Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Toegangsnummer 0005 – Inventarisnummer 476
Resoluties van Gedeputeerden betreffende de collaterale successie
Periode 1795-1797

Scannummer
Scan 476-0001

Scan 476-0002

Scan 476-0003

Inhoud

Bedrag

Omslag met de titel:
Resolutien Boek over Taxatien in den 25sten, 50sten en
100sten Penning wegens collaterale Successien Alienatien &
begonnen met 1sten Januarij 1795
Dingsdag den 6. Januarij 1795
♦ Op requeste van Marcus Hartsveld, weduwenaar van
Beeltjen Worms, houdende dat door het overlijden van gez.
zijne ehevrouw, voorgevallen binnen Doesborgh, zijnde
den 12. Maart 1784, aldaar begraven op haare zuster Eva
Worms, weduwe ... Colenbrander, binnen voorn. stad
woonachtig, voor de halfscheid, als zijnde te saamen
zonder huwelijks Voorwaarden en alzoo in gemeenschap
van goederen getrouwd, ab intestato waren
gedevolveerd twee naast elkanderen staande huisen binnen
op gem. stad in de Kerkstraat.
Hebben Haar Edele Mogende, naa ingenomene
consideratien en advis van Mr. P.J. Snethlage, als
Contrarolleur van den 25, 50 en100sten penning, dien
conform, in dit geval verstaan, dat den Suppliant met de
betaalinge van den enkelden impost des 50sten pennings
ad
En het versuim, sederd den 13. Junij 1784 tot den
1. December 1794 ad 8 per Cent, dus
En alzoo te saemen
Zal kunnen volstaan mits bovendien betaalende voor 's
Contrarolleurs advis.

f. 08-15-06
f. 07-07-00
f. 16-02-06
f. 02-10-00

♦

Op requeste van Fredrik Goderd van Reede, landdrost
des Quartiers van Veluwe houdende dat door het overlijden
van zijne zuster, vrouwe Ernestina Lucretia van Reede,
douairière van Renesse op den 1. November 1794
voorgevallen te Reede, op den huise den Brink en den 7en
dito aldaar begraven op hem en zijne twee in de Provincie
van Utrecht woonende broeders met naamen Diderik Jacob
en Jan Pieter Nicolaas van Reede, waren gedevolveerd de
naegenoemde gedeeltens in ongereede goederen in het
Graavschap Bergh onder of bij Gendringen gelegen, als:
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Inhoud
1o
37/216 parten in de Havezathe de Wezenthorst,
het Lange Slag, het Korte Slag, het Kuiltje en in
den Bokkenhorst
2o
27/200 gedeeltens in een Stede den Haverkamp,
caterstede de Mijmersmaat, Spaans Hegge en
Nagelsmaat, voorts 4 panden in de Schrieken,
Kromme of Groote Asbroek, bouwsteede de
Nort, Twee Asbroeken, het Welsken, het
Oosterbroek, den Hoogenkamp, Cloot Thiende, den
IJssel Cloot Thiende, en in den Middel Cloot
Thiende en
o
3
11/80 In een Bouwhof op Praestinkveld, - dito
op Praestinkveld, in de bouwsteede 't
Sonderen, en in den Swaarspeksen Thiend.
Hebben Haar Edele Mogende den collateraale impost des
50sten pennings, van de voorschreevene gedeeltens in
ongereede goederen getaxeerd op een honderd negenthien
guldens, achtien stuivers en zes deniers.

Bedrag

IJssel

f. 119-18-06

♦

Op requeste van Hermanus Ter Pelkwijk houdende, dat
door het overlijden van Herman Schutte, den 20. October
1794 te Amsterdam begraven op des Suppliants huisvrouw
en de verdere binnen de Geünieerde Provincien
domicilieerende collateraale ervgenaamen was
gedevolveerd, het Erve Buesink in de Boerschap Dorpbuur
onder Wenterswijk gelegen.
Hebben Haar Edele Mogende den collateraalen impost van
den 50sten penning getaxeerd op ses en twintigh guldens, ses
stuivers en ses deniers.
f. 26-06-06

♦ Op request van Mr. J.H. Heijdenrijk, in qualiteit van
Scan 005-0004

volmagtiger van A.W. Willinck, koopman in Wijnen te
Zutphen en
en die als ervuiter in den boedel en nalaatenschap van
wijlen deszelvs oom Mr. G.L. Schaalen, in leeven Richter
en landschrijver der Stad- en Heerlijkheid Ligtenvoorde,
verzoekende taxatie van den collateraalen impost des 50sten
pennings van eenige ongereede parceelen door 't overlijden
van des Suppliants Principaals oom voornoemd op hem en
zijne mede ervgenaamen gedevolveerd.
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vervolg scan
476-0004

Inhoud
Alvoorens hier op te disponeeren word den Suppliant q.q.
gelast eene behoorlijke gerichtelijke aestimatie der waerde
van de op het document sub F gelibelleerde parceelen, met
redhibitie dezer requeste, cum adjunctis, aan Haar Edele
Mogende te produceeren.

Bedrag

♦

Op requeste van Mr. J.S. Wentholt, in qualiteit van
volmachtiger van Christina Sophia Putters, weduwe van
Gerrit Foks, van Petronella Lebbink, voormaals weduwe
van Pieter Rosier, hertrouwd aan P. Duville, en van
Anthoni en Adriaan Lebbink, te saamen bij sententie van
een WelEdele en Achtbaare Magistraat der Stad
Doesborgh, verklaarde ervgenaamen van wijlen Jan
Hendrik Lebbink, houdende dat door het overlijden van
gezeide Jan Hendrik Lebbink op den 30. Januarij 1781
binnen voorn. stad voorgevallen, op zijne hier
bovengenoemde intestate ervgenaamen waren
gedevolveerd, zekere behuisinge binnen voorsz. stad en de
zoogenaamde Kerkenhuisjes mede aldaar staande.
Hebben Haar Edele Mogende, nae ingenomene
consideratien en advis van Mr. P.J. Snethlage als
Contrarolleur van den 25. 50. en 100sten penning, dien
conform, verstaan, dat des Suppliants Principaalen, met de
betaalinge van den enkelen impost des 50sten pennings,
edogh Salvo Jure Fisci, inval er een tweede successie
mogte hebben plaats gehad ad
En het verzuim sederd den 1. Maij 1781 tot den 2. Junij
1794 ad 8 per cent, dus
En alzoo te saamen
zullen kunnen volstaan, mits bovendien betaalende
f. 02-10-00 voor 's Contrarolleurs advis.

f. 33-00-00

f. 34-12-00
f. 67-12-00

♦

Op de nadere requeste van Xaverius de Both den 26.
Maij 1794 hier ten Camere gepraesenteerd, namens vrouwe
Maria Louisa van Radzitzkij, ehevrouwe van Johan Adolph
van Spittaal tot Kragting,
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Scan 476-0005

Inhoud
Overste Lieut. in Koninglijke Pruissische Dienst, Johanna
Maria Wilhelmina van Radzitzkij, Chanoinesse in 't
Adelijke Vrijwaereldlijke Stift te Boekholt, Fredrik Arnold
van Radzitzkij, Louis Rudolph van Radzitzkij, Lt. in
Koninglijke Pruissische Dienst, en Maria Helena van
Radzitzkij, ehevrouw van Philip Alexander van der Mark,
Heer en Vrouw van Baexken, den eersten te Velde, de
tweede te Boekholt, den derden te Emmerik, den vierden
mede te Velde en de laatsten in 't Overquartier van Gelder
woonachtig, houdende dat door 't overlijden van 's
Suppliants Principaals oom Clemens August van Hovel, in
leeven Ritmeester ten dienste van deezen Staat, op zijne
ervgenaamen zijn vervallen zekere kamp lands de
Dunnewegen, nevens twee stukjes land het Wolfsgat
genaamd in de Graavschap Bergh gelegen.
Dat de testamentaire ervgenaamen van gemelden haaren
oom, met naamen Otto van Hövel tot Wezeveld, en
deszelvs beide susteren Maria Ottina en Henrietta Maria
van Hövel, alle drie inheemsch, hier ter Camere hebben
verzogt, voorts op den 5. November 1793 bekomen taxatie
van den collateraalen impost van gemelde parceelen,
dewelke ook op den 16. Januarij 1794 met 15 guldens is
betaald. Dat aan zijde van Suppliants Principaalen word
geoordeeld dat, ingevolge landrecht deezer Graavschap één
achtste part van gezeide kamp en twee stukjes land, op
dezelve is gedevolveerd en verstorven,
Verzoekende daar van taxatie in den collateraalen impost.
En hier op ingenomen zijnde de consideratien en 't advis
van Mr.P.J. Snethlage als Advocaat Fiscaal en
Contrarolleur van den 25, 50 en 100sten penning dezer
Graavschap.
Hebben Haar Edele Mogende, dien conform, verstaan dat
dewijl den collateraalen impost des 50en pennings, van
genoemde parceelen, volgens taxatie van den 5. November
1793 is betaald, overzulx eigentlijk geen vorderen impost
verschuldigd is, als alleen dat de twee uitheemschen van
des Suppliants Principaalen, Namentlijk die, welke in
Munsterland en in 't Overquartier van Gelder woonagtigh
zijn, tot suppletie van den 25en penning van tweevijfde van
het achtste gedeelte van meergenoemde parceelen, zullen
moeten bij betaalen vijfthien stuivers, en aan den Advocaat
Fiscaal en Contrarolleur voor het advis voornoemd, twee
guldens en thien stuivers.

Bedrag

f. 00-15-00
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Scannummer
Scan 476-0006

Inhoud

Bedrag

Woensdag den 7. Januarij 1795
♦ Op requeste van Derk Eggink in de Heerlijkheid van
Borculo woonachtig, houdende dat door het overlijden van
deszelvs zuster Elizabeth Eggink, den 7. October 1794
binnen voornoemde Heerlijkheid voorgevallen, op hem
Suppliant waren gedevolveerd de helft van vier schepels
gezaeij van den Kraeijenhof en de helft van twee schepels
gezaeij op den Kraeijenhof, beide in den Geesterschen
Esch, in voornoemde Heerlijkheid, Voogdije Geesteren
gelegen.
Hebbende Haar Edele Mogenden den collateraalen impost
van den 50sten penning, getaxeeerd op eene gulden,
seventhien stuivers en ses deniers.

f. 01-17-06

Dingsdag den 27. Januarij 1795
♦ Op requeste van Hendrik Bekking, houdende, dat door
het overlijden van Garrit Jan Langeweijde, den 9.
November 1794 voorgevallen, en den 12. dito te
Wenterswijk begraven, op hem Suppliant met deszelvs
vrouw en verdere collateraale ervgenaamen, alle binnen de
Geünieerde Provincien woonachtig waren gedevolveerd één quota van een hof aan de Beeke van Jan Borninkhof en
een quota van een hof van Willem Bloemers van de
weduwe Brentrop hergekomen, te saemen onder de Stad
Bredevoort gelegen.
Hebben Haar Edele Mogende den collateraalen impost van
den 50sten penning, getaxeerdt op eene gulden en vier
stuivers.

f. 01-04-00

Donderdag den 26. Februarij 1795
♦ Op requeste van Derk Evekink en Evert Broeker als
executeurs testamentair van den boedel en nalaetenschap
van wijlen Gerrit van Goor, houdende dat door doode van
gezeide Gerrit van Goor, den 14. deezes maands binnen
Zutphen begraven, op zijne ervgenaamen, met naamen
deszelvs broeder Hendrik van Goor, Groot Major te
Philippine, mitsgaders zijn broeders kinderen, Jan Willem
van Goor, wonende te Amsterdam, Willemina van Goor,
getrouwd met
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Scan 476-0007

Inhoud
Nicolaas Gradus Dankerts, chirurgijn te Borculo, Francina
van Goor, ehevrouw van Jan van Laar, Rector der
Lathijnsche Schoolen te Schiedam en Bouwina van Goor,
in huwelijk hebbende Pieter de Haas, te Meppel
domicilieerende, was gedevolveerd, de halfscheid van een
huis en where binnen Zutphen in de Laarepoort staande en
gelegen, geen verpondinge doende, en overzulks
gerichtelijk geëstimeerd voor 't geheel op acht honderd
guldens.
Hebben Haar Edele Mogende den collateraalen impost van
den 50sten penning, getaxeerd op acht guldens.

Bedrag

f. 08-00-00

♦

Op requeste van D.H. Knuijm en W. Bol, als
executeuren testamentair van den boedel en nalaatenschap
van wijlen Aaltjen Smits, weduwe van Willem Aalderink,
houdende, dat door 't overlijden van dezelve voorgevallen
binnen Doesborgh, en al daar den 5. December des
afgeweeken jaars 1794 begraven, op haare collateraale
ervgenaamen alle binnen de Geünieerde Provincien
woonende, waren gedevolveerd de naegenoemde
ongereede goederen als:
1o Een huis en where van R. van Beek, binnen
voornoemde stad staande en gelegen
do
2
Een stuk land Zwaalfkes Mollegarde genaamd
3o De weduwe Van Holts en Zweeters Mollegarde en
4o De quota van 't Wulbeker Bouwland te saamen in 't
Richterampt van opgemelde stad, onder Angerlo
gelegen
Voorts nogh de halfscheid der naevolgende ongereede
goederen, als zijnde den collateraalen impost van de
wederhalft derzelve, door doode van Willem Aalderink
opgemeld, verschuld, reeds den 8. Februarij 1775 betaald,
te weeten:
1o Van het huis van wijlen de weduwe van Willem
Aalderink, binnen voorschreeven stad in de
Heiligen Geesten Steeg staande
o
2
Van Tenks huisjen, mede aldaar staande
3o Van het huis van de weduwe Caemerlinks, staande
insgelijks binnen dezelve stad
4o Van zekere kamp weideland, Cornansland
geheeten, in 't voornoemde Richterampt van
Doesborgh, onder Eldrik gesitueerd en eindelijk
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vervolg scan
476-0007
Scan 476-0008

Inhoud
5o Van zeker parceel, bestaande in drie dreeven land, 't
Zandveldjen genaamd, in gezeide Richterampt onder
Angerlo gelegen, met geen verpondinge be
zwaard, zijnde - en overzulks gerichtelijk
geäestimeerd, voor 't geheel op drie honderd en vijf
en twintigh guldens.
Hebben Haar Edele Mogende den collateraalen impost des
50sten pennings getaxeerd op sestigh guldens, vijfthien
stuivers en drie deniers.

Bedrag

f. 60-15-03

Dingsdag den 17. Maert 1795
Het Eerste Jaar der Bataavsche Vrijheid
♦ Op requeste van Johan Anthon de Vuller en Harmen
Heukelman als executeurs testamentair van den boedel en
nalatenschap van wijlen Joost Brouwer, den 11. Februarij
1795 binnen Zutphen begraven, houdende dat door doode
van deselven op sijn nicht en eenige universeele
erfgenaame met naeme Arnoldina Brouwer, in
huwelijk hebbende Antonij van den Ham, binnen Arnhem
woonachtig, zijn gedevolveert de navolgende ongereede
goederen als:
1mo Een huijs en wheere kennelijk binnen Zutphen
aan de Markt staande en geleegen.
do
2
De Piperije met het daeronder gehoorende
Geesinksweidjen, den Falicamp, het Velderkampken
en den Broiles te saemen in het Scholtampt van
Zutphen, Kerspel Warnsvelt, Buurschap
Wichmond geleegen.
tio
3
Den halven Carvelt Thiende mede onder Warnsvelt
gesitueert
Hebben Haer Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50sten penninks getaxeert op vijf en negentig
f. 95-08-00
gulden en agt stuivers.
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Scannummer
vervolg scan
476-0008

Inhoud
♦ Op requeste van Jan Hilbrink, weduwenaer, erfuiter,
boedelhouder en tuchtenaer van Anna Sophia Evers, den
27. Januarij 1795 binnen Zutphen begraven, houdende dat
op haer neef en eenigen collateralen erfgenaem met naeme
Jan Willem Evers, binnen Arnhem woonende, is
gedevolveert de halfscheid van een huijs staende binnen
Zutphen in de Hofstraet.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50sten pennings getaxeert op drie guldens,
negentien stuivers, vier en een halve denier.

Bedrag

f. 03-19-04½

♦

Op requeste van Steven Meijerink, houdende dat door
overlijden van sijn broeder Bernadus Meijerink den 20.
December 1794 binnen Zutphen begraven, op sijne
collaterale erfgenamen alle inheemsch, is gedevolveert een
huis en wheere binnen Zutphen in de Laerpoort gesitueert.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50sten pennings getaxeert op elf gulden en twaelf
stuivers.

f. 11-12-00

♦

Scan 476-0009

Op requeste van Wolterus Bovij en Antonij in den
Bosch in qualiteit van curateuren over de innocente
Christina Eskes binnen Zutphen woonagtig, houdende dat
door het overlijden van Johanna Woltera Eskes den 29.
December 1794 binnen gemelde stad begraven, op boven
genoemde Christina Eskes is gedevolveert een huis en
Camer binnen voorschreeven stad in de Hospitaels Poort
staende.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50sten pennings getaxeert op sestien gulden en
sestien stuivers.
Donderdag den 9. April 1795
♦ Op requeste van Fredrik Ernst Spancker en desselfs
zuster Frederica Spancker, houdende dat door doode van
haer jongste suster Maria Anna Amelia Geertruid Spancker
op den 7. Januarij 1795 binnen Borculo overleeden, op de
Supplianten gedevolveert is een geregt derde part van een
huijs binnen Borculo en van drie

f. 16-16-00
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vervolg scan
476-0009

Inhoud
stukken land onder Geesteren, doende saemen in ordinaris
verpondinge f. 06-01-06 als meede van een stukjen land
op den Hesselink Esch en een weideken aen de Hooge
Braeke geleegen, sijnde vrij van verpondinge en ingevolge
taxatie van twee onpartijdigen geëstimeert op 92 gulden.
En eindelijk een derde part van een gevestigde obligatie
groot p. resto 100 gulden.
Eer en bevoorens hier op te disponeeren worden de
Supplianten gelast de nodige attesten van de verpondinge
te produceeren en ten opsigte van het restante capitael sig
duidelijker te expliceeren.

