van Hendrik Nijland, te Eijbergen woonachtig, 3 guldens-17 stuijvers10 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs en hof, voords drie schepels gezaaij
in den Esch, te zaamen onder Eijbergen voornoemd, gelegen, door het overlijden van zijn broeders
dochter Henderina Nijlandt, ten gemelter plaatze voorgevallen, op hem en de verdere ervgenaamen,
alle aldaar woonende, gedevolveerd, en den 8 december 1792 ter Camere van haar edele mogende
de heeren gedeputeerden, getaxeerd op ................................................................................. f. 3-17-10
Den 16 december 1793 ontvangen van mr. Jacob van de Graaff, 465 guldens-3 stuijvers-4 penningen,
in voldoeninge van den 50e penning, 1e van den Hof te Eschede, 2e uijt de rijsweerden, twee drie
vierde whaaren, 3e twee en een halve whaar uijt de Borgh, 4e de whaare uijt Ontedinck, 5e het erve
de Borgh, 6e het erve Ilbrink, 7e den halfscheid van een stuck uijt Ontendinck, 8e het halve erve
Busse, alle onder Gorssel geleegen; voords een obligatie in capitaal groot acht honderd guldens, ten
laste van Willem van der Meij, en zijne huijsvrouw Maria Jansse Franken, in het erve de Roskam,
onder Gorssel, den 13 meij 1769; en eene groot vier honderd guldens, ten laste van Albert van der
Meij, in twee stukken bouwland, in den Gorsselschen Enck, op den 9 augustus 1784 gevestigd, door
het overlijden van zijne ehevrouw Elia Elisabeth Podt, op den 31 augustus van dit jaar op den Huize
Eschede, onder Gorssel voorgevallen, op hem, als eenige testamentaire ervgenaam in zijne
voornoemde qualiteit, als naamens alle die geene, welke vermeenen mogten, daar toe ab intestato
berechtigd te zijn; zijnde zij alle woonachtig in de provincie Overijssel, en den 3 december 1793 ter
Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden, getaxeerd op ...................... f. 465-03-04
Grossa 25ta f. 3607-12-10
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