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Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
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beide
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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 Duijn,
pro se et nomine uxoris Magdalena Elizabeth van Lijnden goed gevonden en verstaan dat wegens
het overlijden, zoo van Otto Frederik van Lijnden tot de Voorst, aan deszelfs nagelaatene goederen,
op zijne naaste ervgenaamen, die bij zijn sterfdag geweest waren, 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 laatstgemelde den 6 october
1791 te Amsterdam voorgevallen, waar door de leengoederen door haar naagelaaten op Derk van
Lijnden tot Swanenburg, en het allodiale op welgemelden Derk van Lijnden tot Swanenburg, en de
supplianten, in gelijke deelen waaren vervallen met de betalinge van den collateralen impost des 50e
penning zou mogen worden gesupersedeert, tot dat Frederica Louisa van der Does douairiere van
Otto Frederik van Lijnden, welke de erfportien in tucht bezit, zoude zijn overleden; ten welke eijnde
den geautoriseerden ontvanger van voorschreeven impost is gelast geworden, hier van in zijnde
reekeningen aanteekeningen te maken, dus hier...................................................................... Memoria
Den 4 februarij 1794 ontvangen van Catharina Hester Gelink, 8 guldens-10 stuijvers-12 penningen, in
voldoeninge van den 50e penning van een vierde part in een huijs en in een stal daar achter, staande
op de Nieuwstad binnen Zutphen, door het overlijden van haare tante, ook Catharina Hester Gelink
geheeten, voorgevallen naa den 19 april 1785 blijkelijk uijt een op die dag door haar gepasseerd
testament in de heerlijkheid Eijsden in het Land van Over Maaze op haar, insgelijx toen ter tijd
aldaar woonachtig geweest, ex testamento vervallen; en den 10 januarij 1794 ter Camere van haar
edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op 5 guldens-4 stuijvers-8 deniers; en het
verzuijm zedert den 19 julij 1785 ad 8 percent, op 3 guldens-6 stuivers-1 denier, dus te
zaamen ...................................................................................................................................... f. 8-10-12
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Den 27 februarij 1794 ontvangen van Hendrik Coobessen, als man en voogd zijner ehevrouw
Reintjen Hietink, 13 guldens-12 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van de naagenoemde
parceelen, als 1e van een stuk bouwland onder den richterampte Zelhem gelegen, den
Kraeijentelder, of pro quota uit Everhardink, geheeten; 2e van een stuk bouwland onder het
richterampt Hengelo, buurschap Gooij geleegen, zijnde een zesde part van het Remmelinkblek, en 3e
drie vierde van een weijde, Jan Niesink Selsenslag geheeten, door het overlijden van zijn gemelde
vrouws halve broeder Peter Hietink, op den 18 october 1792 te Hengelo voorgevallen, op haar en
haare mede ervgenaamen, alle in deze graafschap woonachtig, ab intestato gedevolveerd, en den 10
januarij 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op 12
guldens-12 stuivers, en het verzuim zedert den 18 januarij 1793 ad 8 percent, op een gulden, en al
zoo te zaamen op .................................................................................................................... f. 13-12-00
Den 6 september 1794 ontvangen van Maria Doeven, weduwe van Jan Willem Holscher, 4 guldens10 stuivers-6 penningen, in voldoeninge van den 50e penning, 1e Tonnis Holsgers van het huis van
Jacob Geverink, en een gaarden van de weduwe Hoenhof afges., 2e een derde part van den
Bronkhorst Kamp, ad twee schepels gezaaij, van Jan Willem ten Cate afgesch., 3e nog van den hof of
gaarden van Jan Bouwmeester afges., 4e een schepel gezaeij in den Veldkamp, één en een half
schepel gezaaij in den Veenenkamp, en de halfscheijd van één en een half schepel gezaaij, in den
Jukkenberg van Berend Holsgers afges., 5e van de huisplaatse van Jacob Geverink, van Engbert
Holsgers afges.; zijnde alle onder de heerlijkheid Borculo, voogdije Eijbergen gelegen; door het
overlijden van haar mans broeder Hendrik Holschers, den 11 september 1793 te Eijbergen
voorgevallen, op haar en haare kinderen, insgelijks aldaar woonachtigh, gedevolveerd, en den 10
januarij 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd
op............................................................................................................................................... f. 4-10-06
Februarij
Den 25 februarij 1794 ontvangen van Lutte Essink, huijsvrouw van Hendrik Essink, onder Aalten
woonachtig, 9 guldens-5 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van twee stukken
bouwland, geleegen in het kerspel Aalten, buurschap Iserlo, en 2e een stuk land, mede aldaar
gesitueerd, dog geen verponding doende, en overzulks geëstimeerd zijnde op 275 guldens, door het
overlijden van haar neef Derk Essink, in Aalten, den 30 december 1793 voorgevallen, op haar
devolveerd, en den 5 februarij 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxeerd op ............................................................................................................................. f. 9-05-00
Den 5 maart 1794 ontvangen van Jannes Heesen, 14 guldens-15 stuijvers, in voldoeninge van den 25e
penning van twee vijfde parten van twee dag maeijens hooijgrond, het Goor genaamd, gelegen in
den ampte en heerlijkheid Bredevoort, onder den dorpe Dinxperlo, geen verponding doende,
gewaardeerd op 200 guldens, op zijne huijsvrouw Gerritje van Coeverden, woonachtig in de
buurschap Zuiderwijk, onder den ampte van Boekholt in Munsterland, als universeele ervgenaame
van Wessel ten Benzel en Engelina Hesselink, in leven echtelieden, en beide woonachtig geweest in
gemelden ampte, en waarvan de laatste op den 22 februarij 1792 is overleden, met exhibitie
ingevolge appoinctement van den 3 december 1793 van een behoorlijk attest, zoo van den tijd van 't
overlijden van Wessel ten Benzel, voorgevallen op den 11 december 1787, als van de manier waar
op het gelibelleerd parceel op zijn huijsvrouw is gedevolveerd; en den 5 februarij 1794 ter Camere
van haar edele mogende de heeren, gedeputeerden, wegens de successie van Engelina Hesselink
aan haaren man Wessel ten Benzel op f. 4-00-00, en het verzuijm zedert den 11 maart 1788 tot den
28 november 1793 ad 8 percent op f. 1-16-00, voords wegens het verval van het gelibelleerd parceel
op zijne huijsvrouw op 8 guldens, en het verzuijm zedert den 22 meij 1792 tot den 28 november