Bedrag

♦

Op requeste van Gardina Pickard, weduwe, erfuitersche,
tuchtenaersche en boedelhoudersche van wijlen Jan Willem
van Bronkhorst, houdende dat door overlijden van gemelte
haeren eheman den 12. Junij 1794 binnen Zutphen
begraven, op desselfs intestate erfgenamen respectivelijk te
Nunspeet, te Arnhem, Bergen op Zoom en binnen deese
stad woonende sijn gedevolveert
1mo De helft van een huijs binnen deese stad in de
Waterstraat
2do De helft van een huijs meede binnen deese stad op
de Nieuwstad staende
3tio De helfte van een hoff buiten de Marschpoort in de
soo genaemde Hoven geleegen
4to
Een vierde gedeelte van een huijse binnen deese stad
in de Geweldigershoek geleegen
5to
Een vierde gedeelte van een stuk bouwland sijnde
tien scheepel gezaeij en een dito sijnde twee
scheepel gezaeij onder Gorssel geleegen
6to
Een vierde gedeelte van een weide de Hooijlandjes
genaemt meede in Gorssel geleegen
7mo De helft van een obligatie ten laste van dit Quartier
de dato 5 Augustus 1785 groot een duijsent guldens.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninge getaxeert op ses en twintig
f. 26-13-01½
gulden, dertien stuivers een en een halve denier.
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vervolg scan
476-0009

Inhoud

Bedrag

Scan 476-0010

3tio Een obligatie ten laste van Reinder Ringel, groot
1200 gulden, gevestigt in sijn huijs binnen Zutphen
in de Beukerstraet staende.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op agt en veertig gulden
en negentien stuivers.

Vrijdag den 10. April 1795
♦ Op requeste van Evert Willem Gerverdink binnen
Zutphen woonagtig, houdende, dat door het overlijden van
sijn moeije Johanna van Gorsel, weduwe van Steven
Wolters, den 21. Maert 1796 binnen gezeijde stad
begraven, op hem en sijne suster Johanna Gerverdink
meede ter voorschreeven steede domicilieerende sijn
gedevolveert
1mo Een huijs staende binnen de gemelde stad in de
Nieuwstadsstraet bij de poort
2do De halfscheid van een part uit Hasewoolde uit
Schipper Willemsland en van een stuk uit het Brinke
in het Schoutampt van Zutphen, kerspel Warnsvelt
geleegen.

f. 48-19-00

Dingsdag den 5. Maij 1795
♦ Op requeste van Harmen Scheukkink in de Heerlijkheid
van Borculo woonagtig, houdende dat Herman
Kwekeboom meede onder Borculo woonende aen hem op
den 7. April ll. ten fine van alimentatie heeft gecedeert het
erve en goed Hesseling alias Woltering met sijn ap- en
dependentien. Een huis het Klein Harperink met een
gaerden daarbij of agter gelegen en een vierde part van het
erve Russchemore te saemen in voornoemde Heerlijkheid,
Voogdije Nede, Boerschappen Noordijk en Hoonte
geleegen, voorts een hooijland het Esselink Goor geheeten,
leggende in Nettelhorst onder het Schoutampt Lochem, te
saemen door twee deskundige, op authorisatie van het
Landgerichte van Borculo aengestelt, getaxeert op seven
duijsent guldens.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penning getaxeert op een hondert en veertig
f. 140-00-00
gulden.
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Scannummer
vervolg scan
476-0010

Inhoud

Bedrag

Donderdag den 7. Maij 1795
♦ Op requeste van Gesina Huneknuver woonende binnen
Zutphen, in qualiteit als ingevolge testamentaire dispositie
van den 23. Januarij 1795 tuchtenaersche van den boedel
en nalatenschap van wijlen Johanna Aleijda Schrader, den
9. April deeses jaers binnen Zutphen begraven, houdende
dat door het overlijden van deselve op haere intestate
erfgenamen met naemen Jannes off Johannes Schrader,
Sara Schrader en Johanna Schrader, alle te Groningen
woonende, voorts Hendrica Schrader te Schiedam
woonachtig en Albert Schrader in dienst van deesen Staet,
is gedevolveert de helft van een huijs en wheere binnen
deese stad op de Markt, doende in ordinaris verpondinge
voor de halfscheid f. 03-03-09 ⅓.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50. pennink getaxeert op negen gulden, elf
stuiver, vier en een halve denier.

f. 09-11-04½

Dingsdag den 2. Junij 1795
♦ Op requeste van Gerharda Johanna Thomessen,
ehevrouw van Bastiaen de Liefde, Engbert Johannes en
Anna Maria Thomessen, binnen de geünieerde Provincien
woonagtig, houdende dat aen hun door haere stiefmoeder
Margaretha Wolbers, weduwe van Hendrik Jan
Thomessen, op den 31. Maert 1795 ter fine van alimentatie
sijn gecedeert, alle haere gereede en haer aendeel aen alle
haer ongereede goederen, welke sij met wijlen haeren
eheman in gemeenschap heeft beseeten en bestaende:
1o
In de helft van een huijs met de tuijn daer agter in de
Ooijpoortstraet binnen Doesburg staende en voor het
geheel door twee deskundigen op authorisatie van de
Municipaliteit onder eede getaxeert op duisent en
dus voor de helft op f. 500-00-00
o
2
In de helft van een huis met een klein hofjen daer
agter meede aldaer in de Meijpoortstraet geleegen,
voor 't geheel geaëstimeert op seeven hondert en dus
voor de helft op f. 350-00-00
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Inhoud
3mo In de helft van een hoff buiten de Meijpoort van
Doesborg gesitueert voor het geheel getaxeert op
vierhondert en vijftig gulden, en dus voor de helft op
f. 225-00-00.
Alles ingevolge beëedigde taxatie Sub. A.
Hebben de provisioneele Gedeputeerden den impost des
50. penninks getaxeert op eenentwintig gulden, tien
stuivers.

Bedrag

f. 21-10-00

♦

Op requeste van Berent ten Brinke in 't Schependom van
Borculo woonagtig, houdende dat door 't overlijden van
desselfs oom Engbert Platvoet te Borculo op den 17.
Januarij 1795 voorgevallen op Suppliant en op Aeltjen te
Voorhaer, huisvrouw van Jan Voskamp onder Nede
domicilieerende sijn gedevolveert de nagenoemde
ongereede parceelen:
1o
Drie weidens op het Broeck nevens het land op
Weelink alle in 't Schependom van Borculo geleegen
2o
Seekere plaetse voorts den halven IJmenkamp waer
van de andere halfscheid aen Goosen te Relker
toekomt, beide in de Heerlijkheid van Borculo,
Voogdije Geesteren gesitueert
o
3
Twee stukken land de Meelbree en Kruisstuk
genaemt insgelijks in voornoemde Heerlijkheid
Voogdije Eijbergen geleegen.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op twee en veertig
gulden, twaaef stuivers en negen deniers, dus
En het versuijm sedert den 17. April tot en met den 27.
Maij 1795 ad 8 p. cent, dus

f. 42-12-09
f. 00-07-06
f. 43-00-03

♦

Op requeste van Peter Burgemeester en Everdina
Elisabeth Engelbronn, echtelieden te Doetichem
woonachtig, houdende dat wijlen derselver schoonbroeder
en broeder H.E.W. Engelbronn meede aldaer
gedomicilieert hebbende op den 13. April 1795 tegen den
last van alimentatie aen de Supplianten heeft gecedeert en
overgegeeven seeker huis binnen opgemelde stad aan de
Markt staende.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden uit hoofde die
behuisinge op den 26. Maij 1794 door den cedent is
aengekogt voor een duijsent seshondert gulden den 50en
pennink mede getaxeert op twee en dertig gulden.

f. 32-00-00
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Bedrag
♦ Op requeste van Willemina Hendrica van Holten,
weduwe en tuchtenaersche van Jan Hendrik van Kroon,
binnen Zutphen woonagtig, houdende dat door het
overlijden van geseijden haeren eheman den 17. April 1795
binnen Zutphen begraven voorbehoudens des Suppliants
recht van tucht op sijne collaterale erfgenaemen te weeten
desselfs broeder Gerhardus van Kroon te Doesborg, de
twee dogters van wijlen sijnen broeder Arend van Kroon te
Nijmegen en 's Hertogenbosch en twee soonen van wijlen
desselfs broeder Jan Barth van Kroon te Doesborgh en ten
dienste deeser landen in de Colonie de Berbice
respectivelijk domicilieerende, is gedevolveert den
eijgendom van de helft van een huijs en wheere aen de
Groote Kerkhoff binnen Zutphen doende in ordinaris
verpondinge
f. 03-04-00 dus voor de halfscheid f. 01-12-00
En van een hofjen aen de Marspoort aldaer sijnde stads
[thuins]grond waer aen men geen irrevocabilen

Scan 476-0012

eijgendom heeft, moetende dus alleen van den opstal off
getimmer ingevolge attest van twee onpartijdigen getaxeert
op 60 gulden den collateralen impost betaelt worden.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost van 50en pennink getaxeert op vijf gulden en agt
stuivers.

f. 05-08-00

♦

Op request van Jellis Egelink, weduwenaer, erfuiter,
boedelhouder en tuchtenaer van wijlen Gerharda Beumer,
den 16. April 1795 binnen Zutphen begraven, houdende dat
door het overlijden van opgem. sijne ehevrouw op haere
intestate erfgenaemen, derselver neeven en nigten,
respectivelijk binnen deese stad, te Arnhem, Utrecht en in
's Hage woonachtig, sijn gedevolveert voor de halfscheid
1o
Een huijs en wheere binnen Zutphen aen de Markt
tusschen de behuisingen van Lamb. Brus en dat van
Jan Lindeman van agteren in de Rooden Toornstraet
uitkomende met een washuis daer tegen over
o
2
Een hoff binnen deese stad in het Roosenstraetjen
3o
Een woonhuisje aldaer in gemelde Roosenstraetjen
o
4
Een hoff in de Duijstersteeg

5 juni 2015 / Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 13 Transcriptie: © Marian Kruijt
Correctie: Alice Garritsen

Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Toegangsnummer 0005 – Inventarisnummer 476
Resoluties van Gedeputeerden betreffende de collaterale successie
Periode 1795-1797

Scannummer
vervolg scan
476-0012

Inhoud
5o
5/8 gedeelte van een huijs in de Laerpoort binnen
deese stad, bij de Halve Maen
o
6
Een hoff off land in het Molenveld in het
Schependom van Doesborg
o
7
Een catersteede [Vrijswijk] off anders genaemt de
Hogelugt onder Didam geleegen
8o
Een vierde part van het erve Bruggink en 1/3 van
den Wellenberg onder Zellem geleegen
9o
Den halven Postkamp met een klein kampjen onder
Angerlo geleegen
10o Willem Bartelskamp meede onder Angerlo geleegen
11o Een akkermaelsbosch half elf margen in Eldrik
onder het Rigterampt Doesborg geleegen
o
12
Quota aen verscheiden groote conventsakkers in
Drempt geleegen
Voorts de helft der navolgende gevestigde obligatien
1o
Een obligatie ten laste van Andreas Schick en
desselfs huisvrouw Hendrica Maessen de dato 17
Maert 1778 gevestigt in hunlieder huis en
brouwerije binnen deese stad in de Beukerstraet
staende, groot twee duisent vijf hondert guldens
2o
Een obligatie ten laste van Berend Olden Ampsen
en sijn huijsvrouw Fenneken Mengers, den 17.
November 1779 gevestigt in hunlieder bouwland op
het Sloot in het Schependom der Stad Lochem
geleegen, groot vijffhondert gulden
3o
Een obligatie ten laste van Hendrik Ruempol de dato
16 Julij 1791 gevestigt in weij- en bouwland &c
onder Laeren geleegen, groot vijfhondert gulden
o
4
Een obligatie ten laste van Antonij te Winkel en
desselfs ehevrouw Gerretjen Gerritsen den 30. April
1792 gevestigt in de catersteede den Veerenbosch,
en bouwland den Langen Dreeve genaemt onder 't
Rigterampt van Steenderen geleegen, groot
achthondert gulden

Bedrag
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5o Een obligatie ten laste van Jan Fredrik van Essen en
sijn huisvrouw Helena Sachtleven den 2. Maij 1770
gevestigt in een stuk land den Happert in een
akkermaelsbosch de Cloek en in een catersteede 't
Jonkerslag off Loenders genaemt, alle in 't
Rigterampt Doetinchem, buurschap Langerak
geleegen, groot een duijsent gulden
o
6
Een obligatie ten laste van Berend Huttendorp en
ehevrouw Willemina Wisselink, den 8. Febr. 1793
gevestigt in hunlieder woonhuis staende in de
Ooijpoortstraet der Stad Doesburg groot vijfhondert
gulden
7o Een obligatie ten laste van Jan Willem Steenweg en
ehevrouw Elisabeth Witter den 1. Maij 1794
gevestigt in hunlieder erve en goed het Holtslag off
Jonkerenbosch genaemt, in 't Rigterampt
Doetinchem, buurschap Gander geleegen, groot
eenduijsent sevenhondert gulden
o
8
Een obligatie ten laste van Hendrik Hogeweg, den
28. Maert 1795 gevestig in sijn woonhuis en een
stuk land ad 3 scheepels gezaeij, leggende in het
Schependom van Lochem, groot ses hondert guldens
Hebben de provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en pennink getaxeert op eenhondert drie en
dertig gulden, ses stuivers en negen deniers.

Bedrag

f. 133-06-09

Woensdag den 3. Junij 1795
♦ Op requeste van Johan Jacob de Vuller q.q. houdende
dat door het overlijden van Maria Lucretia Beumer te
Arnhem, voorgevallen an den 1. April 1795 aldaer
begraven, op haer broeder en zuster met naeme Willem
Beumer, Helena Beumer ehevrouw van Willem Adriaen
van Enschut en Grada Beumer alle te Arnhem woonagtig
ab intestato sijn gedevolveert twee obligatien de eene p.
resto groot een duijsent en de ander van twee duijsent
guldens, de datis 30 April 1793 en 6 Februarij 1794, de
eerste ten laste van Fredrik ten Bosch en sijn huisvrouw
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Catharina Kok, en de tweede ten laste van Hasken Stevens
van Zadelhoff en Willemken Willemsen echtelieden,
respectivelijk gevestigt in derselver eijgendommelijke
weideland groot ses morgen, de Genthorst genaemt en in
twee stukken bouwland ieder groot een morgen genaemt
Wentelsmergen en Ringenburgs Geer in de Bannerije Bahr
en Lathum geleegen.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks van voornoemde twee gevestigde
obligatien getaxeert op sestig gulden.

Scan 476-0014

Donderdag den 4. Junij 1795
♦ Op requeste van Willem Wigman, houdende dat door
het overlijden van sijn oom Hendrik Wigman den 14. April
1795 binnen Zutphen begraven op hem Suppliant en sijn
meede collaterale erfgenamen
alle binnen de geünieerde Provincie woonachtig, is
gedevolveert den eijgendom van een huijs binnen deese
stad in de Turfstraet staende.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op negentien gulden en
tien stuivers.
Vrijdag den 5. Junij 1795
♦ Op requeste van Xaverius de Both namens Theodorus
Hermsen, Frans Reijntjes en Nicolaes Kok, alle binnen
Emmerik woonagtig, houdende dat derselver oom den
Vicarius Lambertus Harmsen den 5. October 1794 tot
Emmerik begraven sijnde, door desselfs doot op des
Supplianten principalen sijn gedevolveert de nabenoemde
landerijen in de Graefschap Bergh onder Netterden
geleegen als
1o Den Capittel Vlassert
2o Vrouw Vleuters Vlassert
3o Buveldsstuk
4o Heijmans off Dietgesstuk
5o De Kuil van Trooij
6o Een stuk van Vrouw ter Loo
7o Een stuk van R. Wienolds
8o Een Iveldestuk
9o ¼ Vlasmorgen van Kaaltjes
10o ½ stuk van Kaaltjes

Bedrag

f. 60-00-00

f. 19-10-00
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Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op twee en seventig
gulden en negentien stuivers, dus
En het versuim van den 2. Januarij tot en met den 5. Junij
1795 ad 8 p.ct.
Maendag den 8. Junij 1795
♦ Op requeste van Johan Jacob de Vuller q.q., houdende
dat door het overlijden van Anna Wilhelmina van Bijland
den 24. October 1794 te Wageningen begraven, op haere
broeders en zusters met naemen Fredrik Sigismund, Carel
Godfried Alexander, Louise Marie, Charlotte Louise en
Marie Anne Aimée van Bijland, ehevrouw van ...
Boetzelaer, alle binnen de geünieerde Provincien
domicilieerende, sijn gedevolveert 1/12 portie van de
naegenoemde ongereede goederen, als
1o Van het goed Heijink
2o Van Harmen Wessels Steede in de Heerlijkheid
Borculo, Voogdije Geesteren geleegen
o
3
Van het erve en goed Entel
4o Van Dammermansplaets
5o Van Peilsenberg te saemen in het Scholtampt van
Lochem geleegen
Blijkende het een en ander uit de attesten bij het request
den 5. Maert 1793 alhier ter Camere, ten fine van taxatie in
den collateralen impost, door doode van Supplianten
Principalen oom Lodewijk van Bijland Halt aen dit
Quartier verschult geweest, gepresenteert en overgelegt.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden, in hoc singulari
casu, ingevolge die den 5. Maert 1793 overgelegde attesten
van de Verpondinge den collateralen impost des 50en
penninks getaxeert op
En het versuijm van den 24. Jan. tot en met 6. Junij 1795
op ad 8 p.ct.

Scan 476-0015

Bedrag
f. 72-19-00
f. 02-09-00
f. 75-08-00

f. 33-16-00
f. 01-00-03
f. 34-16-03

Vrijdag den 3. Julij 1795
♦ Op requeste van Willemken Muijs, weduwe en
tuchtenaersche van Peter Wonnink, houdende dat door het
overlijden van gezeide haeren eheman op den 30. Maert
1795 binnen Arnhem voorgevallen, op desselfs broeder en
susters met naeme Hendrik Wonnink, Maria Wonnink
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weduwe van Herman Nijland, Grietje Wonnink en Sophia
Wonnink in huwelijk hebbende Rijer Janssen, alle binnen
de Provintie van Gelderland woonachtig, sijn gedevolveert
1o De helfte in huis, hoff, bouwland en boomgaerd
IJsselrust genoemt onder Westervoort geleegen
2o Een vierde part in een obligatie groot in Capitael in 't
geheel 600 gulden ten laste van Hendrik Schutte en
Petronella Bus echtelieden, gevestigt in een stuk
bouw off tabaksland, groot ongeveer 2½ morgen de
Maath genaemt onder Westervoort geleegen en dus
voor het verstorven ¼ gedeelte 150 gulden.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op veertien gulden,
sestien stuivers en ses deniers.

Bedrag

f. 14-16-06

♦

Op requeste van Gerhardus Vriese onder het
landdrostenampt van dit Quartier woonachtig, houdende
dat D.J. ter Maet en W. Bijvink ehelieden mede onder
voornoemde Ampte woonende voorneemens sijn aen hem
tegens alimentatie te cedeeren seeker plaetsjen, den Keijser
genaemt onder het Kerspel Zellem in den Nijman
gesitueert, door twee deskundigen op authorisatie van het
Hooge Landdrosten gerigte aengestelde onpartijdige
taxateurs waerdig geschat agt hondert en sestig caroli
guldens.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den impost des
50en penninks getaxeert op seventien gulden en vier
stuivers.
Dingsdag den 7. Julij 1795
♦ Op requeste van Grades Garretsen, weduwenaer,
erfuiter, tugtenaer en boedelhouder van Aeltjen Wissink,
den 23. Augustus 1794 binnen Doetinchem begraven,
houdende dat door overlijden van deselve op haer broeder
Lubbert Wissink en de kinderen van wijlen haer broeder
Jan Alof Wissink, alle binnen dit Quartier en te Emmerik
woonagtig ab intestato sijn gedevolveert de halfscheid van
de nagenoemde ongereede parceelen als
1o Van Westenkampken
2o Van Westenbroekslagh en
3o Van Beumerweide te saemen in 't Rigterampt van
Doetichem geleegen

f. 17-04-00
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Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op vijftien gulden, drie
stuivers en negen deniers, dus
En het versuim van den 23. November 1794 tot den 24.
Junij 1795 ad 8 p.ct.

Bedrag

f. 15-03-09
f. 00-14-03
f. 15-18-00

♦

Op requeste van Jan Huiskes woonagtig in de
Heerlijkheid Borculo, houdende dat door overlijden van
desselfs broeder Berent Huiskes den 10. April 1795 binnen
Nede begraven op den Suppliant is gedevolveert het
plaetsjen Holdijk in het Schependom van Borculo in den
Waterhoek geleegen.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op twaelf gulden.
Scan 476-0016

f. 12-00-00

♦

Op requeste van Herman Otto Hessels, houdende dat
door doode van desselfs zuster Geertruid Hessels, den 1.
Maij 1795 binnen Groenlo overleeden op den Suppliant
meede binnen Groenlo domicilieerende is gedevolveert en
verstorven het 8ste part van het erve en goed de Braeke in
de Heerlijkheid Borculo, Voogdije Geesteren geleegen.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op ses gulden en ses
stuivers.

f. 06-06-00

♦

Op requeste van Teunis Assink pro se en namens de
meede erfgenamen alle binnen dit Quartier woonende en
houdende, dat door doode van derselver oom Jan te
Havikhorst den 8. April 1795 op het plaetsjen de
Havikhorst bij Borculo overleeden op Supplianten is
gedevolveert
1o Een huis en hoff
2o Een stuk land op den Winkel
3o Omtrent 3 scheepel gezaeij den Winkel genaemt in
den Dijkhoek, alle in de Heerlijkheid van Borculo,
Voogdije Geesteren geleegen.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op seven gulden, dertien f. 07-13-04½
stuivers, vier en een halve denier.
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Bedrag

Woensdag den 8. Julij 1795
♦ Op requeste van Jan Hendrik Nijland, houdende dat door
het overlijden van sijn oom Hendrik Rutgersen Bokhorst
den 14. April 1795 binnen Vorden begraven, op den
Suppliant benevens Geesken Bokhorst getrouwt aen Garrit
Velthuis, voorts Berentjen Bokhorst weduwe van Reint
Vosser, als meede Hendrik Lanssink en Hendrik Bokhorst
Rutgersen, alle binnen de Geunieerde Provintien
woonende, was gedevolveert een plaetsjen het Hogeslagh
genaemt, onder Vorden gesitueert.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
f. 14-13-03
impost des 50en penninks getaxeert op veertien gulden,
dertien stuivers en drie deniers.
Donderdag den 9. Julij 1795
♦ Op requeste van L.F. van Laer, houdende na
danksegginge voor het bij apoinctement van den 7. April
1795 verleende uitstel, dat door het overlijden van sijn
suster Elisabeth van Laer den 24. December 1794 binnen
Utrecht begraven op den Suppliant en haere meede
intestate erfgenamen alle binnen de geünieerde Provintien
woonende, sijn gedevolveert het erve Wolsink genoemd
voorts twee derde parten van het soo genoemde
Vicarijenland te saemen in het Richterampt van Zellem,
buurtschap Halle geleegen.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op agt en dertig gulden
en zeventien stuivers.

f. 38-17-00

Dingsdag den 4. Augustus 1795
♦ Op requeste van Godert Schreur houdende dat door het
overlijden van sijn oom Garrit Schreur den 30. December
1794 voorgevallen op den Suppliant en meede erfgenamen
met naemen Wienholt, Jan Hendrik, Harmen Jan, Lene
huisvrouw van W. Breukelaer, Wiente huisvrouw van W.
Gartzen, Berendina, Johanna Geertruid, Wiente huisvrouw
van C. Breukelaer en Lene Schreur, huisvrouw van Jan
Kojers, alle woonachtig binnen het
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Resoluties van Gedeputeerden betreffende de collaterale successie
Periode 1795-1797

Scannummer
Scan 476-0017

Inhoud
Quartier van Zutphen, gedevolveert sijn
1o Een stuk land in den Nieuwen Bosch naest Berent
Hummelinks land
2o Het land van Keune Vos geleegen op Voskamp,
beide onder Ligtenvoorde gelegen
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks met het versuijm getaxeert op
eene gulden en negentien stuivers.
Woensdag den 5. Augustus 1795
♦ Op requeste van Derk Casper Duppegieter te
Gendringen woonagtig, houdende dat door het overlijden
van Catharina Duppegieter, weduwe van Johannes
Lambertus Nacken, den 5. Maert 1795 te Gendingen
voorgevallen, op hem Suppliant en sijne mede intestate
erfgenamen met naemen Martinus Duppegieter en
Geertruid ten Hage, weduwe van J.B. Nacken
respectivelijk in 's Hage en in Munsterland domicilieerende
sijn gedevolveert de navolgende ongereede parceelen als
1o p.q. van den soogenoemden Molenhoff off de
Meulemaet onder Gendringen geleegen
o
2
Een halve behuising off afdak - waer van de
wederhelft aen J.B. Bruens toebehoort, - binnen
Gendringen geleegen, sijnde met geen verpondinge
beswaert, versoekende, vermits geseide halve
behuijsinge door den Suppliant cum suis reeds
op den 11. Julij 1795 blijkens de ter requeste
annexe coopcedulle is verkogt geworden voor een
somma van f. 214-04-00 dat daer meede genoegen
genomen en dien conform den collateralen impost
getaxeert worden.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateraalen
impost van den respectiven 25. en 50. penninks met het
versuijm getaxeert op seven gulden en negen stuivers.

Bedrag

f. 01-19-00

f. 07-09-00

♦

Op requeste van Florentina Henrietta van Heeckeren
binnen Zutphen woonachtig daer bij na danksegging voor
het bij appoinctement van den 7. Julij 1795 verleende
uitstel van drie maenden, te kennen geevende dat door het
overlijden van haer suster Louise Isabelle Leopoldine van
Heeckeren, voorgevallen binnen Zutphen den 23. Maert
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Scannummer
vervolg scan
476-0017

Inhoud
1795 op de Suppliante, nevens haeren broeder August
Robbert van Heeckeren, en de kinderen van wijlen haeren
broeder Jacob Adolph van Heeckeren, alle inheemsch,
gedevolveert sijn
1o Een huijs, wheere en stal binnen Zutphen in de
Waterstraet, door de overleedene selff bewoont
geweest
o
2
Een vierde gedeelte van een huis in de Kuijperstraet
aldaer door de weduwe Bembroeck bewoond en een
gelijk vierde part van een huisjen daer naest staende
en geleegen door schipper Mast bewoond wordende,
waer van de tucht aen de Suppliante competeert.
3o Het geheele erve en goed Hasewoold met het regt
van Schaepedrift nevens Kosmans Kempken onder
Warnsvelt en Wichmond geleegen.
4o Het daerbij geleegen Coene Gerrits hoffsteedjen
5o En eindelijk een obligatie op losrenthe ten laste
deeses Quartiers van Zutphen in dato den 21.
Augustus 1793 door en ten naeme van de overledene
belegt, groot in Capitaal 1000 gulden.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op agt en tachentig
gulden, vijftien stuivers en negen deniers.

Scan 476-0018

Bedrag

f. 88-15-09

♦

Op requeste van Wolterus Bovij en Antonij in den
Bosch in qualiteit van curateuren over de persoon en
goederen van de innocente Christina Eskes, houdende dat
door doode van geseide Christina Eskes den 6. Julij 1795
binnen Zutphen overleeden, op den eersten Suppliant en de
verdere intestate erfgenamen, alle inheemsch, gedevolveert
sijn de navolgende ongereede goederen
1o Een huijs en wheere binnen Zutphen in de
Lange Hofstraet staende
o
2
Een huijs en wheere meede binnen Zutphen in de
Hospitaelspoort staende
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en pennink getaxeert op vijf en dertig gulden
en ses stuivers.

f. 35-06-00
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Scannummer
vervolg scan
476-0018

Inhoud
♦ Op requeste van Otto Hendrik van Juchem als executeur
van den boedel en nalatenschap van Catharina Planten op
den 21. Maij 1795 binnen Doetichem overleeden,
houdende dat door doode van deselve op den Suppliant en
verdere meede collaterale erfgenamen, alle imheemsch
sijnde, sijn gedevolveert de naegenoemde ongereede
goederen
1o Willem Storms huijs
2o Derk Seddelers huijs p. quota, beide in de Stad en
Schependom Doetinchem gesitueert
3o ¾ morgen 't Willigestuksken genaemt
4o Den Akker van Scholt Kerkwijk
5o Het parceeltjen van Voorst van Overbergen
6o Het Reckenstuk van Dk Francken
7o 1/8 morgen van Otto Hendrik Planten
8o Het Marskempken van Otto Planten, alle onder
Didam gesitueert
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op seeventien gulden,
vijftien stuivers en ses deniers.

Bedrag

f. 17-15-06

♦

Op requeste van Jacobus van Beijnum woonende binnen
Doesborg, weduwenaer en tuchtenaer van Willemina
Vorster den 30. December 1795 binnen Doesborg
begraven, houdende dat door doode van deselve op haere
collaterale erfgenamen, alle inheemsch, sijn gedevolveert
de nagenoemde ongereede goederen voor de halfscheid
1o Een huijs binnen Doesborg
2o Een hoff in Matelaerskamp
3o Een hoff in het Brusseltjen, alle in de Stad en
Schependom van Doesborg., gesitueert
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks met het versuijm getaxeert op
eene gulden, dertien stuivers en ses deniers.

f. 01-13-06
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Scannummer
vervolg scan
476-0018

Scan 476-0019

Inhoud
♦ Op requeste van Fredrik Ernst Spancker en desselfs
suster Frederica Spancker, binnen Borculo woonende,
houdende dat door doode van derselver suster Maria Anna
Amelia Geertruid Spancker op den 7. Januarij 1795 binnen
Borculo overleeden en ter paritie aen het appoinctement
van den 9. April 1795 waerbij de Supplianten gelast
waeren de nodige attesten van de verpondinge te
produceeren en ten opsigte van het restante capitael sigh
duidelijker te expliceeren, op de Supplianten gedevolveert
waeren de derde deelen van de nagenoemde ongereede
goederen
1o Een huijs binnen Borculo
2o Den hoff van sijn Excellentie gekogt
3o 10 schepel gezaeij in den Biel tegen Groote Willink
4o Een kampjen land den Koldenboon genaemt
5o Twee stukken land op den Hesselink Enck
6o ¼ van de huissteede van 't halve erve Warnink in
den Hesselink Enck
7o Een stukjen bouwland op den Hesselink Enck, mede
onder Geesteren gelegen tusschen het land van
Garrit Daven en dat van de Provisorij Armen van
Borculo. Alsmeede een weideken geleegen agter het
goedjen Baneman off Tuijkebelt1, sijnde met geen
verpondinge beswaert en door twee onpartijdigen
onder eedes offerte getaxeert op twee en negentig
gulden voor des overleedens derde portie.
o
8
En eindelijk een capitael groot 275 gulden door
Gerrit Kluijvers gevestigt in den Schollenkamp onder
Borculo, dog alnu maer groot p. resto 100 gulden.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op negen gulden, vier
stuivers en vier en een halve denier.

Bedrag

f. 09-04-04½

Donderdag den 6. August 1795
♦ Op requeste van Garrit Kruseman als man en Momber
van sijn huisvrouw Elisabeth Rensink, woonende te
Ligtenvoorde en houdende dat door doode van Derk
Keusink en sijn huisvrouw Engelina Eggink respectivelijk
op den 28. December 1794 en en 12. Januarij 1795 binnen
Hengelo overleeden, op des Suppliants huisvrouw voorts
op Garrit Eggink, Henders Heijink, Harmen en Grietjen

1

ook Fuijkebelt genaamd
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Scannummer
vervolg scan
476-0019

Inhoud
Bedrag
Leemkuil, Aelbert en Berendina Hendriks, alle binnen dit
Quartier woonende, ab intestato gedevolveert is: een huijs,
hoff met een kamp bouwland onder het Rigterampt
Hengelo in het Dorp op de Weppel gesitueert.
Hebben de provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks met het versuijm getaxeert op vijf f. 05-09-06
gulden, negen stuivers en ses deniers.

♦

Op requeste van Swanida Helena Focking, weduwe van
wijlen Toon Riefel, houdende dat door doode van
gemelden haeren eheman op den 11. Februarij 1795 binnen
Hengelo overleden, op sijn broeder en susters alle in
Hengelo woonagtig, voor de halfscheid ab intestato
gedevolveert sijn
1o Een huijs en hoff in den Rigterampte Hengelo in het
Dorp staende, de halfscheid van Catharinenkampjen
genaemt
o
2
Een halve weide de Banninkmaethe genaemt meede
onder Hengelo Boerschap Bekvelt geleegen
o
3
Een stuk bouwland groot vijff scheepels gezaeij
insgelijks onder Hengelo boerschap Noordink voor
aen op den Stendert geleegen, vrij van verpondinge
sijnde door twee bij het gerigt van Hengelo
aangestelde onpartijdige taxateurs waerdig
geschat een somma van seshondert vijf en twintig
gulden.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks met het versuijm getaxeert op
En het versuijm van den 11. Maij tot 6. Aug. 1795
Scan 476-0020

f. 20-13-10½
f. 00-08-00
f. 22-01-10½

Woensdag den 2. September 1795
♦ Op requeste van mr. J.H. Heijdenrijk in qualiteit als
volmagtiger van A.W. Willink als erfuiter van den boedel
en nalatenschap van wijlen desselfs oom G.L. Schalen, in
leven Rigter en landschrijver der Stad en Heerlijkheid
Ligtenvoorde, op den 26. September 1794 binnen Groenlo
overleeden, houdende dat door doode van denselven op
Suppliants Principael en mede erfgenamen alle binnen de
geünieerde Provintien domicilieerende ab intestato sijn
gedevolveert navolgende ongereede parceelen
1o Een huis en schuur staende binnen Groenlo aen de
Oude Lievelder Straete
2do Een schuur
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vervolg scan
476-0020

Inhoud
3tio Twee stukken bouwland te samen ses scheepel
gezaeij groot, geleegen in het Schependom van
Groenlo, op den Goedmanskamp bij de Nieuwe
Brugge
to
4
De halfscheid van ses scheepel gezaeij bouwland,
ook geleegen onder het Schependom van Groenlo op
den Kimperkamp
to
5
Een gaerden met een huis den Aenstoot genaemt
meede geleegen onder den Schependom van Groenlo
to
6
Het huijs
7mo Een kamp bouwland den Anstoterkamp genaemt,
geleegen onder de Heerlijkheid Borculo, Voogdije
Beltrum, Buurschap Zwolle
no
8
Een stuk bouwland groot een schepel gezaeij meede
in de Heerlijkheid Borculo, Voogdije Beltrum aen
den Zoom geleegen
no
9
Een hoff geleegen binnen Groenlo den Kloosterhoff
genaemt, vrij van verpondinge en door twee
gerigtelijk aengestelde onpartijdige taxateurs
geëstimeert op een hondert vijf en twintig gulden
o
10 Een hoff de halve Maene genaemt met een streepjen
gronds gelegen onder Groenlo, sijnde vrij van
verpondinge als vooren getaxeert op vierhondert en
tachentig gulden
mo
11 Een parceel gronds ook de Halve Maene genaemt
meede onder Groenlo gelegen, sijnde vrij van
verpondinge en getaxeert als boven op driehondert
en veertig gulden
12mo Twee stukjes bouwland te samen ongeveer drie
scheepels gezaeij groot, in het Schependom van
Groenlo geleegen, sijnde vrij van verpondinge en als
boven getaxeert op een hondert en dertig gulden.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden na redhibitie van
het op den 6. Januarij 1795 wederom aen Suppliant
uitgereikte requeste alnu den collateralen impost des 50en
penninks met het versuijm getaxeert op negen en sestig
gulden en negen stuivers.