1793 ad 8 percent, op 19 stuivers, en alzoo te zaamen.......................................................... f. 14-15-00
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De 19 april 1794 ontvangen van Wolter Bloemendaal, Jan Hulstein en Hendrik Smeitink, als voogden
over den minderjarigen Gerrit Hendrik Gosseling, woonachtig in den Toldijk onder Steenderen, 4
guldens-10 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van de helft in zeker kamp lands, Tilkamps
geheeten, onder Steenderen in den Toldijk aan de Schiphorsterstraat geleegen, door het overlijden
van hun pupils broeder Philip Gosseling in 's Hage, op den 1 december 1793 voorgevallen, op
denzelven, als eenigen ervgenaam vervallen, en den 5 februarij 1794 ter Camere van haar edele
mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op .................................................................. f. 4-10-00
Maart
Den 29 maart 1794 ontvangen van Catharina Jacobs, weduwe van Zweer de Rave, woonachtig te
Zutphen, 27 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van de halfscheid der naagenoemde
capitaalen, als 1e een groot 700 guldens, ten laste van Gerrit Hueskes en vrouw, in dato den 28
september 1768, gevestigd in twee stukken bouwland, groot 3½ molders gezaaij, zijnde 1/3 in de
zoogenoemde Koemathe, omtrent den Braamkamp of Bagijne Bult, midsgaders in het huijs alwaar
de Beer uithangd, te zaamen in het kerspel Wansveld gelegen, 2e een groot 1500 guldens, in dato
den 28 september 1769 ten laste van Bernardus Meijerink, gevestigd in een huis en wheere binnen
de stadt Zutphen staande en gelegen, en 3e een groot 500 guldens, in dato den 29 februarij 1792 ten
laste van Hendrik Bluemink en zijn vrouw, gevestigd in landerijen onder Hengelo geleegen; door het
overlijden van gezeijden haaren eheman, voorgevallen te Zutphen, alwaar denzelven op den 21
januarij 1794 is begraven, op zijn broeder en broeders kinderen, alle te Amsterdam woonachtig,
gedevolveerd, en den 12 maart 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxeerd op ........................................................................................................................... f. 27-00-00
Den 5 april 1794 ontvangen van Samuel Kretschmer, en Jan Willem Lankhiet, in qualiteit als
curateuren over wijlen Willemina Oink, weduwe van Claas Vlootman, 15 guldens, in voldoeninge
van den 50e penning, 1e van de helft van een capitaal, groot 500 guldens, ten laste van Jan Sleijster
en zijn vrouw Wesseltje Wiggerink, in dato den 5 december 1736, gevestigd in een huijs op den
Rijkenhagen binnen Zutphen, en 2e de helft van een capitaal, groot 1000 guldens, ten laste van
Hendrik Jalink en zijn vrouw Sara Johanna van Hoorn, in dato den 5 april 1782, gevestigd in een
huijs aan de Laare Binnenpoort, binnen Zutphen, door het overlijden van voornoemde weduwe
Vlootman binnen evengemelde stad op den 21 maart 1793 voorgevallen, ingevolge decreet van de
magistraat der meergemelde stadt, de dato 28 februarij 1794 (terwijl de voornoemde curateuren
inmiddels bij resolutie van haar edele mogende voor diligens verklaard waaren) voor 1/3 portie op
Evert Willem Nijenhuijs, woonachtig in 's Hage, en voor de twee overige derde portien, op de
gesusters Willemina Hendrica Willemsen, weduwe van Hendrik Sap, en Lamberdina Willemsen,
huijsvrouw van Lucas Wenink, dog waar toe de boekhouder en diaconen der Nederduitsche
Gereformeere Gemeente alhier, als de gemelde gesusteren alimenterende berechtigd zijn vervallen
waren, en den 14 maart 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxeerd op ........................................................................................................................... f. 15-00-00
Den 5 april 1794 ontvangen van Johannes Vaags, als last hebbende van Harmannus te Stroete, 1
gulden en 1 stuiver, in voldoeninge van den 50e penning van een half huijs, staande in het dorp
Aalten; door het overlijden van Janna Bengevoort, in leven ehevrouw van gezeiden H. te Stroete,
voorgevallen te Aalten op den 31 december 1793 op haare collateraale erfgenaamen, alle binnen de
geünieerde provincien domicilieerende, voor de helft gedevolveerd, en den 12 maart 1794 ter
Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op ............................ f. 1-01-00
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Den 14 april 1794 ontvangen van Willem Thienk woonachtig te Wenterswijk, 31 guldens-10 stuivers,
in voldoeninge van den 50e penning van de halfscheid van de volgende drie parceelen, als 1e een
huijs, schuur en wheere, staande en gelegen in het dorp Wenterswijk, de Zak- en Bloedige Thiend in
de vicarie Sti Anthonii te Aalten; en 3e het jus patronatus van de gemelde vicarie, door het overlijden
van deszelfs ehevrouw Barbara Meijs, aldaar op den 10 januarij voorgevallen, op hem, uit kragt van
huwelijks voorwaarden vervallen, en den 12 maart 1794 ter Camere van haar edele mogende de
heeren gedeputeerden getaxeerd op ..................................................................................... f. 31-10-00
Den 25 april 1794 ontvangen van Maria Gielink, weduwe van Anthonij Dekker, woonende in de
Lijmers onder Zevenaar, 96 guldens-13 stuivers-8 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van
het hofhoerige goed Schuuring, gelegen in de heerlijkheid Borculo, onder Nede, door het overlijden
van Elisabeth Wansink te Groenlo, op den 20 december 1791 voorgevallen, op haar gedevolveerd,
dan dat over de successie in dat goed, tusschen haar en Hermanus Wansink proces ontstaan zijnde,
bij successive resolutien van haar edele mogende, uitstel van betaling der collaterale impost was
verleend, en thans het gemelde proces op den 20 februarij 1794 in der minne getermineerd zijnde,
het gemelde hofhoorig goed Schuuring, aan haar is verbleeven en den 12 maart 1794 ter Camere
van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op ....................................... f. 96-13-08
Den 30 april 1794 ontvangen van Johannes Vaags, als last hebbende van Bernardus Caspers, 6
guldens-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de halfscheid van de naavolgende
parceelen, als 1e een half huis van Barend Morrien, 2e een hof van den Everskamp, 3e een half huijs
en kamer van Osewold Kremer, 4e een stuk land, groot twee en een half schepel gezaaij van lijsen,
zijnde alle geleegen in en bij het dorp Aalten, 5e een stuk land op den Bosscher Esch, onder
Bredevoort gelegen, door het overlijden van zijn ehevrouw Aaltjen Poelhuis op den 12 februarij
1784, op haare collateraale ervgenaamen, alle binnen deeze provincie woonachtig, gedevolveerd, en
den 12 maart 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd
op............................................................................................................................................... f. 6-00-12
Den 6 meij 1794 ontvangen van Anthonij Luckassen, te Zwol woonachtig, 5 stuijvers, in voldoeninge
van den 50e penning van de halfscheid van een huis en hof, gelegen bij het dorp Wenterswijk, door
het overlijden van zijn nicht Harmina Kuenen, vrouw van Harmen Maas, te Wenterswijk
voorgevallen, op den 30 januarij 1793 op hem gedevolveerd, en den 12 maart 1794 ter Camere van
hun edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op 4 stuivers en 12 penningen, en het
verzuijm van den 30 april 1793 tot den 10 maart 1794 ad 8 percent op 4 penningen, dus te
zamen ....................................................................................................................................... f. 0-05-00
Den 31 meij 1794 ontvangen van Franciscus Baerken en Jan Sloot, als executeuren testamentair van
den boedel van Johanna van den Berg, weduwe van Jan Hendrick ten Holt, 18 guldens-14 stuivers-8
penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de navolgende parceelen, als 1e een hof gelegen
in de stad Doesborg, in het Ruijter Quartier, zijnde, om dat geen verpondinge doet getaxeerd op 175
guldens, 2e een huis binnen gemelde stad, staande in de Saltpoortstraat, 3e een huis mede aldaar,
staande in de Verbrandestraat, en 4e een gedeelte van de Schaapsweide of Noordwijks maetje,
gelegen in 't richterampt Doesborg onder het kerspel Drempt, door doode van gemelde Johanna van
den Berg, voorgevallen te Doesborg, alwaar op den 21 februarij 1794 is begraven, op haare broeders
kinderen, zijnde alle inheemschen, gedevolveerd, en den 12 maart 1794 ter Camere van haar edele
mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op ................................................................ f. 18-14-08
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Den 9 julij 1794 ontvangen van Johannes Christiaan Veltkamp, 11 guldens-15 stuivers-4 penningen,
in voldoeninge van den 50e penning van de volgende parceelen, als 1e een derde part van de
Brakelskamp op de Beest, 2e een derde part van een caatsteede, en 3e een derde part van vier
parceelen land, alle geleegen in de heerlijkheid Gendringen en Etten, door het overlijden van zijn
oom Hermannus Sluijter, voorgevallen den 17 meij 1792 op deszelfs naagelatene weduwe Johanna
Margaretha Hoising, ex testamento gedevolveerd, en den 12 maart 1794 ter Camere van haar edele
mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op 10 gulden-10 stuivers, en het verzuim zedert den
17 augustus 1792 tot den 5 maart 1794 ad 8 percent op 1 gulden-5 stuivers-4 penningen, dus te
zamen ...................................................................................................................................... f. 11-15-04
Den 9 julij 1794 ontvangen van Johannes Christiaan Veldkamp, 21 guldens-4 stuivers, in voldoeninge
van den 50e penning, 1e van twee derde parten van den Brakelskamp op de Beest, 2e twee derde
parten van een caatsteede, en 3e twee derde parten van vier parceelen land, alle geleegen in de
heerlijkheid Gendringen en Etten, door het overlijden van zijne tante Johanna Margaretha Hoising,
weduwe van Harmannus Sluijter, voorgevallen te Anholt op den 25 october 1793, op hem ab
intestato gedevolveerd, en den 22 maart 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeerd op 21 guldens, en het verzuim zederd den 25 januarij tot den 5 maart,
beide 1794, ad 8 percent op 4 stuivers, dus te zamen ........................................................... f. 21-04-00
Den 9 julij 1794 ontvangen van Wessel Kuijper, als volmachtiger van Berend Boers en Catharina
Scholten, echtelieden, woonende in 's Hage, 3 guldens-16 stuivers-8 penningen, in voldoeninge van
den 50e penning van de volgende parceelen, als 1e een stuk land op den Breurdijk, 2e de Zes
Molenhoven, en 3e Ruitermansmaat aan den Langenhorst, alle in de heerlijkheid Gendringen en
Etten geleegen, door het overlijden van Cornelia Scholten, voorgevallen te Gendringen op den 20
augustus 1793 op deszelfs principalen gedevolveerd, en den 12 maart 1794 ter Camere van hun
edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op 3 guldens-14 stuijvers-12 penningen, en het
verzuijm zedert den 20 november 1793 tot den 5 maart 1794 ad 5 percent, op 1 stuijver en 12
penningen, dus te zaamen ........................................................................................................ f. 3-16-08
April
Den 17 april 1794 ontvangen van Geesken Gosselink, huisvrouw van Teunis Gosselink, 4 guldens-4
stuivers- 12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van het halve Heiligen Geest Landje,
2e een vierde van de Wanninkhorst, 3e een vierde van Wentink, alle in het kerspel Steenderen onder
de buurschap Baak gelegen, door het overlijden van haare zuster Arendje Gosselink, voorgevallen te
Steenderen, op den 18 februarij 1794 op haar en haare halve broeders Steven en Teunis Gosselink,
te zamen met haar, onder Steenderen woonachtig, gedevolveerd, en den 1 april 1794 ter Camere
van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op ......................................... f. 4-04-12
Meij
Den 22 meij 1794 ontvangen van Anthoni Kleijn Antink, 2 guldens-7 stuijvers-8 penningen, in
voldoeninge van den 50e penning van twee derde parten van Klein Antink of Antinkhof, geleegen in
het richterampt Hengelo, onder de buurschap Varssel, door het overlijden van zijnen broeder Jan
Klein Antink, voorgevallen te Hengelo op den 23 december 1793, op hem en zijne zuster, beide
aldaar woonachtig, gedevolveerd, en den 8 meij 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden, getaxeerd op 2 guldens-7 stuijvers, en het verzuijm zedert den 23 maart tot den 7
meij, beide 1794, ad 8 percent op 6 deniers, dus te zamen .................................................... f. 2-07-08
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Den 30 meij 1794 ontvangen van Evert Jan, Christiaan, Dirk, en Christina ten Dijk, voorts Harmen,
Fenneken, Johanna Catharina, Jacomina, Gerritjen en Gerdina Menkveld, binnen de stad en
Graafschap Zutphen, en te Haarlem woonachtig, 20 guldens-10 stuijvers, in voldoeninge van den 50e
penning van de volgende parceelen, 1e een vierde part in de halfscheid van de Groote en Kleine
Greffelinksmathe, en Lubbers Kempken, en van de Jochemstede, alle onder het kerspel Warnsveld,
in de buurschap Wichmond gesitueerd, 2e een derde van een vierde part in de halfscheid der
gementioneerde parceelen, 3e een vierde in een vierde in de voornoemde halfscheid der