Bedrag

f. 69-09-00
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vervolg scan
476-0020

Scan 476-0021

Inhoud
Bedrag
♦ Op requeste van Barendina Sterk, houdende dat door
overlijden van haer suster Aletta Theodora Sterk den 28.
April 1795 binnen Aelten voorgevallen op de Suppliante en
verdere collaterale erfgenamen alle binnen Bredevoort en
te Amsterdam
woonagtig gedevolveert waeren de volgende gevestigde
capitaelen
1o Een obligatie ten laste van Hendrik Jan Messink en
Catharina Helena Wolberink ehelieden, gevestigt in
een huis met daer agter geleegen hofland, staende en
geleegen binnen Aelten in den Dijk tusschen de
huisen van Derk Kollewagen en dat van Garrit Jan
Degener, voorts in een stuk bouwland in den
Aelter Esch aen den Koningswegh, dan nog in een
stukjen bouwland geleegen op den kamp agter de
Grievink Brugge bij Aelten en eindelijk in een
stukjen hofland in den Kemenaershoff bij Aelten,
naest het hofland van Arend Wolberink, groot drie
hondert en vijftig gulden.
do
2
Een obligatie ten laste van Willemina Roerdink ,
groot een hondert vijf en twintig gulden, gevestigt in
een huis en wheere binnen Aelten geleegen tusschen
de behuisinge van Geert Wenderink en dat van Jan
Haksteege, voorts meede in een stuk bouw en
hofland en Zigtvreede gelegen, onder Aelten, in de
buurschap Daelen op den Keefskamp.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks met het versuijm getaxeert op
negen gulden, elf stuivers en drie deniers.
f. 09-11-03

♦

Op requeste van Jan Huetink, woonende in het
Schependom van Lochem, houdende dat door doode van
desselfs broeder Reint Huetink den 17. Junij 1795 in het
Schependom van Lochem overleeden op den Suppliant ab
intestato gedevolveert is een sesde gedeelte van de
catersteede den Huetink
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op twee gulden, drie
stuivers en negen deniers.

f. 02-03-09
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Scannummer
vervolg scan
476-0021

Inhoud
♦ Op requeste van Harmanus Rosendael woonende in de
Graefschap Berghe, houdende dat door overlijden van sijn
suster Aleida Rosendael op den 28. Januarij 1795 meede
aldaer overleeden, op den Suppliant en desselfs verdere
intestate mede erfgenamen met naeme Hendrina, Derk en
Geurt Rosendael, voorts op Frank Reintjes, dan nog op
Willem, Johanna en Catharina Sanders en eindelijk op
Harmen, Berent en Garrit Meijers, alle in deesen
Graefschap woonende, is gedevolveert een stuk lands de
Vaenhorst onder de Graefschap Bergh, buurschap Beek
geleegen.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks met het versuijm getaxeert op
drie gulden, eene stuiver en een halve denier.

Bedrag

f. 03-01-07½

♦

Scan 476-0022

Op requeste van Harmen Slijk, houdende dat op den 4.
September 1794 bij publijcque veilinge ten overstaen van
het Hooge Landdrosten Gerigte des Quartiers van Zutphen
heeft aengekogt een achtste gedeelte in een plaets Olt
Wissink ofte Bolskamp genaemt onder het Rigterampt
Hummelo geleegen, dat daervan versuimt hebbende in tijds
de betaelinge van den 100en pennink te doen, alnu versogte
ingevolge Resolutie van den 2. Junij 1741 van alle
paenaliteit
gelibereert te worden soo daenig dat met betaeling van den
enkelden impost nevens de renthe ad 8 pro cento van dien a
die morae kan volstaen.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den impost des
100en penninks getaxeert op
f. 03-09-00
en voor het versuijm van den 4. December 1794 tot den 23.
August 1795
f. 00-04-01½
f. 03-13-01½

♦

Op requeste van Garrit Hammink, houdende dat door
doode van desselfs huijsvrouw Barta Janssen, op den 27.
December 1794 onder Hengelo voorgevallen op haere
intestate erfgenamen onder 's Heerenberg en Wheel
woonagtig gedevolveert sijn de halfscheid van de staende
huwelijk aengekogte ongereede goederen, als
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Scannummer
vervolg scan
476-0022

Inhoud
1mo Een gedeelte van het erve en goed Wunnink
genaemt onder Hengelo, boerschap Gooij geleegen
do
2
Een derde part van een weide den Gompert genaemt
3tio Een weide het Selserslagh geheeten uit het erve
Klein Niesink
4to Een derde part van een stukjen land mede onder
Hengelo, boerschap Gooij geleegen Jan Beerentsens
Haefken genaemt met geen verpondinge beswaart,
dog volgens onpartijdige taxatie geëstimeert op 110
dus hier f. 55-00-00
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op
en het versuim sedert den 27. Maart tot den 2. September
1795 ad

Bedrag

f. 29-07-09
f. 01-03-06
f. 30-11-03

♦

Op requeste van Hendrica Venderbos, weduwe van
Zweer Maelderink woonachtig onder Hengelo, houdende
soo voor haer selff en als erfuitersche en tuchtenaersche der
nalatenschap van wijlen gemelden haeren eheman, dat door
doode van denselven op den 9. Julij 1795 onder het
Kerspel Hengelo voorgevallen, in de eerste plaets op
Suppliante uit kracht van huwlijks voorwaerden is
gedevolveert Dunsbergs huijs, hoff en brouwerije. Dat
verders in de tweede plaets daerdoor op desselfs zuster,
halve broeder en broeders dochter Hendrica Maelderink,
Hendrik Jan Hassink en Leida Maelderink respectivelijk te
Steenderen en onder Hengelo woonachtig, elk voor een
derde part sijn gedevolveert de nagenoemde ongereede
goederen als
1mo Een stuk bouwland het Molenschotland genaemt
2do De halfscheid van een weide Sevalkinks Slagh
genaemt
3tio Een stuk bouwland sijnde het halve land uit
Waarnink
4to Een akkermaalsbosjen uit Nieuwen Dunsborg
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op agt en twintig
f. 28-05-01½
gulden, vijff stuivers een en een halve denier.
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Scan 476-0023

Inhoud
♦ Op requeste van J. Carlier en A.G. Gunningh als
volmagtigers der gesamenlijke erfgenamen van Joost
Everwijn Corts en Elisabeth Schallenberg, in leven
eheluiden, houdende dat gemelde Elisabeth Schallenberg,
weduwe en tugtenaersche van wijlen haeren eheman J.E.
Corts op den 5. April 1795 binnen Bredevoort is
overleeden. Dat dien boedel ab intestato en ex testamento
komt te devolveeren voor de eene helft op des overleeden
mans broeder en voor de andere helft op der vrouwen
broeders en zusters kinderen in de Provintie van Holland
woonachtig, sijn gedevolveert de volgende ongereede
goederen
1mo Een huijs
2do Drie schepels saedland
3o Een Koeweide op het Swaenenbroeck
4o Een Koeweide uit Schallenbergs boedel
5o Kostershooven
6o Het huijs van B. Corts
7o Een molder gezaeij land op den Gijsenkamp
8o Een Koeweide op het Swaenenbroeck
9o Een Koeweide op het Swaenenbroeck
10o Twee Koeweidens op het Swaenenbroeck
11o ¼ van Raatsvelds land van de weduwe van Jan
Schallenborg
o
12 Den halven Clompskamp
13o Een tiende gedeelte van Wesselink plaetse
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op drie en dertig
gulden, dertien stuivers en ses deniers.
Voorts voor versuim van aengifte van de eerste halfscheid
op de erfgenaemen van J.E. Corts vervallen, van den 29.
October 1793
En eindelijk wegens versuim van aengifte van de andere
halfscheid op de erfgenaemen van Elisabeth Schallenberg
gedevolveert, van den 5. Julij 1795

Bedrag

f. 33-13-06

f. 02-09-06
f. 00-04-09
f. 36-07-09
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Scan 476-0024

Bedrag

Donderdag den 3. September 1795
♦ Op requeste van N.A.M. Conradi, weduwe Michels,
woonachtig te Bredevoort, houdende dat door doode van
haar broeder Mr. J.C. Conradi den 14. Julij 1795 binnen
Bredevoort begraven op de Suppliante als desselfs eenige
en universeele erfgenaeme ab intestato sijn gedevolveert de
navolgende ongereede goederen in de Stad en Schependom
Bredevoort geleegen als voor het geheel. Het vaders huijs
en een Koeweide op het Swaenenbroeck. Dan nog de
halfscheid van de nagenoemde goederen als
1o Een hoff aen de Wal
2o Een hoff op het Swaenenbroeck
3o Drie Koeweidens op het Swaenenbroeck
4o Drie Koeweidens op het Swaenenbroeck
5o Een vierde van den Maneveltskamp
6o Een stuk land op den Thebenkamp
7o De halfscheid van Jan Heijinck en Keupe Heijinks
goed
En eindelijk de navolgende obligatien met verband van
ongereede goederen
1o Een obligatie de dato den 7. October 1783 ten laste
van Jan Willem Benninck en Aeltjen te Bovelt,
ehelieden gevestigt in het goed Bennink in de
Brinkheurne onder Wenterswijk groot 800 gulden.
o
2
Een obligatie van des 1. Maij 1789 ten laste van
Garrit Jan Ubbink of Meenk, gevestigt in den
Noordkamp in de Buurschap
Woolt onder Wenterswijk groot 500 gulden.
o
3
Een obligatie de dato 13 November 1792 ten laste van
Jan Willem Bollen en Geertjen Drajers, ehelieden,
gevestigt in Bollen Huijsjen in de buurschap Miste
onder Wenterswijk groot 300 gulden.
o
4
Een obligatie de dato 10. Junij 1794 ten laste van
Garrit Jan Bettink, gevestigt in een hoff en stuk land
buiten de Misterpoort der Stadt Bredevoort geleegen
groot 400 gulden.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op twee en seeventig
f. 72-10-09
gulden, tien stuivers en negen deniers.
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♦ Op requeste van Berent Jan Wijmelink, weduwenaer van
Grietjen Masis houdende dat door doode van gemelde sijne
ehevrouw op den 25. Julij 1795 binnen Lochem
overleeden, op desselfs erfgenamen ab intestato, allen in
het Kerspel Zellem woonagtig, gedevolveert is de
halfscheid van de navolgende ongereede goederen
1o Een huijs, hoff en wheere binnen de Stad Lochem
aen de Markt tusschen de huijsen van de weduwe
L.T. Nijland en Janna Smits staende
o
2
Een gaerden op den Zogemuur tusschen de gaerdens
van Harmen Bol en Berent Bargerman geleegen
o
3
Een stuk bouwland op den Sloot tusschen de
landerijen van Derk Scheggetman en Harmen
Haijtink geleegen
4o Een dag maeijens hooijgrond in de Groene Maet
5o Een stuk bouwland in de Zijden Enck sijnde een half
stuk waervan de weder halfscheid aen de weduwe
Bosman gehoort
6o Een stuk land op de Korte Vooren tusschen het land
van Platerink en de weduwe Wonninks
o
7
Den halven Scheeperskamp aen den voet van den
Lochemschen Berg, met desselfs akkermaelshegge
o
8
Een stuk in den Sijden Enck sijnde Thiendbaer
tusschen het land van H.J. Raedt en M.W. Nijman
gelegen
9o Een stuk op den Kienkamp tusschen het land van
Janna Smits en Jan Meijer off Toller geleegen
10o Een hoff agter de Bergen aen den Barchemschen
Wegh
o
11 De catersteede Groot Kulsdom onder de Voogdije
Geesteren in den Kulsdom geleegen
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op veertien gulden,
f. 14-17-09
seventien stuivers en negen deniers.
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Scan 476-0025

Bedrag

Woensdag den 9. September 1795
♦ Op requeste van Jan Hendrik Bennink houdende dat op
den 10. Maij 1793 van de ten overstaen van het Gerigt van
Ligtenvoorde verkogte ongereede
goederen van Willem Spexgoor en Johanna Kroesen
ehelieden, hadde aengekogt een stuk bouwland op den
Nieuwenkamp naest Jan Derk Spexgoor en wijlen Jan
Berent Westermans land, groot ongeveer twee scheepel
gezaeij voor een hondert twee en tachentigh guldens. Dat
daer van versuimt hebbende intijds de betaelinge van den
100en pennink te doen alnu versogte ingevolge Resolutie
van den 2. Junij 1741 van alle paenaliteit gelibereert te
worden, soodaenig dat met betaling van den enkelden
impost nevens de renthe ad 8 p. cto van dien a die morae
kan volstaen.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den
impost des 100en penn. getaxeert op
den interest ad 8 p. ct voor het versuijm van den 10.
September 1793 op

f. 01-16-06
f. 00-06-00
f. 02-02-06

♦

Op requeste van Jan Derk Spexgoor, houdende dat op
den 10. Maij 1793 uit de gerigtelijk gedistraheerde
goederen van Willem Spexgoor en Johanna Kroesen
ehelieden, hadde aengekogt twee spint gezaeij op den
Nieuwenkamp de Korte Vooren genaemt naest Jan Derk
Spexgoor en Garrit Knippenbergs land. Dan nog een en een
half schepels gezaeij op den Leverikskamp, naest het land
van Jan Derk Spexgoor en Hendrik Bollen voor een
honderd seven en veertig gulden. Dat daer van versuijmt
hebbende in tijds betaelinge van den 100en penn. te doen
alnu versogte ingevolge Resolutie van den 2. Junij 1741
van alle paenaliteit gelibereert te worden, soodaenig dat
met betaelinge van den enkelden impost nevens de renthe
van dien a die morae kan volstaen.
Hebben de provisioneele Gedeputeerden den impost des
100en penn. getaxeert op
f. 01-09-06
En den interest ad 8 p.cto voor het verzuijm van den 10.
September 1793 op
f. 00-04-09
f. 01-14-03
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♦ Op requeste van Hendrik Reinders houdende dat op den
10. Maij 1793 van de ten overstaen van het Gerigt van
Ligtenvoorde verkogte ongereede goederen van Willem
Spexgoor en Johanna Kroesen ehelieden, hadde aengekogt
twee spind lijn gezaeij bij Hummelink naest Jan Berent
Ekelders land en de hegge geleegen, voor agt en veertig
gulden. Dat daervan versuijmt hebbende in tijds betaelinge
van den 100en pennink te doen, alnu versogte ingevolge
Resolutie van den 2. Junij 1741 van alle paenaliteit
gelibereert te worden soodaenig dat met betalinge van den
enkelden impost nevens de renthe van dien a die morae kan
volstaen.
Hebbende de provisioneele Gedeputeerden den impost des
100en penn. getaxeert op
En den interest ad 8 per cto voor het versuijm van den 10.
September 1793

Bedrag

f. 00-09-08
f. 00-01-07
f. 00-11-03

♦

Scan 476-0026

Op requeste van Jan Berent Hulshoff houdende dat op
den 10. Maij 1793 van de ten overstaen van het Gerigt van
Ligtenvoorde verkogte ongereede goederen van Willem
Spexgoor en Johanna Kroesen ehelieden,
hadde aengekogt een halve maethe de Else genaemt naest
het land van wijlen Hendrik Toller geleegen, voor een
hondert twee en twintig gulden. Dat daer van versuijmt
hebbende in tijds betaelinge van den 100en pennink te doen,
alnu versogte ingevolge Resolutie van den 2. Junij 1741
van alle paenaliteit gelibereert te worden, soodaenig dat
met betaelinge van den enkelden impost nevens de renthe
van dien a die morae kan volstaen.
Hebben de provisioneele Gedeputeerden den impost des
100en penn. getaxeert op
f. 01-04-06
En den interest ad 8 p. ct voor het versuijm van den 10.
September 1793
f. 00-04-00
f. 01-08-06
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♦ Op requeste van Garrit Klein Tanck houdende dat op
den 10. Maij 1793 van de ten overstaen van het Gerigt van
Ligtenvoorde verkogte ongereede goederen van Willem
Spexgoor en Johanna Kroesen ehelieden, hadde aengekogt
een vierde part in de Hulsevoordermaethe, bij het Nieuwe
Broeck geleegen voor een hondert en agtien gulden. Dat
daervan versuijmt hebbende in tijds betaelinge van den
100en pennink te doen, alnu versogte ingevolge Resolutie
van den 2. Junij 1741 van alle paenaliteit gelibereert te
worden, soodaenig, dat met betaelinge van den enkelden
impost nevens de renthe van dien a die morae kan volstaen.
Hebben de provisioneele Gedeputeerden den impost des
100en penn. getaxeert op
En den interest ad 8 p. cto voor het versuijm van den 10.
September 1793

Scan 476-0027

Dingsdag den 6. October 1795
♦ Op requeste van Hendrik Strooband daerbij met
redhibitie van het request in dato 14. September 1795 te
kennen geevende dat door doode van sijn broeder Matthias
Stroband op den 22. Februarij 1795 binnen Wenterswijk
overleeden op den Suppliant aldaer woonagtig en verdere
mede erfgenamen Lodewijk Serton en Gerrit ten Broeke,
beide woonagtig te Groenlo, Aleida Strooband en Jacob
Strooband beide wonende te Amsterdam, F. te Linde
woonachtig te Baembrug, Abraham Hovenstrij woonachtig
te 's Haege en eindelijk op de drie kinderen van N.
Jongeling woonende te Rotterdam, gedevolveert sijn
1o Een huijs
2do De helfte van den Voorsten Toomeskamp
3tio De halfscheid van den Koesteegengaerden
4to Beide stukken land op den Suilen Esch geleegen
5to Het land op den Agtersten Toomeskamp
6to Een stuk lands de Bree aen de Waemelink Steege
7to Een stuk land op den Balink Esch
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penn. met het versuijm getaxeert op ses
gulden, negen stuivers en ses deniers.