gementioneerde parceelen, en 4e een derde in een vierde gedeelte van laatstgemelde wederhelft der
meergezeide parceelen, door het overlijden van haare moeije Johanna Menkveld, weduwe van
Gerrit Gotink, voorgevallen te Zutphen in april 1794, op hun gedevolveerd, en den 7 meij 1794 ter
Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op .......................... f. 20-10-00
Den 31 meij 1794 ontvangen van Swanida Helena Couleman, weduwe van Rudolph Wildrik, in leven
predikant te Zutphen, 34 guldens-9 stuivers-8 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van
een vierde part in het erve, den Beusekom geheeten, in het schoutampt van Zutphen, kerspel
Almen, buurschap Harfsen geleegen, voorbehoudens het recht van lijftucht van gemelden R. Wildrick
geduurende zijn leven, waar over met meergemelden eheman in het jaar 1768 met de collaterale
ervgenaamen was ingegaan een contract van erfenis uitkoop, waar bij het aangetogen vierde part
met andere boedels effecten aan hem zijn afgestaan teegens betaalinge van 1114 guldens, door het
overlijden van Berendina Johanna Verstege, eerste huijsvrouw van gezeiden ds. R. Wildrik, te
Zutphen reeds in het jaar 1747 voorgevallen op haare collateraale ervgenaamen, alle te Amsterdam
woonachtig, gedevolveerd, en den 9 meij 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeerd op 12 guldens-3 stuijvers-10½ deniers. en 's lands impost van den 50e
penning, weegens de gelibelleerde erfnis uitkoop, op 22 guldens-5 stuivers-7½ denier, dus te
zaamen ................................................................................................................................... f. 34-09-08
Den 4 junij 1794 ontvangen van Arnoldus Luikink, 4 guldens-5 stuijvers-8 penningen, in voldoeninge
van den 50e penning van een stuckjen grond genaamd pro quota van Agelink, gelegen in het
richterampt van Zelhem, door 't overlijden van Jorden Luijkink, voorgevallen te Zelhem, en aldaar op
den 17 maart 1794 begraven, op hem en zijne meede ervgenaamen, alle in deeze graafschap
woonachtig, gedevolveerd, en den 8 meij 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeerd op ................................................................................................... f. 4-05-08
Den 21 junij 1794 ontvangen van Jan Schreurs, 5 guldens-14 stuijvers, in voldoeninge van den 50e
penning van een stuk bouwland, Schuijrinks land genaamd, onder Aalten, buurschap Lintel geleegen,
door het overlijden van zijn vrouws zuster Hendersken Karsselder, voorgevallen te Aalten op den 16
februarij 1794, op hem en zijne mede erfgenamen, alle binnen deeze provincie woonachtig,
gevolveerd, en den 7 meij 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxeerd op ............................................................................................................................. f. 5-14-00
Den 24 junij 1794 ontvangen van Jan Steentjes, voords Evert, Anthonij, Aleijda en Geesken
Berendsen, de eerste te Amsterdam en de vier laatste binnen deese graafschap woonachtig, 1
gulden-10 stuivers, in voldoeninge van den 50e penning van de halfscheid in een huijs en wheere, in
de stad Doetinchem staande en gelegen, bekend onder de naam van Kleins Huijs, door het
overlijden van haaren moeije Janna Berendsen, weduwe van Alof Abbink, voorgevallen binnen
laatsgenoemde stad, alwaar de zelve op den 17 maart 1794 is begraven, op hun gedevolveerd, en
den 7 meij 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd
op .............................................................................................................................................. f. 1-10-00
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Den 2 julij 1794 ontvangen van Jan Hendrik Blankenborg en Anthonij Blankenborg, 5 guldens-14
stuijvers-2 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een catersteede, met eenige daar
onder gehoorende landerijen, Klein Karreman geheeten, onder de heerlijkheid Lichtenvoorde, in de
buurschap Lievelde, en onder het schependom van Groenlo gelegen, door het overlijden van
Johanna Stoltenborg op den 14 april 1794 binnen Groenlo voorgevallen, op den eerstgemelden is
vervallen ex testamento de halfscheid, en op den tweeden benevens zijne mede ervgenamen ab
intestato de wederhalfscheid, en den 7 meij 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeerd op ................................................................................................... f. 5-14-02
Junij
Den 20 junij 1794 ontvangen van Hendrick Hakstede, als in huwelijk hebbende Janna Schoppers,
woonachtig te Aalten, 8 guldens-19 stuivers, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van twee
schepels gezaaij lands, op Fokking, onder Aalten gelegen, 2e een stuk bouwland, groot drie schepels
gezaaij, meede aldaar bij de Ville Koelen, en 3e een dito stuk, groot twee schepels gezaaij, mede
aldaar geleegen; zijnde deze twee parceelen, omdat geene verpondinge gegeven, gerichtelijk
geëstimeerd op 364 guldens, door het overlijden van Garrit Schoppers, te Aalten voorgevallen, op
den 13 augustus 1793 op gemelde zijne ehevrouw en haare meede collateraale ervgenaamen, alle in
deese graavschap en te Meppel woonachtig, gedevolveerd, en den 5 junij 1794 ter Camere van haar
edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op 8 guldens-11 stuijvers, en het verzuijm
zedert den 13 november 1793 tot den 3 junij 1794 ad 8 percent op 8 stuijvers, en alzoo te
zamen ....................................................................................................................................... f. 8-19-00
Den 24 junij 1794 ontvangen van Hendrick Willinck Abrahamz., Herman Willem, Christina, Judith,
en Geertruid Willink, alle wonende te Wenterswijk, 174 guldens-11 stuijvers-4 penningen, in
voldoeninge van den 50e penning van de volgende parceelen, 1e het goed Beernink, 2e de goederen
Gossink en Broekenisse, 3e een weide het Gourdeswerk, 4e een huijs en hof, het Kip genaamd, 5e
een thiende uit het goed Dulmers, zijnde, om dat geene verpondinge geeft, getaxeerd op 110
guldens, alle welke goederen in en onder Wenterswijk zijn gesitueerd, 6e de helft van den
Goerdenspol, onder Wenterswijk gelegen, dog, omdat geene verpondinge geeft, gerichtelijk
getaxeerd op 550 guldens, 7e de helft van het erve en goed Scholtenhuijs, onder Eijbergen geleegen,
8e de helft in het goed Bouhuijs onder Beltrum geleegen, 9e het Weijginkhuijs, in Wenterswijk
staande, voor de helft, 10e een vierde gedeelte van een huijs van Wassenborg, aan den Satinksplas,
in Wenterswijk staan de, 11e een zesde gedeelte van een huijs van Hendrick Willink Abrahamz.