Bedrag

f. 01-03-09
f. 00-04-00
f. 01-07-09

f. 06-09-06
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♦ Op requeste van J.J. de Vuller qq. houdende dat door het
overlijden van Berendjen Brands, weduwe van Derk
Labots den 20. Junij 1795 binnen Arnhem voorgevallen, op
desselfs intestate erfgenamen respectivelijk binnen Arnhem
en Barneveld domicilieerende is gedevolveert een obligatie
ten laste van Derk de Beijer en Arendje Janssen ehelieden,
groot in capitael acht hondert gulden dd. 25 November
1790 gevestigt in derselver hofsteede bestaende in een
huijs met een morgen lands in het District van Westervoort
gesitueert.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op sesthien gulden.
f. 16-00-00

♦

Op requeste van Evert Fredrik Langenberg als erfuiter in
den boedel en nalatenschap van wijlen Hendrik Wonnink
en Aeltjen Meijerink in leven ehelieden. Houdende dat
door doode van geseide Hendrik Wonnink den 26. Junij
1795 binnen Zutphen begraven op desselfs intestate
erfgenamen alle binnen dit Gemeene Best domicilieerende
sijn gedevolveert de volgende ongereede parceelen
1mo De helft van een huis binnen de Stad Zutphen in de
Barlheese staende
2do Een vierde part van een huis staende binnen geseide
stad op de Beek
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op ses gulden en seven
stuivers.
Alsmeede wegens het overlijden van Aeltjen Meijerink op
den 8. Julij 1795 binnen Zutphen voorgevallen op haere
collaterale uitheemsche erfgenamen gedevolveerde
wederhelft vervallene gelijke halfscheid op een somma van
ses gulden en seven stuivers en dus te saemen van twaelf
gulden en veertien stuivers.

f. 06-07-00

f. 06-07-00
f. 12-14-00
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♦ Op requeste van Derk Jan van Keppel tot Oolde in
qualiteit als erfuiter van den boedel en nalatenschap van
wijlen sijn suster Johanna Isabella Florentina van Keppel.
Houdende dat door doode van opgemelde sijne suster op
den 7. April binnen Zutphen begraven op Suppliant en sijn
broeder Jan Rabo van Keppel beide binnen dit Quartier
domicilieerende, is gedevolveert een gevestigd capitael
groot vijfduisent gulden spruitende uit kragt van het
magescheid over hun ouderlijken boedel de dato 27
November 1770.
Hebben de provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op een hondert gulden,
dus
En het versuijm van den 7. Julij tot en met den 22.
September 1795 op
En alzoo te saamen

Bedrag

f. 100-00-00
f. 02-00-00
f. 102-00-00

♦
Scan 476-0028

Op requeste van N.A.M. Conradi, weduwe Michels,
woonagtig te Bredevoort, houdende dat Suppliante
bij derselver voorige requeste tot aengifte van den
collateralen impost van de ongereede goederen door wijlen
haeren broeder mr. J.C. Conradi nagelaten, bij
inadvertentie niet tevens heeft aengegeeven de eene
halfscheid van twee weidjes voor de Stad Bredevoort
geleegen, vermits Suppliante in het denkbeelt was dat die
op de extracten van de verpondinge, welke sij aen haeren
bediende en volmagtiger had toegesonden, mede vermeld
stonden. Dat Suppliante vervolgens ontdekt hebbende dat
die parceeltjes met geen verpondinge beswaerd sijn,
deselve ten eersten gerichtelijk heeft doen taxeeren en dat
bij die taxatie deselve waerdig sijn bevonden te saemen in
't geheel de summa van seven hondert guldens en dus voor
de halfscheid 350 gulden.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op seven gulden.

f. 07-00-00
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Bedrag

Donderdag den 8. October 1795
♦ Op requeste van mr. G.C. Falck en W.M. d' Everdingen
van der Nijpoort ehelieden, woonachtig binnen Lochem,
houdende dat op den 31. December 1794 van mr. J.B.
Haijtink en desselfs ehevrouw J.M. van de Graeff mede ter
voorschreeven steede domicilieerende, hebben aengekogt
het erve en goed Old Vrielink off Koterije genaemd in den
Scholtampte van Lochem, buerschap Groot Dogteren
gesitueert, voor een somma van 4000 Caroli guldens. Dat
daer van ten Comptoire den verschulden impost des 50en
pennink op den 10. September 1795 hebbende willen
betaelen, sulks aldaer was verweigert om dat de aengifte
en betaelinge niet in tempore gedaen was.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den impost des
50en penninks getaxeert op
en het versuijm van den 1. Maij 1795 op
dus

f. 80-00-00
f. 02-13-03
f. 82-13-03

Vrijdag den 9. October 1795
♦ Op requeste van Anna Berendina Hakkenbroeck,
houdende dat door doode van Dina van Deventer den 28.
Junij 1795 binnen Groenlo overleeden, op Suppliante en
desselfs mede erfgenamen respectivelijk binnen Groenlo en
Amsterdam domicilieerende, sijn gedevolveert
1o 't Meenenland half
2o Een hofjen
3o De soogenaemde gaerden van Bille te Bruggen,
eerster bogt
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert met het versuijm op
f. 04-10-00
vier gulden, tien stuivers.
Vrijdag den 06. November 1795
♦ Op requeste van Johannes Jacobus Keer woonagtig
binnen Nijmegen, houdende dat door doode van sijn oom
Jacob Keer den 16. December 1794 binnen Nijmegen
begraven, op den Suppliant ab intestato gedevolveert sijn
1o
Een hoff de Meulemaet
o
2
Een kamp bouwland Tuelenweiken genaemt beide
onder Gendringen geleegen.
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Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op
en het versuijm sedert den 16. Maert tot den 6. November
beide 1795 op
Dus te saemen op
Dingsdag den 1. December 1795
♦ Op requeste van mr. Rudolf Ketjen en S.J.J. Ballot in
qualiteit als aengestelde curateuren over den boedel van
wijlen B.L. Wilbrennink in leven Burgemeester der Stad
Doesborg aldaer op den 13. Maert 1795 begraven,
houdende dat door desselfs overlijden op den Rigter
Noortwijk te Anholt woonende, gedevolveert sijn
1o Een hoff het Hoornwerk genaemt, geleegen in het
Schependom van Doesberg aen off voor de Ooijpoort
o
2
De Knuppels Thiende geleegen onder Almen,
buurschap Harfsen
o
3
Een stukjen bouwland, onder Hengelo in den
Gooijschen Enk geleegen met geen verpondinge
beswaert en door twee gerigtelijk aengestelde
taxateurs geëstimeert op 60 gulden.
Hebben de Gedeputeerden ter finantie den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op
en het versuijm sedert den 13. Junij 1795

Bedrag
f. 11-14-09
f. 00-12-06
f. 12-07-03

f. 09-13-06
f. 00-07-06
f. 10-01-00

Dingsdag den 5. Januarij 1796
♦ Op requeste van Jannes Albers en Janna Berendina
Smits, ehelieden, woonende binnen Wenterswijk,
houdende dat door doode van wijlen haerlieder zuster en
schoonsuster op den 19. Februarij 1795 binnen
Wenterswijk begraven, ab intestato gedevolveert waeren de
naegenoemde ongereede goederen
1mo Een huis met den daer agter geleegen hoff, staende
binnen Wenterswijk naest dat van J.H. Reinhard
do
2
Een stuk bouwland op den Menninkkamp
3tio Een halven gaerden, gelegen bij Wenterswijk agter
het huijs van Willem Abbinck
4to Een parceel grasgrond op het Slat voor Wenterswijk,
alle welke parceelen sijn uit den boedel van
Hongerkamp
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5to Een stuk gaerdengrond den Hellinkgaerden off
Schoeninkhoff genaemt, meede voor Wenterswijk
geleegen
6to Een stuk bouwland bij Wenterswijk op den
Menninkkamp
7mo Een stuk gaerdengrond voor Wenterswijk in den
Sleeswijk de Wheemschoppe genaemt
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op
En het versuim sedert den 19. Maij 1795 op

Scan 476-0030

Bedrag

f. 07-11-03
f. 00-08-01½
f. 07-19-09½

Dingsdag den 1. Maert 1796
♦ Op het geredhibeerde request van Anna Cornelia Smit
weduwe van wijlen Willem Slatboom, houdende dat wijlen
gemelten haeren eheman op den 8. Februarij 1795 binnen
Lochem overleeden, bij huwelijks voorwaerde de
Suppliante heeft gebeneficeert met al desselfs nagelatene
gereede en ongereede goederen. En waerdoor alnu op
deselve sijn gedevolveert de volgende ongereede goederen
binnen de Stad en Schependom van Lochem gesitueert als
1mo Een huis
2do Gaerden aen de Koesteeg
3tio Gaerden daerbij aengespaat
4to ½ Molder in den Zijdenenck
5to Gaerden aen den Harkelkamp
6to ½ Drostenhoff
7mo ⅓ van het land op den Kienkamp
8vo Van Brandink Horsterkamp
9no Van de weduwe Kilholt 't gedeelte op den
Halemanskamp
mo
10 Van 't Woerdsmaetjen
11mo Van Pladdenkamp een gedeelte op den
Halemanskamp
12mo Van Jan den Oever de ½ van een stuk op den Sloot
13mo Van H. Brabander B. Nieuwen Tiaenk sijn gedeelte
op den Halemanskamp
14to ¼ part van den Drostenhoff
15to Van M.W. Haijtink 't gedeelte op den Halemanskamp
16to Van M. ter Schegget ½ Woerdsgaerden
17mo Een gaerden aen het Molengoor
18vo Den kamp aen het Molengoor
19no Van H.J. Reerink een stuk op den Sloot
20no Van H. Tommeler een stuk op den Halemanskamp
21mo Van Chozij een stuk op den Sloot
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Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op
en het versuijm sedert den 8. Maij 1795 tot den 8. Februarij
1796 ad 8 p.ct. op
Dingsdag 5. April 1796
♦ Op het geredhibeerde request van Hendrik Husink in
huwelijk hebbende Willemina Vels, houdende ter paritie
aen het appoinctement van den 1. Maert 1796 dat door
doode van Hendrica Vels op den 17. Junij 1790 binnen
Doetichem begraven op Suppliants ehevrouw als desselfs
eenige en universeele erfgename binnen Doetichem
domicilieerende, waer van gedevolveert de volgende
ongereede goederen als
1mo Jan Osewolts huijs
2do Mokkinks huijs en
3tio Juffer ten Holtens hoff
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op sestien gulden en
vier stuivers.En het versuijm van den 17. September 1790
tot den 4. April 1796 op seven gulden vier stuivers en
negen deniers. Dus saemen op

Scan 476-0031

Vrijdag den 8. April 1796
♦ Op requeste van Hendrik Olijslag houdende, onder
danksegginge voor het bij appoinctement van den 9. Junij
1795 verleende uitstel dat den burger A.P.R.C. van der
Borch aen denselven volgens erfpachtbrief dd. Maert 1794
in erfpagt heeft uitgedaen, twee scheepels gezaeij leggende
aen de Hengelosche Wegh bij het Dorp Vorden naest de
overige, meede in erfpagt sullende gebruikt worden,
parceelen en den Pol geleegen tegens betaelinge van een
jaerlijkschen Canon tot Erfpagt van tien guldens.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den 50en pennink
van de erfpagt daer bij vermelt getaxeert op
en het versuim van Junij 1794 tot Juni 1795 op
dus samen

Bedrag
f. 53-03-06
f. 03-03-09
f. 56-07-03

f. 16-04-00
f. 07-04-09
f. 23-08-09

f. 06-13-04
f. 00-10-08
f. 07-04-00

5 juni 2015 / Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 41 Transcriptie: © Marian Kruijt
Correctie: Alice Garritsen

Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Toegangsnummer 0005 – Inventarisnummer 476
Resoluties van Gedeputeerden betreffende de collaterale successie
Periode 1795-1797

Scannummer
vervolg scan
476-0031

Inhoud
♦ Op requeste van H.J. Wagenvoort houdende, onder
danksegginge van het bij appoinctement van den 9. Junij
1795 verleende uitstel, dat den burger A.P.R.C. van der
Borch volgens erfpachtsbrief dd. Maert 1794 aen denselven
in erfpagt heeft uitgedaen, drie scheepel en een roede
gezaeijs bouwland gehorende onder het erve Pardies onder
Vorden gesitueert en sulks tegens betaelinge van een
Jaerlijkschen Canon tot Erfpagt van vijftien guldens.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den impost des 50en
penninks van de erfpagt daerbij vermelt getaxeert op
en het versuijm van Juni 1794 tot Junij 1795 op
Dus samen

Bedrag

f. 10-00-00
f. 00-16-00
f. 10-16-00

♦

Op requeste van Anthonij Hulsman houdende, onder
danksegginge van het bij appoinctement van den 9. Junij
1795 verleende uitstel, dat den burger A.P.R.C. van der
Borch aen denselven volgens erfpachtsbrieff van den 21.
October 1793 in erfpagt heeft uitgedaen, drie scheepels
gezaeij leggende aen de Hengelosche Wegh bij het Dorp
Vorden tegens betalinge van een Jaerlijkschen Canon van
vijftien guldens.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den impost des 50en
penninks van de Erfpagt bovengemelt getaxeert op
en het versuijm van Januarij 1794 tot Junij 1795 op
Dus saemen

f. 10-00-00
f. 01-01-06
f. 11-01-06

♦

Op requeste van Jan Weenink, Berent Bosman, Jan
Albert Roordink, Jan Zweverink en Hendrik Wolters, daer
bij onder danksegginge voor het bij appoinctement van den
9. Junij 1795 verleende uitstel, te kennen geevende dat den
burger A.P.R.C. van der Borch aen deselve volgens
erfpachtsbrief dd. 6. November 1793 respectivelijk in
erfpagt heeft uitgedaen twee scheepels gezaeij leggende
aen de Hengelosche Wegh, soo en in diervoegen als
deselve thans sijn afgebakend, en wel het eerste parceel
van den eersten Suppliant aen de Vordensche brug en
schietende de overige aen 't land door A. Hulsman mede in
erfpagt sullende worden gebruikt en sulks tegen betaelinge
van
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een Jaerlijkschen Canon tot Erfpacht ad tien guldens
respectivelijk ieder.
Hebben Gedeputeerden ter Finantie den impost des 50en
penninks van de erfpagten bovengemelt getaxeert op
en het versuijm van Februarij 1794 tot Junij 1795
Dus saemen

Bedrag

f. 33-06-08
f. 03-02-04
f. 36-09-00

♦

Op requeste van Hendrik Addinck en H. Haverkamp
echtelieden, houdende, na danksegginge van het aen haer
verleende uitstel van den 9. Julij 1795, dat den burger
B.F.W. van Westerholt aen deselve volgens erfpagtsbrief
dd. 22. Februarij 1792 in erfpagt heeft uitgedaen de
halfscheid van een stukjen land onder het erve
Woestenenck gehoorende het Dorpland genaemt, en wel de
zuidsijde van het selve tot aen de weder halfscheid met
paeltjes off scheidsteenen geteekend kennelijk onder
Vorden aen de Gemeene Wegh gelegen en de sulks tegens
betaelinge van een Jaerlijksche Erfpagt van vijff guldens.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den impost des 50en
penninks van den erfpagt bovengemelt getaxeert op
En het versuijm sedert den 22. Maij 1792 tot Julij 1795
En dus saemen

f. 03-06-09
f. 00-17-00
f. 04-03-09

♦

Op requeste van H.S.J. van Spancken en W.H.
Revelman echtelieden, houdende, na danksegginge voor
het bij appoinctement van den 9. Julij 1795 aen haer
verleende uitstel, dat den burger B.F.W. van Westerholt
aen deselve volgens erfpachtsbrief dd. 21 Februarij 1791 in
erfpagt heeft uitgedaen de halfscheid van een stukjen land
onder het erve Woestenenck gehoorende het Dorpland
genaemt kennelijk onder Vorden aen de Gemeene Wegh
gesitueert, en wel het noordeinde van het selve ende sulks
tegen betaelinge van een Jaerlijksche Erfpagt van vijff
gulden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den impost des 50en
penninks van den erfpagt bovengemelt getaxeert op
En het versuijm sedert den 21. Maij 1791 tot Julij 1795 op
Dus samen

f. 03-06-09
f. 01-02-03
f. 04-09-00

Pro Memoria
De taxatie hierna sub dato den 11. Maii 1796 op requeste
van de Diaconije van Ruerlo ervintelijk ad 05-12-00 hadde
eijgentlijk hier moeten geboekt worden, als nog tot den
50en pennink gehoorende.
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Scan 476-0033

Bedrag

Woensdag den 3. Augustus 1796
♦ Op requeste van Willem Massop woonagtig te Zilvolden
houdende dat bij publijcque veilinge op den 27. Maij 1795
van A.L.F.E. van Nagell als gevolmagtigde van desselfs
moeder M.C. douairière van Nagell geboren Le Leu de
Wilhem heeft aangekogt twee twee parceelen het Koetsen
en Kruijsbergsstuk, beide onder Zilvolde geleegen en sulks
te saemen voor de somma van 915 gulden ad 21 stuivers
het stuk. Dat den 3. Junij daer aen volgende ten Comptoire
van den 50en penning de nodige aengifte gedaen, voorts den
19 Julij deeses loopenden jaers den verschulden impost
hebbende willen voldoen door den Ontfanger van geseide
middel als niet in tempore geschiet sijnde, is afgeweesen.
En vermits Suppliant sonder eenig frauduleus opset als
blijkt uit de gedaene aengifte, alleen om dat de coopcedulle
is vermist geweest, in gebreeken is gebleeven soo versogte
denselven van alle paenaliteit gelibereert te worden
soodaenig dat met betaeling van den enkelden
impost des 50en penninks nevens de renthe van dien ad 8
p.ct. a die morae ingevolge ampliatoire Quartiers Resolutie
van den 2. Junij 1741 sal kunnen volstaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie des Suppliants
versoek accordeerende verstaen dat met de betaelinge van
den enkelden impost des 50en penninks ter somma van
En den interest ad 8 p.ct. van den 27. September 1795 tot
den 27. Julij 1796 ad
en alsoo te saemen met
sal kunnen volstaen.

f. 19-04-03
f. 01-05-07½
f. 20-09-10½

Woensdag den 5. October 1796
♦ Op requeste van Margrieta Wigmans, weduwe van
Hendrik Melgers in het Rigterampt van Doesborg, Kerspel
Angerlo woonende en houdende dat op den 6. Augustus
1787 bij donatie den eijgendom heeft verkreegen van een
stukjen land onder Angerlo geleegen met geen verpondinge
beswaert en door twee onpartijdige taxateurs bij
handtastinge in eedes plaets geaestimeert op drie hondert
gulden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den impost des 50en
f. 06-00-00
penninks getaxeert op een somma van ses guldens
En het versuijm sedert den 6. November 1787 tot den 6.
f. 04-05-06
September 1796 ad 8 p.cr.
f. 10-05-06
Dus saemen
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Scan 476-0034