staande in het dorp Wenterswijk, 12e een gevestigd capitaal ten laste van Gerrit Jan te Loeke in
Avest, groot 1300 guldens, 13e een gevestigd capitaal ten laste van Berend ten Bokkel bij Bredevoort,
groot 100 guldens, 14e een gevestigd capitaal ten laste van B.W. Kooijers, per resto 15 guldens, 15e
een gevestigd capitaal ten laste van Lubbert Sompsen, in Iserloo onder Aalten, groot 700 guldens,
16e een gevestigd capitaal ten laste van Jan Franken, in Beltrum, groot 300 guldens, 17e de helft in
een capitaal, ten laste van Otto Beumer, te Borculo, groot per resto 222 guldens-12 stuijvers, dus
voor de helft 111 guldens-6 stuivers, en 18e de helft in een capitaal ten laste van Mattijs Vriesen te
Wenterswijk, groot 80 guldens, dus voor de helft 40 guldens, door het overlijden van derzelver oom
Willem Willink, aldaar op den 17 februarij 1794 voorgevallen, op hun gedevolveerd, en den 4 junij
1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op ........ f. 174-11-04
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Den 26 junij 1794 ontvangen van Gerrit Jan Rutbeek, wonende te Rekken, 14 guldens-1 stuijver-14
penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de naavolgende parceelen, als 1e van Reekers
Plaats, 2e het Haverland, in den Scharpenoord van Odink, zijnde bouw- en weijdeland, 3e de
Holbraake ad vijf schepels gezaaij van Jan ten Dijke, 4e een quota of kamp van het Luttikholt ad vijf
schepels gezaaij, 5e nog een quota van gezeijden kamp van het erve Luttikholt ad vijf schepels
gezaaij, bij Beerend Sloemers gestaan, en 6e een quota van den tienden uit Dijke; door het
overlijden van zijn moeije Grietje Reekers, aldaar op den 19 maart 1794 voorgevallen, op hem voor
de helfte gedevolveerd, en den 4 junij 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeerd op.................................................................................................. f. 14-01-04
Den 12 julij 1794 ontvangen van Aaltje Abbink, 2 guldens- 9 stuijvers, in voldoeninge van den 50e
penning van de helft van een huis, staande binnen de stad Doetinchem, Jan Kleinhuis genaamd, door
het overlijden van haar oom Alof Abbink, voorgevallen binnen gemelde stadt, alwaar denzelven op
den 10 meij 1786 is begraven, op haar en de mede collaterale ervgenaamen, alle binnen deese
provincie woonachtig, voor de helft gedevolveerd, en den 4 junij 1794 ter Camere van haar edele
mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op 1 gulden-10 stuivers, en het verzuijm zedert den
18 augustus 1786 tot den 3 junij 1794 ad 8 per cent op 19 stuijvers, dus te zaamen op......... f. 2-09-00
Den 5 augustus 1794 ontvangen van Anna Catharina Segers, wonende te Lathum, 108 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een weijde, de Vrouwen Mathe genaamd, gelegen in de
Graafschap Bergh, door het overlijden van Franciscus Segers, voorgevallen te Ulft, op den 25 maart
1794 op haar, voords op de kinderen van wijlen zijnen broeder Johan Segers, wonende onder Cleve,
wijders op de kinderen van wijlen deszelfs broeders Willem en Hendrick Seegers, wonende te Elten,
gedevolveerd, en den 5 junij 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxeerd op ......................................................................................................................... f. 108-00-00
Den 27 november 1794 ontvangen van Willem Velhorst, te Vorden woonende, 5 guldens-4 stuijvers8 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de navolgende parceelen, als 1e de helft van
het halve Lepperstuk, 2e de helft van een derde part van de Fosserije, beijde in Vorden, onder Linden
geleegen, 3e de helft van een derde van een gedeelte van den Hoogenkamp onder Baak geleegen, en
4e de helft van pro quota van Jan Bleuminks parceelen, in Hengelo onder Varssel gesitueerd; door
het overlijden van zijne huijsvrouw Janna Pelskamp, te Vorden, den 7 maart 1794 voorgevallen, op
hare collateraale ervgenaamen, te Zutphen, Warnsveld en te Vorden woonachtig, gedevolveerd, en
den 5 junij 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd
op .............................................................................................................................................. f. 5-04-08
Den 8 december 1794 ontvangen van Willem Slotboom, woonachtig te Lochem, 26 guldens-11
stuijvers-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de halfscheijd in de nabenoemde
parceelen, als 1e een huis binnen Lochem in de Walterstraat, 2e een gaarden aan de Koesteege, 3e
een gaarden daar bij aangespaad, 4e een gaarden tegen den Harkelkamp, 5e een half molder in den
Zijden Enk, 6e den halven Drostenhof, 7e een derden deel van het land op den Kienkamp, 8e de
Brandinkhorster Kamp, 9e van de weduwe Kelholt het gedeelte op den Halemanskamp, 10e het
Woerts-Maatjen, 11e van Pladdenkamp, het gedeelte op den Halemanskamp, 12e van Jan der Aver,
de helft van een stuk op den Sloot, 13e van Harmen Brabender, Berend Nieuwenjaank zijn gedeelte
op den Halemanskamp, 14e een vierde part van den Drostenhof, 15e van A.W. Haijtink, het gedeelte
op den Halemanskamp, 16e van M. ter Schegget, de halve Woertsgaarden, 17e een gaarden aan het
Moolengoor, 18e een kamp aan het Moolengoor, 19e van J. Reerink een stuk op den Sloot, 20e van
H. Tommeler een stuk op den Halemanskamp, en 21e van Chozij een stuk op den Sloot; door het
overlijden van zijne zuster Arnoldina Slotboom, aldaar voorgevallen, op den 10 maij 1794, op hem
gedevolveerd, en den 7 junij 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxeerd op ........................................................................................................................... f. 26-11-12
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Julij
Den 11 augustus 1794 ontvangen van C.W. en J.A. Ihle, in qualiteit als testamentaire executeuren
van de nalatenschap van Johanna Geertruijd Strobant, 4 guldens-4 stuijvers, in voldoeninge van den
50e penning van een huijs en hof, staande en geleegen binnen Wenterswijk, door het overlijden van
de laatst gemelde, voorgevallen te Amsterdam, op haare zuster Enneken Strobant, woonachtig te
Wenterswijk, ex testamento gedevolveerd, en den 2 julij 1794 ter Camere van haar edele mogende
de heeren gedeputeerden getaxeerd op .................................................................................. f. 4-04-00
Den 1 november 1794 ontvangen van Peter Evekink, in qualiteit als executeur van den boedel en
nalatenschap van wijlen Berend Agelink, 18 guldens-7 stuijvers-12 penningen, in voldoeninge van
den 50e penning van den Visser, nevens het Sanden Steedje, beijde in het richterampt Doetinchem
geleegen, door het overlijden van den laatst gemelden, binnen Doetinchem, alwaar op den 7
september 1786 is begraven, op zijne collaterale erfgenaamen, binnen deze graafschap woonende,
gedevolveerd, en den 2 julij 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxeerd op 11 guldens-9 stuijvers-10½ deniers, en het verzuim zedert den 7 december 1786 tot