Bedrag

Woensdag den 2. November 1796
♦ Op requeste van Peter de Haer, de weduwe van Willem
de Haer en Willem van Hasselt meederjaerige zoon van
wijlen Fredericus van Hasselt en Elisabeth de Haer, in
leeven echtelieden, houdende dat Willem de Haer voor off
namens der Supplianten moeij Maria Thijssenhuis bij
publijcque veilinge op den 21. Julij 1772 van Peter
Teppriaen en de erven Thijssenhuis heeft aengekogt een
weidjen de Haaremaet genaemt kennelijk in het District
van 's Heerenberg, Boerschap Stokkum gesitueert ende
sulks voor een somma van twee hondert guldens.
Dat wijlen Maria Thijssenhuis voornoemd door
ignorantie in gebreeke
is gebleeven daer van den verschulden 's lands impost des
25. penninks, als sijnde beidersijds contrahenten
uitheemsch te betaelen. Versoekende dienthalven desselfs
intestate erfgenamen de Supplianten in deesen van de
paenaliteit gelibereert te worden sodaenig dat met de
betaelinge van den 25. pennink nevens de renthe van dien a
die morae sullen kunnen volstaen ingevolge Resolutie van
den 2. Julij 1741.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den impost des 25
penninks getaxeert op een somma van
En den interest ad 8 p.ct. van den 21. November 1772 tot
November 1796 op
En alsoo te saemen op

f. 08-00-00
f. 15-07-03
f. 23-07-03

♦

Op requeste van Peter de Haer, de weduwe van Willem
de Haer en Willem van Hasselt, zoon van wijlen Fredericus
van Hasselt en Elisabeth de Haer, in leven echtelieden, alle
binnen Elten woonagtig, houdende dat door doode van
derselver tante Maria Thijssenhuis op den 9. Maij 1782 te
Elten begraven op de Supplianten is gedevolveert een
weidje de Haeremaet genaemt, kennelijk in het district van
's Heerenberg, buurschap Stokkum gesitueert, versoekende
alnu vermits niet is gedagt geworden om van dit sterfval in
tempore kennis te geeven, dat daer van taxatie moge
gedaen worden en sulks met de renthe van dien a die morae
ingevolge Quartierlijke Resolutie van den 2. Junij 1741.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den collaterale
impost des 25. penninks getaxeert op
f. 22-10-00
En de Renthe van dien ad 8 p.ct. van den 9. Augustus 1782
tot en met November 1796 op
f. 25-13-00
En alsoo te saemen op
f. 48-03-00
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Scan 476-0035

Bedrag

Dingsdag den 7. Februarij 1797
♦ Op requeste van Johan Beelij qq. houdende dat door het
overlijden van Jan Ovink den 16. Augustus 1794
overleeden op desselfs broeder Gerrit Ovink ab intestato
sijn gedevolveert
1mo Een agtste part van de steede off plaetsjen Broeke
genaemt, waer van reeds een agtste part aen hem
toestendig is, kennelijk onder het district van
Dinxperlo geleegen
2do De halfscheid van een stuk hooijgrond het
Beijerspant genaemt, waervan meede de wederhelft
aen opgemelden G. Ovink tobehoort, kennelijk onder
Gendringen gesitueert.
Dat vervolgens door doode van voornoemde Gerrit Ovink
voorgevallen den 15. October 1794 op sijn ooms en
moeijen alle binnen deese Republijcq domicilieerende met
naeme Anthonij Ovink, Harmina Ovink in huwelijk
hebbende Jan Olthuis, Johanna Ovink getrouwd aen D.H.
Broens, Harmen Hoetink, Jannes Ovink, Geertruid Ovink
ehevrouw van Jan Westervelt en Fenneken Ovink in
huwelijk
hebbende Gerrit Jan Karselder ab intestato sijn
gedevolveert
1mo Een vierde gedeelte van voorschreeven steede off
plaetsjen Broeke genaemt
2do Een stuk hooijgrond het Beijerspand genaemt
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den collateralen
impost des 50en penninks van het eerste versterf getaxeert
op
En het versuijm sedert den 16. November 1794 tot den 7.
Februarij 1797 op
En van het tweede versterf den collateralen impost des 50en
penninks op
En het versuijm seder den 15. Januarij 1795 tot den 7.
Februarij 1797 op
Dus saemen

f. 05-05-04½
f. 01-00-01½
f. 10-10-09
f. 01-15-01½
f. 18-11-04½
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Bedrag

Donderdag den 5. October 1797
♦ Op requeste van Gerrit Spexgoor, woonachtig te
Ligtenvoorde, houdende dat wijlen zijne schoonouders
Harmen Woopreise en Maria Nienhuis, insgelijx aldaar
hebbende gedomicilieerd, bij contract van den 2. Junij
1788 aan den Suppliant in eigendom hadden overgegeven
verscheiden ongereede parceelen te saamen onder
Ligtenvoorde, en in den Ampte van Reurlo respectivelijk
gesitueerd zijnde, alle gerichtelijk op eene somma van
seven honderd vijf en veertigh guldens geaestimeerd. Dat
alstoen door ignorantie was versuimd geworden daar van
verschulden 's lands impost des 50en pennings, in tempore
te betaalen, zoo verzogte den Suppliant taxatie van dien,
nevens den interest derzelve, volgens en onder beneficie
van de Ampliatoire Quartiers Resolutie van den 2. Junij
1741.
Hebben de Gedeputeerden tot den Finantie 's lands impost
des 50en pennings getaxeerd op een somma van
En den interest wegens het versuim sederd den 2.
September 1788 tot en met den 13. September 1797 ad 8
per cent, dus
En alzoo te saamen op

f. 14-18-00

f. 10-14-06
f. 25-12-06

♦

Scan 476-0036

Op requeste van Johanna Janssen, weduwe van
Wilhelmus van de Veld, en die in leeven in qualiteit van
laatst weduwenaar, ervuiter, boedelhouder en tuchtenaer
van zijne voor overleedene derde huisvrouw Everharda
Hendrica Gerarda Derckson, houdende dat door het
overlijden van gezeiden E.H.G. Derckson, voorgevallen
binnen Zutphen en den 27. Junij 1795 aldaar begraven, op
deszelvs broeder Johannes Egbertus Derckson te
Doesborgh woonachtig, waren gedevolveerd de halfscheid
van de naegenoemde ongereede goederen als
1o Van een huis, kennelijk binnen de Stad Zutphen aan
de Markt staande
2do Van een stal mede binnen gezeide stad in de
Beukerstraat staande
3tio Van het goed Wuelen Cranenburg genaamd,
kennelijk onder het Kerspel Vorden, Buurschap
Mossel gesitueerd
4to Van de katersteede het Riefelkamp genaamd
insgelijks in evengezeide Kerspel, Buurschap Delden
gelegen
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5to Van het erve en goed het Zwarte Rutgersgoed of
Timmermanssteede, ook wel Keuper genaamd,
kennelijk onder Steenderen in de Buurschap Toldijk
gesitueerd
o
6
Van een akkermaalsbosch Smallegoor of St. Annen
Bosch genaamd ten deele onder Vorden en
gedeeltelijk onder Warnsveld, Buurschap Wichmond
gelegen, zijnde met geen verpondinge bezwaard en
dus door twee onpartijdige deskundige persoonen
onder oblatie van eede getaxeerd voor 't geheel op
f. 983-05-00, dus voor de helft f. 491-12-08
do
7
De helft van een weide de Hermesmaat genoemd in
het Richterampt van Doesborgh, Kerspel Drempt
kennelijk gesitueerd
En vermits niet is gedagt geworden, om dit collateraal in
tempore aan te geeven, zoo verzogte de Suppliante dat zij
moge jouïsseeren van het beneficie der Ampliatoire
Quartierlijke Resolutie van den 2. Junij 1741.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantie den collateraalen
impost des 50en pennings getaxeerd op
En den interest van dien wegens het versuim der niet in
tempore gedaane aangifte en betaalinge sederd den 27.
September 1795 tot en met den 5. October 1797 ad 8 pro
cento, dus
En alzoo te saamen

Scan 476-0037

Bedrag

f. 114-14-05

f. 18-10-10
f. 133-05-03

Donderdag den 8. Februarij 1798
♦ Op requeste van Jan Gradus Stoltenberg, voorts Johanna
en Reind Bloemendaal, woonende beide eerste Supplianten
binnen dit Quartier en den derden dienstbaar in de
Provincie van Holland, houdende dat door het overlijden
van derzelver broeder en oom respective Willem
Stoltenberg, den 2. Augustus 1794 te Doetinchem begraven
op de Supplianten was verstorven zeeker plaatsjen het
Veentjen genaamd, in het Richterampt van Doetinchem
onder Langerak gesitueerd, 't welk als met geen
verpondinge bezwaard, is getaxeerd op 1000 guldens.
Dat na het overlijden van voornoemde W. Stoltenberg het
voorschreeven goedje in tucht was bezeeten geweest bij
deszelvs naegebleeven weduwe, van welke de Supplianten
het zelve nu onlangs bij haare verandersating hebbende
ontfangen, ook niet anders geweeten hadden als dat zij ook
niet eerder tot betaaling van den collateraalen impost waren

5 juni 2015 / Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 48 Transcriptie: © Marian Kruijt
Correctie: Alice Garritsen

Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Toegangsnummer 0005 – Inventarisnummer 476
Resoluties van Gedeputeerden betreffende de collaterale successie
Periode 1795-1797

Scannummer
vervolg scan
476-0037

Inhoud
verpligt, voor dat zij tevens de vruchten van dat versterf
konden genieten. Dat zij deswege thans anders waren
onderricht, zoo verzogten dezelve, die hunne onschuldige
dwaaling te excuseeren, zodaenig dat met betaalinge van
den enkelden impost des 50en pennings, nevens de rente
van dien ad 8 per cent a die morae, ingevolge Ampliatoire
Quartiers Resolutie van den 2. Junij 1741 zullen kunnen
volstaan.
Hebben de Gedeputeerden tot den Finantien den
collateraalen impost des 50en pennings getaxeerd op
En den interest wegens het versuim sederd den 2.
November 1794 tot en met den 15. Januarij 1798 ad 8 per
cent, dus
Dus

Scan 476-0038

Saturdag den 7. April 1798
♦ Op requeste van Pieter Evers qq. houdende dat door het
overlijden van Harmina Geertruid Bruna in 1792 te
Amsterdam voorgevallen, op deszelvs intestate
ervgenaamen met naamen Gerrit Jan Lenkhof, Harmen
Evers en Willemina Bekkink, de twee eersten te Aalten en
de laatste te Amsterdam woonachtig, waren gedevolveerd
de halfscheid van twee stukjes land in den Aalter Esch aan
den Koningsweg en bij de Giesenbosch respective
gesitueerd, verzoekende taxatie.
Hebben de Gecommitteerdens tot de Finantien den
collateraalen impost des 50sten pennings, getaxeerd op
En den interest wegens het verzuim der niet in tempore
gedaane aangifte en betaalinge van dezelve, zijnde 5 Jaaren
ad 8 per cent, dus
Dus
Maandag den 31. Maart 1800
♦ Op requeste van Jacob Damen en Hendrina Hartjes
echtelieden, voorts Elisabeth Loeters, weduwe van Jan
Rosmulder, Willem van Alst, Jacob van Alst en zijn
huisvrouw Johanna Otters, Hendrik, Albert, Derk, Jan, Ida
en Gerrit Trilsbeek en Aleida Bodde, weduwe Arend
Trilsbeek, alle in Didam woonachtig, mitsgaders Johannes
Wentink en deszelvs ehevrouw Geertruid Gal te Wehl
woonende,

Bedrag

f. 20-00-00

f. 05-03-04½
f. 25-03-04½

f. 01-00-00

f. 00-08-00
f. 01-08-00
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Derk Grontmans en Berendina Hartjes ehelieden, en Gerrit
Verstege, beide onder Elten domicilieerende en eindelijk
Arnoldus Kaaltjes in den Ampte Lijmers woonachtig,
houdende dat door het overlijden van derzelver respective
suster en moeij Anneken Hartjes in leeven huisvrouw van
Arend Bouwman den 21. Januarij 1792 te Didam
voorgevallen, op requesteranten waren gedevolveerd de
halfscheid van de nagenoemde ongereede parceelen als
1o Van een stuk bouwland in de wandeling de
Melkakker of ook wel den Akker van Jacob Crouse
genaamd, onder Didam gesitueerd, en
o
2
Van een dito, den Snippendreev geheeten, mede in
Didam gelegen, zijnde met geen verpondinge
bezwaard, en overzulx door twee deskundige
onpartijdigen voor 't geheel op een somma van
Een honderd en vijftigh guldens ingevolge
gerichtelijke certificatie den requeste annex
geaestimeerd, en alzoo voor de verstorvene halfscheid
f. 75-00-00 verzoekende taxatie &.
Hebben Commissarissen ter administratie van de Finantien
den collateraalen impost des respectiven 25. en 50.
pennings getaxeerd op
En den interest wegens het versuim der niet in tempore
gedaane aangifte en betaalingen van dezelve zijnde 7
jaaren 11 maanden en 18 dagen, ad 8 per cent, dus
En alzoo te saamen

Bedrag

f. 03-16-06

f. 02-08-00
f. 06-04-06

Taxatie van den collateralen impost van den 40en, 20en
en 10en penning ingevolge de Ampliatie van den
30. Junij 1795
Donderdag den 3. September 1795
♦ Op requeste van meesters Philip Jacob Snethlage en
Tobias Gutberleth Plegher voorts van Jan Hendrik
Barghege in qualiteit van executeur van het testament en
erfuiter van den boedel en nalatenschap van wijlen Jan
Spittael, gewoont hebbende binnen Zutphen en aldaer op
den 3. Augustus 1795 overleden. Houdende dat wijlen
gemelten testateur bij uiterse wille in dato 29 October 1792
voor het gericht van geseide stad gepasseert tot sijn eenige
en universeele erfgenamen in sijn alinge nalatenschap heeft
genomineert en geinstitueert sijne navolgende twaelf
bloedverwanten te weeten Martinus Jolink te Ermelo,
voorts Jan Hendrik, Hermanna Engelina, Mechtelina en
Evert Jan Barghege, mitsgaders Christiaen en Jan van
Beest, wijders de kinderen van Petronella van Beest bij
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Rombertus Ensen verwekt, voorders Alexander Kok en
Gerrit Barghege alle binnen Zutphen, dan nog Hermannus
Barghege te Hedel en eindelijk Christiaen van Beest,
huisvrouw van Harmanus Bemter te Sneek en dus alle
binnen deese Republijcq woonagtig. Dat door desselfs
overlijden op geseide sijne erfgenamen waer van den
eersten gemelten namelijk Martinus Jolink hem in den
vierden en de elf overigen in een verderen graet van
verwandschap
bestaen hebben, sijn gedevolveert de navolgende den
collaterialen impost subjecte goederen en effecten als
1o Een huis en wheere binnen Zutphen in de
Frankensteeg gesitueert
o
2
Een rentebrief van den 15. Maij 1633 ter somme
van 18 daelders jaerlijks verschijnende uit seeker
huijs en wheere binnen geseide stad aen de Markt
staende en geleegen alwaer het rad in de gevel staet
aen A. Reinders en A. van Horstok ehelieden
toebehoorende
3o Een capitael groot Seeven hondert guldens ten laste
van evengemelde ehelieden en in dato 1 September
1751 in derselver voorschreeven huijs en wheere
gevestigt
4o Een dito groot vijffhondert gulden ten laste van G.
Hogenkamp en E. Garritsen ehelieden, den 4. April
1761 gevestigt in het goed Hogenkamp onder
Steenderen
5o Een dito ten laste van J.E. Valkenburg en J. Veldinks
ehelieden, groot acht hondert geulden in dato 5
December 1763 gevestigt in de halfscheid der
Koemathe onder Warnsvelt
o
6
Een dito ten laste van J. Middelburg en H. Reinders
ehelieden, groot twee duijsent vijfhondert guldens
op den 21. Julij 1766 gevestigt in hun huijs en wheere
binnen Zuthpen aen de Markt
o
7
Een dito groot een duisend en seven hondert gulden
ten laste van T. Borgerink en G. Kloosterhoff
ehelieden in dato 16 November 1768 gevestigt in
het goed Borgerink onder Warnsvelt gesitueert
8o Een dito ten laste van B. Bilderbeek en A. Hamer
ehelieden, groot een duijsent en acht hondert gulden
den 3. Maij 1771 gevestigt in hun huijs en wheere
binnen Zutphen op den hoek van de Waterstraet
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9o
Een dito ten laste van R.J. Hoetink en J. Egbers groot
twaelf hondert gulden op den 6. Maij 1773 gevestigt
in hunlieder huijs en wheere binnen gemelde stad in
de Laerpoort
o
10 Een dito groot vijf hondert gulden ten laste van L.
Maelderink en G. Wassink ehelieden in dato 5
December 1774 gevestigt in hunlieder huijs en
wheere binnen voornoemde Stad in de Laerpoort
geleegen
o
11 Een dito groot een duijsent en ses hondert gulden ten
laste van W. Schuerling en J.M. Driessen ehelieden,
gevestigt in hun huijs binnen geseide stad in de
Korte Hofstraet gesitueert sub dato 12 Meij 1775
o
12 Een dito ten laste van Hendrik Jan Hamer en W.
Huetink ehelieden groot p. resto twee duijsent gulden
op den 23. Maij 1775 gevestigt in hun huijs en
wheere binnen meergemelde stad aen de Markt
gesitueert.
o
13 Een dito groot twee duijsent gulden ten laste van
J.A.H.S. van Dorth tot Velde op den 31. December
1781 gevestigt in den huijse en havesathe Velde,
mitsgaders het goed Wormerdink, respectivelijk in de
Kerspels Warnsvelt en Steenderen geleegen
14o Een dito ten laste van H. Haverman
en G. Wubbels ehelieden, groot vijff hondert gulden
in dato 15 Februarij 1790 gevestigt in hun huijs en
wheere binnen Zutphen op het Schipstoel
15o En eindelijk een dito groot een duijsent gulden ten
laste van A.J. van Hoorn en H. Wijers ehelieden in
dato 10 Maij 1790 gevestigt in hun huis en wheere
binnen opgemelde stad in de Lange Hofstraet
gesitueert
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 40en pennink voor de erfportie van Martinus
Jolink als den overleedenen niet verder als in den vierden
graad bestaen hebbende, getaxeert op
En die van de overige elf erfgenamen als den overleedenen
verder als in den vierden graad bestaen hebbende in den
20en pennink getaxeert op
Dus saemen op

Bedrag

f. 35-17-03

f. 781-01-09
f. 816-19-00
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♦ Op requeste van Janna Weggelhorst, weduwe van wijlen
Harmen Hendrik Brabander op den 4. Augustus 1795
binnen Lochem overleeden, houdende dat door desselfs
overlijden op sijn erfgenamen sijnde alle broeders en
susters kinderen en dus niet verder als den 4en graad
bestaende, voorts alle in Gelderland, Holland en Overijssel
respectivelijk woonagtig vervallen is den halven eijgendom
van de navolgende ongereede goederen binnen de Stad en
het Schependom van Lochem kennelijk geleegen
1o Een huijs hoff en wheere in de Waeterstraet tusschen
den hoff van H.J. Raad en het huijsjen van de
weduwe van Willem te Pas staende
2o Twee derde parten van een gaerden aen het
Molengoor tusschen de gaerdens van Harmen
Wildeman en Garrit Stegeman geleegen
o
3
Een gaerden aen den Pillink tusschen de gaerdens
van J.H. Heijlersig en Lammert Haijtink
o
4
Een gaerden aen de Koesteege tusschen de gaerdens
van Dr. W.F. de Wolff en Lammert Hartgerink
5o Een stuk bouwland in den Hoogen Enck tusschen de
landerijen van de Eltensche Hoeve en Jan Scholten
6o Een stuk land in denselven Enck tusschen de
landerijen van H.J. Raad en de weduwe Hendricus
Nijman
o
7
Een stuk land in gemelden Enck tegens den Berg
tusschen het land van Berent Tiesink en Jan Harkink
o
8
Een stuk bouwland op de Korte Vooren naest een
stuk van de Diaconije der Stad Lochem
9o Een stuk daernast en aen de andere sijde naest dat van
de weduwe van Jan Wonnink
10o Een stuk bouwland in den Sijden Enck tusschen de
landerijen van B.J. Wijmelink en den bouwman
Hasselman
o
11 Een stuk in denselven Enck tusschen het land van
Lamb. Haijtink en Jan Dieperink
o
12 Een gaerden aen de Koesteege tusschen de gaerdens
van Dr. W.F. de Wolf en Jan Dieperink
o
13 Een hoff voor de Stads Walterpoort tusschen de
Poortiershoff en de Gemeene Wegh geleegen
14o Een gaerden aen het Molengoor tusschen de
gaerdens van Bastiaan Henseler en de weduwe
Teunis Meutstege
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Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 40en pennink getaxeert op ses en twintig gulden,
twaelf stuivers en drie deniers.

Bedrag

f. 26-12-03

Dingsdag den 6 October 1795
♦ Op requeste van Maria Margaretha van Ossenberg,
weduwe van wijlen Dns Johannes Florentinus Martinet
woonende binnen Zutphen, houdende dat door het
overlijden van gemelde haeren eheman op den 3. Augustus
1795 binnen Amsterdam voorgevallen op de Suppliante
uit kragt van testamentaire dispositie gedevolveert is de
wederhelft van een huis en where staende binnen Zutphen
in de Waterstraet.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
Import des 40en penninks getaxeert op ses en veertig gulden f. 46-16-00
en sestien stuivers.

♦ Op requeste van Reinder Bresser woonende binnen
Zutphen, houdende dat door het overlijden van desselfs
huisvrouw Janna Luesink op den 7. September 1795 aldaer
voorgevallen op haere broeders en susters met naeme op
haere broeders en susters met naeme Everdina, Derk,
Hendrina en Jan Luesink, alle te Ruerlo woonachtig is
gedevolveert de helft van een behuisinge en wheere binnen
Zutphen in de Barlhese kennelijk gesitueert.
Hebben de Provisioneele Gedeputeerden den collateralen
impost des 40en penninks getaxeert op seven gulden en
agtien stuivers.
Dingsdag den 27. October 1795
♦ Op requeste van Hendrik Vos, Hendrik Schipper,
Harmen van Onna en Anna Harfkes weduwe van wijlen A.
Vos, alle in deese Quartier en in Cleefsland woonachtig,
houdende dat door doode van haer suster en schoonsuster
Johanna Vos weduwe van wijlen Garrit Kemperman den 1.
Augustus 1795 binnen Etten overleden op de Supplianten
gedevolveert is een huijsjen hoff en stukjen land in de
buurschap Warm onder Etten geleegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den collateralen
impost des 40en penninks getaxeert op drie gulden.

f. 07-18-00

f. 03-00-00
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♦ Op requeste van Wessel van den Barg weduwenaer en
tuchtenaer van Eva Tammel houdende dat door het
overlijden van opgemelde sijne huisvrouw op den 7.
September 1795 binnen Zutphen begraven en met welke hij
in gemeenschap van goederen is getrouwt geweest, op des
overleeden broeder en broeders kinderen ter requeste
vermelt en alle binnen dit Quartier en in de Provintie
Utrecht woonachtig gedevolveert is de halfscheid van een
huijs en wheere met een hoff daer agter en een
woonhuijsjen
off kamer daer nevens binnen Zutphen in de Laerpoort
tusschen de behuisingen van Jan Barghege en dat van Evert
Jan Meijerink staende en geleegen.
Hebben de Gedeputeerden ter finantie en collateralen
impost des 40en penninks getaxeert op dertien gulden,
f. 13-13-09
dertien stuivers en negen deniers.

♦

Op requeste van Garrit Esselink, Reintjen Esselink en
eindelijk van Garrit Jan, Willem, Anneken en Teunis
Esselink, kinderen van wijlen Berent Esselink en Henders
Joolink, alle binnen dit Quartier domicilieerende, houdende
dat door doode van Berentjen Esselink laest weduwe van
Derk Soerink den 5. September 1795 binnen Lochem
overleeden op de Supplianten sijnde broeder, zuster en
broeders kinderen van de overledene Berentjen Esselink int
kragt van huwelijksche voorwaerde sijn gedevolveert de
navolgende ongereede goederen binnen de Stad
Schependom en Scholtampt Lochem kennelijk gesitueert
als
1o Een huis hoff en wheere binnen Lochem aen de
Markt staende tusschen de behuisinge van den burger
representant H.J. Raad en Jan Swaaters geleegen
o
2
1/6 van den halven Hansenkamp
3o Een halve Koeweide op het Groote Stijgoor in het
Schependom voor de Meulenpoort geleegen
4o Een half stuk bouwland in den Sijden Enck mede in
het Schependom geleegen
o
5
¼ morgen in den Sijden Enck tusschen het land van
Harmen Bold en Hendrik Smit
o
6
Een gaerden aen het Pillink naest die van den burger
J.H. Thomasson
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7o 1/12 van een gaerden aen den Pillink naest den hoff
van A.J. Nijman
o
8
¼ van een stuk land off de catersteede Reinst onder
Barchem geleegen
o
9
¼ van de catersteede Kempken meede in Barchem
gesitueert
10o ¼ van 1½ scheepel land van Jan van Essen mede in
Barchem geleegen
11o ¼ van het Klein Golden Slagh in het
Nettelhorsterbroek geleegen
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den collateralen
impost des 40en penninks getaxeert op vier en twintig
gulden tien stuivers, een en een halve denier.

Scan 476-0045

Vrijdag den 6. November 1795
♦ Op requeste van A.H. Hummelink in qualiteit als
erfuiter in den boedel en nalatenschap van wijlen desselfs
tante B.A. van Renesse geboren Hummelink op den 7.
October 1795 binnen Zellem begraven, houdende dat door
doode van deselve op den Suppliant en sijn broeders D.
Hummelink, M.A. Hummelink, B.J.A. Hummelink, J.A.
Hummelink en eindelijk C.H. Hummelinck, alle binnen de
geünieerde Provincien domicilieerende, gedevolveert
waeren de navolgende ongereede goederen in het Dorp en
Kerspel van Zellem gelegen als
1o Een huis en wheere met daeragter gelegen hoff in het
Dorp Zellem sijnde met geen verpondinge beswaert
dog door twee onpartijdige taxateurs onder eeden
tastinge in eedes plaetse waerdig geschat
een somma van sestienhondert guldens.
o
2
Een gedeelte van het erve Wiemelink
3o
Een gedeelte van het goed Kerkwijk
o
4
Het erve Willinck
5o
Het erve Aelderink en Holsland.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
Supplianten aen de overleedene in den derden graed
bestaen hebben, den collateralen impost der 40en penninks
getaxeert op vierhonderd dertien gulden, seven stuivers en
negen deniers.

Bedrag

f. 24-10-1½

f. 413-07-09
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♦ Op requeste van Harmina Avinck weduwe van Jan
Schimmelpenninck, houdende dat door overlijden van haer
broeder Willem Avinck den 14. Augustus 1795 binnen
Deventer begraven op de Suppliante, meede binnen
Deventer domicilieerende, ab intestato gedevolveert sijn
seven twaelfde parten van de nagenoemde ongereede
goederen in 't District van Borculo Voogdije Nede
geleegen, als
1o Van een Kerkengaerden
2o Van 't Saaltink Goorken
3o Van tien scheepels gezaeij op de Hoever Braeke
4o Een huisjen en hofjen van de havesathe de Hoeve
5o Een quota van 't Wibbelink sijnde een gaerden aen 't
Blik
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
Suppliante aen den overleedene in de tweede graed bestaen
heeft, den collateralen impost des 40en penninks getaxeert
op twee en twintig gulden, negen stuivers en drie deniers.

Bedrag

f. 22-09-03

♦

Op requeste van Harmen Berent Vinke versoekende
taxatie van het collaterael door doode van Antonij Vinke
den 19. September 1795 binnen Groenlo overleden,
verschult. Eer en bevoorens hier op de disponeeren word
den Suppliant gelast met redhibitie van dit requeste op te
geeven de namen en graeden van verwandschap van hem
en sijne meede collaterale erfgenamen.

♦

Op requeste van Jan Willem Lankhiet daer bij
versoekende om geallegueerde reedenen uitstel tot de
aengifte en betaelinge van den collateralen impost wegens
het versterf van sijn ehevrouw Maria Ploegman den 10.
Augustus 1795 binnen Zutphen begraven.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie het versogte uitstel
voor den tijdt van drie maenden geaccordeert en den
Suppliant inmiddels voor diligens verklaert.
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Inhoud

Bedrag

Dingsdag den 1. December 1795
♦ Op requeste van Garrit Jan Hoopman houdende dat door
doode van Garrit Jan Deuink den 12. October 1795 in het
District van Aelten overleeden op den suppliant en verdere
broeders en susters van den overledenen alle onder Aelten
domicilieerende gedevolveert waeren als
1o
Twee scheepels gezaeij bouwland op Oonk van
Tonij Fokkink aengekomen
o
2
Van Wesselink Passer land
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
Suppliant aen den overleedene in den tweeden graed
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op vijf gulden en seeventien stuivers.

f. 05-17-00

♦

Op requeste van den Vice Admirael J.E. van Raders in
qualiteit als erfuiter en boedelhouder van de nalatenschap
van sijne susteren A.W. en C.H.M. van Raders beide
respectivelijk op den 28. September en 13. October 1795
binnen Doesborg begraven, houdende dat door doode van
deselve op den Suppliant en sijne susteren te Doesborg en
Groningen en op de Veluwe woonende, is gedevolveert een
huis schuur, keukentjen en hoff binnen Doesborg in de
Lange Kuiperstraet staende en geleegen en door de
overleedenen pro indiviso beseeten geweest. Dat de
eerstgenoemde A.W. van Raders meede heeft nagelaten
een obligatie ten naeme van Lucas Willemsen en kinderen,
gevestigt in een huijs te Doesborgh aen 't soogenaemde
Marijenbeelt staende de dato 15 Maij 1792 ter somma van
400 gulden. Alsmeede een obligatie ten laste van Harmen
Evers op den 1. September 1791 gevestigt in 't goed Groot
Nijhoff onder Drempt geleegen ter somma van 1000
gulden.
Hebben Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
Supplianten aen de overleedene in den tweeden graed
bestaen hebben den collateralen impost des 40en penninks
van beide voornoemde sterfgevallen getaxeert te saemen op
een somma van een hondert seeven gulden, seeventien
f. 107-17-06
stuivers en ses deniers.
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Scan 476-0047

Bedrag

Woensdag den 2. December 1795
♦ Op requeste van Roelofken Busschers wonende te
Haxbergen in de Provintie van Overijssel, houdende dat
door doode van haer oom Harmen Elffrink den 12. October
1795 in 't Clooster Zwilbroek in Munsterland voorgevallen
en op den 14. dito aldaer begraven op de Suppliante sijnde
een susters dochter ab intestato sijn gedevolveert de
naegenoemde ongereede parceelen als
1o
De Laakhorst
2o
Het soogenaemde Nijenhuisland
3o
Een stuk land op 't Meerbekerbroek van 't halve
erve Poppink
4o
Een molders gezaeij op den Woersterkamp en
o
5
Een parceel weidegrond den Breen genaemt groot agt
schepels gezaeij, te saemen in het District van Borculo
Voogdije Eijbergen gelegen
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
Suppliante aen den overleeden in den derden graed bestaen
heeft, den collateralen
impost des 40en penninks getaxeert op een somma van agt
en twintig gulden en eene stuiver.
f. 28-01-00
Dingsdag den 5. Januarij 1796
♦ Op requeste van Frederica Spancker woonende binnen
Borculo houdende dat door doode van haer broeder Fredrik
Ernst Spancker aldaer op den 24. September 1795
oveerleeden op de Suppliante is gedevolveert de halfscheid
1o
Van een huis en hoff in en bij Borculo geleegen
2do Van een kampjen land de Berenhorst genaemt in
den Biel
3tio Van een kampjen land den Koldeboom genaemt
4o
Van twee stukken lands op den Hesselink Esch
to
5
Van een ¼ van de huissteede van 't halve Erve
Warnink in den Hesselink Esch
to
6
Van een stukjen land op den Hesselink Esch
tusschen het land van Gerrit Daven en van de erven
van wijlen Jurrien Voors, alsmeede van een
weideken agter het goedjen Banemans off
Fuijkebelt alle onder Geesteren geleegen, welke
beide laeste parceeltjes met geen verpondinge
beswaert sijnde door twee onpartijdige taxateurs sijn
geaestimeert voor de halfscheid op een somma van
een hondert agt en dertig gulden.
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7mo Van een restant capitael gevestigt in den
Schollenkamp voor Borculo ten laste van Gerrit
Kluijvers groot in capitael een hondert guldens.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
Suppliante aen den overleeden in den tweeden graed
bestaen heeft den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op vier en twintig gulden en agtien stuivers.

Bedrag

f. 24-18-00

♦

Op requeste van Peter Richard de Fumal houdende dat
door het overlijden van desselfs broeder Jacob de Fumal
den 19. December 1795 binnen Zutphen begraven, op den
Suppliant en desselfs susters kinderen alle binnen Zutphen,
's Hage, Deventer en IJsendijke domicilieerende, is komen
te devolveeren een obligatie ten laste van Hendrik
Beekman en sijn vrouw de dato 11 November 1769
gevestigt in derselver behuijsinge en wheere alhier binnen
Zutphen in de Korte Beukerstraet geleegen, groot in
capitael agt hondert gulden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde den
Suppliant en meede collaterale erfgenamen aen den
overleedenen in den tweeden en derden graed respectivelijk
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
f. 20-00-00
getaxeert op twintig gulden.

♦

Scan 476-0048

Op requeste van Harmanus Puntman namens sijn
huisvrouw Geertruid Sterrenborg houdende dat door doode
van Jan Sterrenborg op den 2. November 1795 binnen
Groenlo overleeden op gemelde sijn ehevrouw binnen
Groenlo en Joost Sterrenborg binnen Amsterdam
woonagtig, sijn gedevolveert
1mo Een parceel bouwland groot drie schepels gezaeij op
de Hartrijse
do
2
Een derde van een half spint gezaeij hofland
3tio Een gaerden groot een spind gezaeij
4to De halfscheid van een half spind gezaeij hofland
5to Een gaerden groot twee spint gezaeij
6to Een gaerden groot een half spint gezaeij
7mo Een half molder gezaeij bouwland agter den
Mussenbarg
vo
8
Een hoff alle in het Schependom van Groenlo
geleegen
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Inhoud
9o
Een achtste part van het erve Wilderink in het
District van Borculo Voogdije Beltrum gelegen
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
Supplianten aen den overleeden in den tweeden graed
bestaen hebben den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op seven en twintig gulden en dertien stuivers.

Bedrag

f. 27-13-00

♦

Op requeste van Jan Willem Pierkes, Fredrik te Winkel,
Eimbert Wubbels, Coenraed ten Haeve, Fredrik Beukers,
H.J. Wesselink en Derk Jan te Bokkel, houdende dat op
den 12. Augustus 1795 van J. Carlier en A.G. Gunningh
hebben aengekogt verscheide ongereede parceelen bij de
ter requeste annexe coopcedullen genoemt. Dat Suppliant
op den 14. September daer aen volgende den verschulden
40en pennink, als sijnde beider sijdsch contrahenten
inheemsch, hebbende willen betaelen, door den Ontfanger
van dat middel sulks verweigert was aen te neemen om dat
de aengifte niet in tempore geschiet was, versoekende om
reedenen ter requeste breeder vermelt van alle paenaliteit
gelibereert te worden. En hier op gehad hebbende de
consideratien en het advijs van den Contrarolleur van den
impost op de alienatien en collaterale successien.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie sigh in allen deelen
met dat geadviseerde conformeerende verstaen dat de
Supplianten met de betaelinge van den enkelden impost
van den 40sten pennink kunnen volstaen, sonder daer
omtrent eenige paenaliteit te incurreeren, mits betaelende
aen den Contrarolleur voor het advijs twee gulden en tien
stuivers.

♦

Op requeste van Hendrik Gijsbert en Willem Klomps,
houdende dat op een publijcque verkopinge, van de
kinderen van wijlen E. Veltkamp aengekogt hebbende een
stukjen bouwland, daervan getragt hadden de betaelinge
van den 40en pennink ter Comptoire te doen. Dat dat het
selve door den Ontfanger verweigert was omdat de aengifte
niet binnen een maend na den voltrokken koop gedaen was,
versoekende om reeden ter requeste breeder vermelt van de
betaelinge van den dubbelden 40en pennink gelibereert te
worden. En hier op gehad hebbende de consideratien en het
advijs van den Contrarolleur van den impost op de
alienatien en collaterale successien.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie sigh in allen deele
met dat geadviseerde
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Scan 476-0049

Inhoud
conformeerende, verstaen dat de Supplianten met de
betaelinge van den enkelden impost van den 40en pennink
sullen kunnen volstaen en deselve daer omtrent van alle
paenaliteit geibereert, mits betaelende den Contrarolleur
voor het advijs twee gulden en tien stuivers.