den 12 junij 1794 op 6 guldens-18 stuijvers, dus te zamen .................................................... f. 18-07-12
Augustus
Nihil
September
Nihil
October
Nihil
November
Den 8 januarij 1794 ontvangen van Janna Hemsink, weduwe van Garrit Binnemans, te Vorden
woonachtig, 1 gulden-16 stuivers, in voldoeninge van den 50e penning van een half huijs in Borculo,
Gerrit Smies Huijs genaamd; door het overlijden van haare zuster Berendjen Hemsink, weduwe
Garrit Smies, den 21 october deese jaars te Borculo voorgevallen op haar gedevolveerd, en den 5
november 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd
op.................................................................................................................................................. 1-16-00
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Den 13 januarij 1794 ontvangen van Gijsbertha Norberta van Dorth, ehevrouw van W.T. van
Middagten, en Reinerus Engelbertus van Dorth tot Medler, midsgaders Theodora Olivira van Dorth,
ehevrouw van H.W. van Wijnbergen, als mede Maria Cornelia van Dorth, ehevrouw van G.W. van
Lamzweerde, en Olivier Theodorus Petrus Paulus van Hacfort, respective in Overijssel, deese
graavschap, en het Quartier van Nijmegen woonachtigh, 196 guldens-4 stuijvers, in voldoeninge van
den 50e penning. 1e van de halfscheid van de Colke, 2e de halfscheid van den Kleinen Brinkelkamp, 3e
de helfte van een gedeelte van den Kleijnen Brinkelkamp, 4e de helft van den Buinink en
Ruiterkamp, 5e de helft van Velderkamp van Rensink, 6e de helft van het Peereboom Stuk, 7e de
helft van twee stukken langs den Groenenweg, 8e de helft van Bruininks Clootjen, 9e de helft van
den Grooten Brinkerkamp, 10e de helfte van den anderen halven Groten Brinkerkamp, 11e één en
één vierde whaare in de Gorsselse weerden, 12e een vierde in het erve Grooterkamp, 13e een vierde
in den Kievenkamp; alle onder Gorssel; 14e een vierde in het erve den Pas, onder de buurschap
Eefde, 15e de helft van het erve Broekslag, in Vierakker, 16e de Boelhaver Maate, onder de
buurschap Eefde geleegen, leenroerig aan deeze provincie, geen verponding doende, dog successive
resolutien van den 2 december 1719, 10 november 1724, 7 october 1774, en 16 meij 1787 in het
collateraal des 50e pennings op 20 guldens aangeslagen, waar op hier onder alnu weder zal
bereekendt worden, om dat volgens verklaaringe ter requeste, dit parceel geen veranderinge of
vergroting heeft ondergaan; 17e een obligatie van 1200 guldens in den Huize en Havezaate Velde
gevestigd; door 't overlijden van Maria Catharina Anthonia van Dorth, den 11 junij 1793 in de
Abdije Schledenhorst, bij Rees, overleden, daar door op hun, salvo usufructu, aan Constantia
Helena van Dorth, kragt testamentaire dispositie van den 2 november 1789 gedevolveerd, en den 5
november 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd
op .......................................................................................................................................... f. 196-04-00
Den 16 januarij 1794 ontvangen van Xaverius de Both, namens Otto van Hövel tot Weseveld,
woonende op dat Huijs in het Quartier van Veluwen gelegen, en deszelfs zuster Maria Ottina van
Hövel, chanoinesse in het Adelijke Stift Bedbour tot Cleve, midsgaders Henrietta Maria van
Hugepoth, geboren van Hövel op den Beerenklaauw, in het ampt Lijmers woonachtig, 15 guldens-,
in voldoeninge van den 50e penning van een kamp land, de Dunnewegen, met twee stukjes land, het
Wolfsgat genaamd, te zaamen in de Graafschap Berge, buurschap Klein Netterden gelegen, door
principaalens broeder Clemens August van Hövel, in leven ritmeester ten dienst deeser landen, den
10 augustus 1793 tot Kortrijk in Vlaanderen aan zijne bekoomene blessure overleeden (waar van
geen attestatie heeft kunnen appliceren) bij testament, aan zijne principalen voornoemd, onder
anderen mede vermaakt, en den 5 november 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeerd op ................................................................................................. f. 15-00-00
Den 18 januarij 1794 ontvangen van Evert van Heelsum, en Johan Kroese, als executeuren in den
boedel en nalaatenschap van wijlen Hendrina Hesselink, weduwe van Jacob van Kreethuijzen, 2
guldens-19 stuivers-2 penningen, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van een quota van de
zoogenoemde Reehorst, onder Dinxperlo, 2e van zeker hoekjen hofland, in de zoogenoemden
Goorhof, mede onder Dinxperlo geleegen, doende dit laatste parceel geen verpondinge, en
derhalven door onpartijdige geëstimeerd voor het geheel op 110 guldens, door 't overlijden van
gezeide weduwe Kreethuijzen, den 18 augustus 1793 te Dieren voorgevallen, op haare binnen de
geünieerde provincien woonende collateraale ervgenamen voor de halfscheid gedevolveerd, en den
5 november 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd
op .............................................................................................................................................. f. 2-19-02
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Den 10 maart 1794 ontvangen van Klaas Oijtink, 23 guldens-10 stuijvers, in voldoeninge van den 50e
penning van het plaatsjen de Drie Kivitten in den Kring van Dorth, aan de Dorther Dijk geleegen,
geen verponding doende, en over zulks gerichtelijk geëstimeerd, voor 't geheel op 2350 guldens;
door het overlijden van deszelfs oom D. Wiltink, den 28 julij laatstleden onder Gorssel voorgevallen,
op hem en de verdere collateraale ervgenaamen van gezeiden Derk Wiltink, alle binnen de
geünieerde provincien woonachtig, voor de helft gedevolveerd, en den 5 november 1793 ter Camere
van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op ...................................... f. 23-10-00
Den 16 april 1794 ontvangen van Gerrit ten Cate, te Nede, en deszelfs broeder Tieleman ten Cate,
mede aldaar, voords derzelver beide zusteren Henrica Eva, en Johanna Helena ten Cate, de eerste
gehuwd aan ds. W.A. Beckink, praedikant te Wenterswijk, en de laatst genoemde aan Hendrik
Ketjen, wijnkoper, te Doetinchem woonachtig, 67 guldens-10 stuijvers , in voldoeninge van den 50e
penning, 1e van een kamp lands, den Zoogenkamp genaamd, bij het dorp Nede, en bij de
Nieuwestraat aldaar, 2e een stuck lands, den Hooijtink genaamd, mede bij Nede, 3e twee derde
parten van een gaarden van 't Hengeler, 4e een kampjen of gaarden bij de schoppe, met een huijs
daar in, 5e twee schepels gezaaij, in 't Roodland onder Nede in den Bosch geleegen, gemeenlijk den
Trompetter genaamd, 6e een gedeelte of quota van 't Hengeler, zijnde een huijs en hof, 7e twee
schepels gezaaij van het erve Cleve, in Lochuijzen, 8e de halfscheid van een stuk lands van Hoijtinck,
twee en een half schepels gezaaij groot, 9e een quota van vijf schepels gezaaij van Wesselink, groot
drie schepels gezaaij, 10e een weijde van den Grootenhuijs gaarden, 11e een gaarden van het
Hengeler, 12e een half spind lands of gedeelte van 't Tuijnhuis, gemeenlijk het Schijven-gaardentjen
genaamd, 13e de halfscheid van de Rickersbrée van 't Ruhoff, 14e de Alewende en daar bij
gehoorende parceelen van het erve Ruhoff aangekocht, 15e drie schepels gezaaij, gemeenlijk het
Oldenzaals land genaamd, 16e het Cleverland of veertien schepels gezaaij van het erve Cleve
aangekocht, zijnde een vijfde part van 't zelve, 17e den hof of land van J. ter Bekke op 't Vaarwerk,
alle in de heerlijkheid Borculo, bij en onder de voogdije Nede gelegen; dan nog een restant capitaal
van 450 guldens, ten laste van chirurgijn Hendrik Zweers te Nede, en zijn vrouw Johanna Maria
Rebecca Klock, den 28 april 1786, in derzelver huijs binnen- en hof buijten Nede, aan den Bergweg
gevestigd, ter somme van 1000 guldens, dog waar van in december 1789 550 guldens zijn erlegd; en
eijndelijk een capitaal ten laste van Berend Broshuijs en zijn vrouw Hermina Honderlink, den 14 meij
1789 in derzelver huis en land, de Laege Woert geheeten, bij Nede, over het huijs te Kampe in de
buurschap Hoonte geleegen, gevestigd, groot 700 guldens; door doode van derzelver oom, wijlen
ds. Bernhardus ten Cate, in leven praedicant te Markelo, in Overijssel, en aldaar den 15 januarij des
jaars 1793 overleden, op hunlieden, als ervgenaamen verstorven, en den 5 november 1793 naa
genooten uitstel, ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd,
op ............................................................................................................................................ f. 67-10-00
Den 16 april 1794 ontvangen van Bartholdus en zijnde zuster Maria Ebbekink, woonachtig te
Haarlem, 25 guldens-5 stuijvers- 8 penningen, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van een
gedeelte van de Veldmaat, 2e een vierde part van het land op den Keenkamp, 3e een stuckjen lands,
Olthofs stuckjen geheeten, in den Zuijder Enk, op den St. Teunis, 4e twee derde van Roedinksland,
5e een gaarden van de provisorie voor de stad, aan de Steenstraat, 6e twee gaardens van de weduwe
Groenouwe aangekocht, 7e een gaarden van de Menger aangekocht; alle in den schependom van
Lochem; en dan nog een zeven vier en zestigste gedeelte van en aan het erve en goed Leunck, en
onder gehoorende parceelen in het scholtampt Lochem, buurschap Berchem geleegen, door het
overlijden van haaren broeder Hendrik Jan Ebbekink, den 29 junij 1793 binnen Lochem overleeden,
op hunlieden gedevolveerd, en den 5 november 1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeerd op ................................................................................................. f. 25-05-08
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Den 5 december 1794 ontvangen van G. ter Meulen q.q., 24 guldens-6 stuivers-6 penningen, in
voldoeninge van den 50e penning, 1e van de halfscheid van zeven achtste parten in en van het
Saaltink, in de heerlijkheid van Borculo, voogdije Nede geleegen, waar van het resterende 1/8
gedeelte aan den bouwman van voornoemde erve toebehoord, en 2e van den tiende uit Saaltink;
door het overlijden van mr. Wouter Buck den 28 junij 1794 te Dordrecht voorgevallen, op deszelfs
nagelatene weduwe Theodora Vingerhoedt, kracht testamentaire dispositie, als in gemeenschap
van goederen getrouwd zijnde, voor de halfscheid gedevolveerd, en den 11 november 1794 ter
Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op ......................... f. 24-06-06
Den 8 december 1794 ontvangen van Theunis Gierkink, te Lichtenvoorde woonachtig, 16 guldens-16
stuijvers-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de naagenoemde ongereede
parceelen, als 1e een stuck bouwland, groot twee en een half schepels gezaaij, bij het Wolterij, een
stuk op de Haar, groot twee schepels gezaaij, nevens drie spinden gezaaij hofland in de Weijdekes,
2e eenig land bij de Kleijne Goldewik, 3e twee vijfde parten van het goed Colmans, 4e het steedjen,
zoo door den jonge Jan Wolters, alias Nijenhuijs gebouwd wordt, en eijndelijk 5e het steedjen Olde
Icking genoemd, te zaamen onder de heerlijkheid van Lichtenvoorde gesitueerd; door het overlijden
van zijn oom Jan Klein Goldewick op Huijskes, op den 20 augustus 1794 te Lichtenvoorde
voornoemd, voorgevallen, op hem en zijnde mede ervgenaamen, met naamen Hendrick, Eute, en
Dina Speksgoor, als meede Harmina en Aaltjen te Goldewick, dan nog Aaltjen, Dina, Tunne, Berend
Jan, en Gerrit Jan Gierkink, de elf eersten onder de stad en heerlijkheid Lichtenvoorde, en de laatst
genoemden te Hengelo woonende, gedevolveerd, en den 11 november 1794 ter Camere van haar
edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op ..................................................... f. 16-16-12
Den 13 december 1794 ontvangen van Harmanus Mulder, te Doesborg woonachtigh, 37 guldens-3
stuijvers-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de nagenoemde goederen, als 1e
een huijs staande binnen voorschreeven stad, in de Kerkstraat, 2e een huijs, staande aldaar, in de
Smeedestraat, 3e een half huijsje, staande mede aldaar, in de zoogenoemde Heiligen-Geest-Steeg, 4e
een capitaal groot zes honderd guldens, ten laste van de ervgenaamen van wijlen Harmen Kolkman,
in dato den 9 maart 1745 gevestigd in zeker huijs aan de Steenen Brug bij de Marschpoort te
Zutphen, 5e een capitaal groot vier honderd guldens, ten laste van de erfgenamen van Hendrica
Nolten, in dato den 28 december 1757 gevestigd in een huijs op den Rijkenhagen te Zutphen, 6e een
capitaal groot vier honderd guldens, ten laste van Gerrit Ensdrink, gevestigd in deszelfs huijs in de
Waterstraat te Zutphen, en 7e een capitaal groot twee honderd guldens, ten laste van de weduwe
Sweeris, tans hertrouwd met B. Dulmond, in dato den 4 december 1765 gevestigd in zeeker huijs,
binnen Doesborg staande; door het overlijden van zijne ehevrouw Willemina Frankemole, binnen
laatst gemelde stad voorgevallen, alwaar dezelve op den 2 junij deeses jaars is begraven, op haare
collaterale ervgenaamen, alle binnen de geünieerde provincien woonachtig, voor de helfte
(voorbehoudens nogtans het recht van lijftucht daaraan) gedevolveerd; en den 27 november 1794
ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden (dog zonder verzuijm, als zijnde bij
resolutie van den 8 september 1794 diligens verklaard) getaxeerd op ................................. f. 37-03-12
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December
Den 2 januarij 1794 ontvangen van mr. Jan Jacob van der Muelen, 201 guldens-12 stuijvers-2
penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de nabenoemde goederen, 1e een vierde portie
van een huijs en hof van Lucas Roeland, 2e een vierde portie van een stuksken schaapspas, zijnde de
boomgaard, 3e een vierde portie in ses morgen bouwland, 4e een vierde portie en een halve morgen
weijdeland, 5e een vierde portie in huijs en hof, 6e een vierde portie in een morgen, en vier
parceeltjes uit de Heege, 7e een vierde portie in twaalf koede in de oude maat, 8e een vierde portie in
twaalf en een half voerdeel in Minsterholt, 9e een vierde portie in tien en een half voerdeel in
Minsterholt, 10e een vierde portie in drie voerdeel in Minsterholt, 11e een vierde portie van de
ervgenaamen, heer van Voorst, 12e een vierde portie in negen voerdeel in Minsterholt van Retraet,
13e een vierde portie van Geurt Scheerders huijs en hof, en van een derde van Frieswijker
Weijdeken, 14e een negende portie van negen en een vierde mergen bouwland, 15e een negende
portie van veertien mergen weideland, 16e een negende portie in drie achtste mergen Wiltink Stuck,
17e een negende portie in huijs en hof, 18e een negende portie van den Geulkampse Tiend; zijnde
alle drie parceelen geleegen onder de heerlijkheid Didam, voorts een vierde portie van het halve erve
en goed Groot Boevink, of den Dollenhoet genaamd, geleegen in het scholtampt Lochem onder
Barghem; wijders een vierde portie van het Bonnen Stuk onder de heerlijkheijdt Gendringen ofte
Etten geleegen; gelijk meede een vierde portie van den pas van Reinier Hagen, gelegen onder
Wijnbergen, in het Graavschap Bergh; dan nog een vierde part van de nagenoemde, in de stad of het
schependom, en het richterampt Doetinchem geleegene parceelen, 1e van een vierde part in de
Holter Tiend, 2e van een vierde part in den halven Eijkenberger Thiend, 3e van Bergmans Kamp, 4e
van een hof, 5e van Gart van Keppels Weduwe Huijs, 6e van een koeweijde op Honsbroek, 7e van een
stuk op Korte Gruienbroek, 8e van Bloemendaals Kampken, 9e van een vierde part van de halve
IJkenberger Thiendt, 10e van een vierde part in de Holter Thiende, 11e van Cockendaal, 12e van
quota Jochemstede, 13e van Plattenberg, 14e van Huerne, 15e van het Boschslag, 16e van het
Bagijnen Sandslag, 17e van den Hoogen Geest, midsgaders een vierde part van twee akkermaals
bosschen, het Lange- en Korte Rouwbroek genaamd, geleegen onder het richterampt Zelhem, dog
geen verponding doende, en overzulks gerichtelijk geëstimeerd zijnde op 692 guldens-10 stuijvers
voor het gezeide een vierde gedeelte; dan nog drie zestiende gedeeltens van zeeker gebouw, zijnde
een IJzergieterij, met een schuur en oud kamertje, waar van de grondt aan het Geestelijke is
toebehoorende, gesitueerd in het richterampt van Doetinchem, insgelijk geen verpondinge doende,
en dus gerichtelijk getaxeerd voor de gemelde 3/16 portien, op 562 guldens-10 stuijvers, gelijk mede
een vierde portie in vijf dreeven lands, geleegen in het Graavschap Bergh, onder de buurschap
Wijnbergen, ook, omdat geen verpondinge doet, gerichtelijk getaxeerd voor het gezeide ¼ part op
131 guldens-5 stuijvers, en eindelijk een obligatie groot in capitaal 4600 guldens, ten laste van W.B.
de Bruen tot Engbergen, gevestigd in de Havezathe Ruijssen in Gendringen geleegen; door het
sneuvelen van Alexander Gijsbert van Tengnagel, lieutenant collonel onder het regiment infanterij
van den markgraaf van Baden, in dienst van deezen staat, in de actie voor Werwick, op den 13
september 1793, op deszelfs broeders L.D.C.W. van Tengnagell, ordinaris raad in den Hove
Provinciaal van Gelderland, en J.L.T. van Tengnagell, lieutenant collonel van de cavallerie, in dienst
van dezen staat, en groot majoor van Hulst, voorts op deszelfs zuster W.M.C. van der Muelen
geboren van Tengnagel, woonende te Zutphen, gedevolveert en den 6 december 1793 ter Camere
van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op .................................... f. 201-12-02
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Den 11 januarij 1794 ontvangen van Lambert Elshoff, als last hebbende van de ervgenaamen van
wijlen Juditje Molthof, 10 guldens-11 stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning, 1e
van een derde gedeelte van Klein Cranenborg, in het Lindse Veld, en 2e een derde gedeelte van
Kleijn Cranenborg, of Bergkappe geheeten, beijde onder Vorden geleegen, door het overlijden van
gezeide Juditje Molthoff, op den 16 october des jaars 1793 te Amsterdam begraven, op haare
collaterale ervgenamen, insgelijks te Amsterdam woonachtigh, gedevolveerd, en den 3 december
1793 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op .......... f. 10-11-04
Den 4 februarij 1794 ontvangen van mr. B. Gutberleth Pleger en H.J. Thomas, als executeuren
testamentair van den boedel van wijlen den collonel Anthonij Gelink, binnen Zutphen op den 14
october 1793 begraven, 113 guldens-4 stuivers-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning, 1e
van een vierde part van het huijs en wheere, bij den overledene bewoond geweest binnen de stad
Zutphen, op de Nieuwstad staande en geleegen, 2e een vierde part van een stal achter het
voorschreeven huijs, 3e een obligatie van H. Jalink en S. van Hoorn, in dato den 5 maart 1776,
gevestigd in het erve Hiddink in het scholtampt Zutphen, groot 3000 guldens, 4e een obligatie ten
laste van de weduwe van Jan Derk Sijmons te Eijbergen, in de heerlijkheid van Borculo, voogdije
Eijbergen, de dato 28 meij 1776, groot 800 guldens, en 5e een obligatie ten laste van G.J.
Langenberg, gevestigd in deszelfs behuijzinge binnen Zutphen, groot 1600 guldens; door het
overlijden van gemelden collonel Anthonij Gelink, op deszelfs collaterale ervgenaamen, alle
inheemsch zijnde, gedevolveerd, en den 3 december 1793 ter Camere van haar edele mogende de
heeren gedeputeerden getaxeerd op .................................................................................. f. 113-04-12
Den 22 december 1794 ontvangen van Harmina Hegemans [sic], weduwe Schoemaker, woonachtig
te Didam, 68 guldens-6 stuivers-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van de
nagenoemde capitalen, als een, groot twee duizend guldens, en het andere groot een duizend en
vier honderd guldens, respectivelijk, in datis den 22 october 1759 en 17 junij 1788, het eerste ten
laste van Jan Hageman, en het tweede ten laste van Harmina Hageman, weduwe Schoemaker, cum
suis, beide gevestigd in het erve en goed, de Linde geheeten, onder Didam geleegen; door het
overlijden van haar broeder Hendrik Hageman, voorgevallen te Rotterdam op den 8 augustus 1794,
op haar en mede ervgenamen, alle in deze graafschap en het land van Cleve wonende, ab intestato
gedevolveerd, en den 2 december 1794 ter Camere van haar edele mogende de heeren
gedeputeerden getaxeerd op 68 guldens, en het verzuim zedert den 8 november tot den 1
december, beide deeses jaars, ad 8 percent, op 6 stuivers en 12 penningen, dus te zamen
op ............................................................................................................................................ f. 68-06-12
Grossa 25ta f. 1533-13-14
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