Bedrag

♦

Op requeste van Willem Eltink, G. Lubbers, Harmen
Brinck, Gerrit van Amerongen, Geurdina Smits, weduwe
van G.J. Kapel en J.A. Janssen, houdende dat bij
publijcque verkopinge op den 10. Augustus 1795 van D.H.
Knuijen en W. Bol in qualiteit van executeurs testamentair
van den boedel en nalatenschap van Aeltjen Smits,
weduwe van wijlen Willem Aelderink, hebben aengekogt
diverse parceelen bij die ter requeste annexe conditien
vermelt. Dat daer van op den 15. September daer aen
volgende den verschulden 40en pennink willende voldoen
door den Ontfanger van dat middel sulks verweigert was,
om dat de aengifte van die aenkoopen niet in tempore
gedaen was, voorts versoekende om reedenen ter requeste
breeder geallegueert van de betaelinge van den dubbelden
40en pennink gelibereert te worden. En hier op gehad
hebbende de consideratien en het advijs van den
Contrarolleur van den impost op de alienatien en
collaterale successien.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantien sigh in allen
deelen met dat geadviseerde conformeerende,
goedgevonden dat de Supplianten met de betaelinge van
den enkelden impost van den 40en pennink sullen kunnen
volstaen en deselve daer omtrent van alle paenaliteit
gelibereert mits betaelende aen den Contrarolleur voor het
advijs twee gulden en tien stuivers.

♦

Op requeste van Albert Rabelink, houdende dat van
Evert Wantink en Aeltjen Hiddink ehelieden op den 15.
Augustus 1795 heeft aengekogt seekere hofsteede Barteld
Roordinks Hofsteede genaemd. Dat Suppliant op den 19.
September daer aen volgende den 's lands impost van den
40en pennink willende betaelen,
door den Ontfanger van dat middel is verweigert, om dat
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de aengifte niet in tempore gedaen was, versoekende om
reedenen ter requeste geallegueert van de paenaliteit bij
den 4 Art. van de geamplieerde Ordonnantie op geseiden
impost bepaelt gelibereert te worden en met betaelinge van
den enkelden 40en pennink te kunnen volstaen. En hier op
gehad hebbende de consideratien en het advijs van den
Contrarolleur van den impost op de alienatien en
collaterale successien.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantien sigh in allen
deelen met dat geadviseerde conformeerende
goedgevonden, dat den Suppliant met de betaelinge van
den enkelden impost van den 40en pennink sal kunnen
volstaen en denselven daer omtrent van alle paenaliteit
gelibereert, mits betalende aen den Contrarolleur voor het
advijs twee gulden en tien stuivers.

Scan 476-0050

♦

Bedrag

Op requeste van J.P. Leijendekker houdende dat op den
31. Augustus 1795 van Christiaen Geurs heeft aengekogt
een huis binnen Doesborg staende. Dat op den 10. October
daeraen volgende de betaelinge van den 40en pennink aen
den Ontfanger van dat middel hebbende willen doen, sulks
door denselven verweigert was omdat die aengifte niet
binnen een maand na den geperfecteerden koop gedaen
hadde. Versoekende om die ter requeste geallegueerde
reedenen met de betaelinge van den enkelden impost te
kunnen volstaen sonder daer omtrent de boete bij de nadere
Ampliatie van de Ordonn(antie) op dat middel Art. 4
bepaelt te incurreeren. En hier op gehad hebbende de
consideratien en het advijs van den Contrarolleur van den
impost op de alienatien en collaterale successien.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie sigh in allen deele
met dat geadviseerde conformeerende goedgevonden den
Suppliant van die boete te libereeren en dat denselven
oversulks met de betaelinge van den enkelden impost van
den 40en pennink kan volstaen, mits betaelende aen den
Contrarolleur voor het advijs twee gulden en tien stuivers.
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♦ Op requeste van Jacobus Mulder, houdende dat op den
6. October 1795 hadde aengekogt een huis en wheere
staende binnen Zutphen, dat op den 28. November daer
aenvolgende aen den Contrarolleur van den impost op dat
middel daer van de aengifte hebbende willen doen aldaer
heeft vernomen dat de tijd daertoe gepraescribeert
verstreeken en hij oversulks in de paenaliteit van den
dubbelden impost vervallen was, versoekende om die ter
requeste breeder vermelde reedenen van die boete
gelibereert te worden en oversulks met de betaelinge van
den enkelden impost te kunnen volstaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
geallegueerde reedenen den Suppliant in dit geval van alle
paenaliteit gelibereert en oversulks verstaen dat den selven
met de betaelinge van den enkelden impost van den 40en
pennink sal kunnen volstaen.

Bedrag

♦

Scan 476-0051

Op requeste van van Catharina Schutte, weduwe van
Berent Tenkink, Derk van Wullen en Willemina
Margaretha van Wullen, huisvrouw van Derk Scholten,
binnen Zutphen en Wenterswijk domicilieerende,
houdende dat door doode van Derk Schutte op den 23.
November 1795 binnen Wenterswijk overleeden, op de
eerste Suppliante is gedevolveert een vierde gedeelte van
het goed Simmelink, Voorts op de eerste Suppliante voor
de eene geregte halfscheid en op de twee laeste Supplianten
voor de andere halfscheid meede verstorven een vierde
gedeelte.
1mo Van het goed Gribbroeck in Huppel onder
Wenterswijk
do
2
Van een huis van Garrit van Laeren en een half huis
van Jan ter Vlugt
Voorts de geregte halfscheid
1mo Van een huis
2do Van het huis van Hendrik Nijenhuis
3tio Van het Dwarsstukke op den Hasel
4to Van een half Slat van Wassenborg
5to Van de halve hooijgrond van Jan Gijsbers in de
Morse
to
6
Van de halve hooijgrond van Janna Gijsbers in de
Morse
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Bedrag
mo
7
Van een derde van den Hietkamp van Derk Meijs
herkoomende.
vo
8
Van het huis van de weduwe Jan Wiltens.
9vo Van den halven IJmenkamp.
10mo Nog een stuk op den Hasel.
11mo Een gaerden in den Sleeswijk van Poppink.
12mo Een stuk op den Gijsberskamp van Jan Tenkink.
13o quota van den Gijsberts Thiende uit een stuk land
op den Gijsberskamp.
to
14 Een stuk land het Ekker van Harmanus te Pellewijk.
15to Den hooijgrond in de Morse van Jan Schutte. Dat
vervolgens meede op de Suppliante gedevolveert is
de geregte halfscheid.
to
16 Van een stukjen gaerdengrond den Schoppengaerden
genaemt tegen de Koesteege bij den Snellenberg voor
het Dorp Wenterswijk geleegen.
mo
17 Den Hoogen Gaerden aen de Dingesteege tegens het
Wemden bij het Dorp Wenterswijk geleegen.
vo
18 Een stukjen gaerdengrond de [Striepe] genaemt
tegens de Heerengaerden aen het Weierden voor het
Dorp Wenterswijk geleegen.
19no Een schuere met een hoekjen grasgrond daer agter op
het Weijerden in het Dorp Wenterswijk staende en
geleegen.
Welke vier laeste parceelen met geen verpondinge
beswaert door twee onpartijdige taxateurs sijn geaestimeert
onder eede op agt hondert en dus voor de halfscheid op
vier hondert gulden.
Dat eindelijk meede op de Supplianten voor de halfscheid
gedevolveert is de halfscheid van een capitael groot een
hondert negentig gulden staende ten laste van Garrit
Vrijdag en Johanna Hendrina Wessels, ehelieden, op den 9.
Maij 1777 gevestigt in derselver eijgendommelijke huis en
wheere, daer agter staende binnen Wenterswijk in de
Meddehosche Straete tusschen het huis van de weduwe van
wijlen Berent Willem Ebbink en het brouwhuis van
Jacobus ter Baak geleegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie, uit hoofde de
Supplianten in den tweeden en derden graed aen den
overleedenen bestaen hebben, den collateralen impost van
den 40en pennink getaxeert op drie en sestig gulden, twee
f. 63-02-06
stuivers en ses deniers.
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Inhoud
♦ Op requeste van Jannes Albers en Janna Berendina
Anneveld, ehelieden, woonende te Wenterswijk, houdende
dat Supplianten Schoonbroeder Jan Hendrik Smits laest
weduwenaer van Henrica Annevelt, mede aldaer
woonagtig, aen hun tegen alimentatie en verpleeginge in
volkomen vrijen en onwederroepelijken eigendom eeuwig
en erffelijk hadde overgegeeven gecedeert en
getransporteert bij gerigtelijke acte van den 31. Augustus
1795 voor de provisioneele Repraesentanten des Vrijen
Volke van Wenterswijk gepasseert.
1mo Een stukjen gaerdengrond in den Sleeswijk voor
Wenterswijk tusschen de gaerdens van Jannes
Albers en Fredrik Rabelink geleegen op vijff en
veertig gulden.
2do Een stukjen gaerdengrond meede voor Wenterswijk
tusschen den gaerden van Berent Harmsen en het
huis van Lammert Bras gesitueert, waerdig geschat
veertig gulden en
3tio de halfscheid van een stuk gaerdengrond, ook voor
Wenterswijk agter het huis van Willem Abbinck en
de Dorps Morssche gelegen, getaxeert op twee en
dertig gulden en tien stuivers.
Alles ingevolge taxatie onder eede door twee onpartijdigen
op den 14. September 1795 voor den provisioneelen
officier van 't District van Bredevoort gedaen en afgelegt.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den impost des 40en
penninks getaxeert op
Voorts ingevolge den 11. Art. van de Ampliatie en
veranderinge op de Ordonnantie van den 25, 50 en 100en
pennink van den 30. Junij 1795 op een dubbelden impost,
dus alnog
en alsoo te saemen

Bedrag

f. 02-18-09

f. 02-18-09
f. 05-17-06

6. Januarij 1796
♦ Op requeste van Jacob Schiphorst, woonende te
Rotterdam, houdende dat op den 9. November 1795 van
Mr. J.L. de Haes en P.J. Diemont te Gendringen
domicilieerende heeft aengekogt derselver huis, hoff en
wheere binnen Doesburg in de Koeijpoortstraet staende
voor een somma van 2800 gulden. Dat Suppliant daer van
op den 12. December daer aen volgende de vereijschte
aengifte aen den Contrarolleur van den 20, 40 en 80en
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Bedrag
pennink gedaen hebbende, denselven aen Suppliant heeft te
kennen gegeeven, dat die aengifte niet in tijds ingevolge de
ampliatie van de Ordonnantie op voorschreeven middel
had gedaen, versoekende om reeden ter requeste breeder
geallegueert van den dubbelden impost gelibereert te
worden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
geallegueerde reedenen den Suppliant in dit geval van alle
paenaliteit gelibereert en oversulks verstaen dat denselven
met de betaelinge van den enkelden impost van den 40en
pennink sal kunnen volstaen.

Scan 476-0053

♦ Op requeste van Harmen ter Horst en Telleman van
Londen binnen Zutphen en Bronkhorst woonagtig,
houdende dat sij Supplianten bij publijque veilinge op den
27. October 1795 ten overstaen van de Regeeringe der Stad
Zutphen, van Garrit Ebbink en Coenraed Post in qualiteit
van voogden over de twee minderjaerige kinderen van
wijlen Andries Schik en H. Maessen, in leeven ehelieden,
hebben aangekogt een huijs en wheere binnen Zutphen in
de Beukerstraet staende, tusschen het huijs van Bernadus
Everwennink en het straetjen na het agterhuis van Mr.
Staringh voor een somma van 4300 guldens. Dat den
eersten Suppliant daer van op den 23. December 1795 de
vereijsche aengifte aen den Contrarolleur van den 20, 40 en
80en pennink hebbende willen doen, denselven aen hem
heeft te kennen gegeeven dat die aengifte niet in tijds
ingevolge d'Ampliatie van de Ordonnantie op voorschreven
middel, had gedaen en oversulks daer van geene
aenteekeninge konde maeken, ten sij een dubbelden impost
wegens het begaene verzuijm betaelde. Versoekende om
reedenen ter requeste breeder geallegueerde reedenen van
de betaelinge van den dubbelden impost gelibereert te
worden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
geallegueerde reedenen de Supplianten in dit geval van de
paenaliteit gelibereert en oversulks verstaen, dat denselven
met de betaelinge van den enkelden impost van den 40en
pennink kunnen volstaen.
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Inhoud

Bedrag

Dingsdag den 2. Februarij 1796
♦ Op requeste van Berent Naeldenberg in het District van
Borculo woonachtig, houdende dat aen Suppliant bij
contract van alimentatie door Elsjen van Leeuwen, weduwe
van Gerrit te Velthuijs, meede onder Borculo woonachtig
op den 16. December 1795 zijn gecedeert en overgegeeven
de halfscheid van 't huis en daer agter geleegen hoff voor
de Stad van Borculo buiten de Kokspoorte, naest de
behuisinge en den hoff van Hendricus te Roller geleegen;
En de halfscheid van 't land 't Hasenbroecksland genaemt,
groot in 't geheel een half scheepel gezaeij meede in 't
Scheependom der Stad Borculo leggende; welke beide
parceelen door twee onpartijdige bij het Stadgerichte van
Borculo aengestelde taxateur bij handtastinge in eedes
plaetse sijn geaestimeert op een somma van twee hondert
vijf en dertig gulden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den impost des 40en
penninks van de cessie hierboven gemelt, getaxeert op vijff f. 05-17-06
gulden, seventien stuivers en ses deniers.

♦ Op requeste van Jan Willem Lankhiet binnen Zutphen

Scan 476-0054

woonachtig, houdende na danksegginge voor het aen hem
Suppliant bij appoinctement van den 6. November 1795
verleende uitstel, dat door het overlijden van sijn ehevrouw
Maria Ploegman den 10. Augustus 1795 binnen
voornoemde
stad begraven op haere susters, broeder en broeders
kinderen te saemen binnen de Geunieerde Provintien
domicilieerende voor de halfscheid sijn gedevolveert de
navolgende ongereede goederen als
1mo Van een huis en wheere cum annexis kennelijk
binnen de Stad Zutphen op de Nieuwstad staende en
geleegen.
2do Van het Erve 't Mackink genoemd voorts van
Bosberends Hofsteede en van den halven
Crummerskamp off Pesserije te saemen onder 't
Kerspel Warnsveld Buurschap Wichmond gelegen.
Vervolgens de halfscheid van de naegenoemde obligatien
als
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1mo Van een groot 1100 guldens ten laste van Berent
Wissink en sijn vrouw den 21. Februarij 1788
gevestigt in derselver catersteede off plaetsjen het
Hondeslagh genaemd onder Steenderen gesitueert.
do
2
Van een ter somma van 1500 gulden dd. 21 Julij
1792 ten laste van Evert Obelink en sijn huisvrouw
gevestigt in een parceel het Oude Maetjen genaemt,
voorts in het Erve de Hoeve nevens thien scheepels
gezaeij bouwland te saemen in het Rigterampt van
Doetichem gelegen.
3tio Van een groot 400 gulden ten laste van Wolter
Bloemendael en sijn vrouw den 18. Februarij 1793
gevestigt in derselver kampjen land nevens huis en
schuer Baten off Bodenslagh off Bademathe
genaemd onder Steenderen gesitueert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overledene in den tweeden en derden
graed bestaen hebben, den collateralen impost des 40en
penninks getaxeert op een hondert negen en tachentig
gulden, drie stuivers en negen deniers.

Bedrag

f. 189-03-09

♦ Op requeste van Jurrien Janssen woonende te 's
Heerenberg houdende dat door doode van desselfs tante
Wilhelmina Janssen op den 2. Januarij 1796 aldaer
overleeden, op den Suppliant ex testamento gedevolveert
waeren de volgende ongereede goederen als
1mo 5/6 portie of aendeel van het huis van Beerentsen.
2do Den hoff in het Gankje.
3tio De Tolmaat.
4to Het Ronde Eeke.
5to ½ land van Hoen.
6to ½ land van Van Uum.
7mo De halve Wittehorst .
alle in de Stad, Schependom en Graefschap Berghe
geleegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde den
Suppliant aen de overleedene in den derden graet bestaen
heeft, den collateralen impost des 40en penninks getaxeert
op een hondert negen en twintig gulden en vijftien stuivers.

f. 129-15-00
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Inhoud
♦ Op requeste van W. Colenbrander en Martinus
Sagtleven. Eer en bevorens hier op te disponeeren worden
de Supplianten gelast de naemen en graeden van
verwandschap van de erfgenamen van Albert Dimmendael
met redhibitie deeser requeste op te geeven.

Bedrag

♦ Op requeste van Roelof Mulder pro se en namens de
meede erfgenamen Jacob Wiedenbrugge. Eer en bevoerens
hier op te disponeeren worden de Supplianten met
redhibitie deeser requeste gelast de naemen, woonplaetsen
en graeden van verwandschap van de erfgenamen van
Anna Bernardina Hackenbroek op te geeven.
Woensdag den 3. Februarij 1796
♦ Op requeste van Anna Cornelia Smit, weduwe van
wijlen Willem Slatboom. Eer en bevorens hier op te
disponeeren word de Suppliante met de redhibitie deeser
requeste gelast bij attest uit het doodenboek te doen blijken
wanneer Willem Slatboom is komen te overlijden.
Donderdag den 4. Februarij 1796
♦ Op requeste van Hadewich van Santbergen, weduwe van
wijlen den Raed Secretaris G.J. Couleman binnen Zutphen
woonagtig, houdende dat door het overlijden van haer
zuster Lucia Alberta van Santbergen op den 2. December
1795 binnen Zutphen voorgevallen op de Suppliante voor
de helfte gedevolveert sijn de volgende met gezeide haer
zuster in gemeenschap beseetene ongereede goederen als
1mo Een huis en wheere binnen deese stad in de
Raedhuissteeg staende en geleegen met een huisje
daer naest.
do
2
Het halve goed Langerack gelegen onder het
Rigterampt van Doetichem.
tio
3
De andere helft van het gezeide goed.
4to Tisson Loenhorst meede in gezeide Rigterampt
geleegen.
5to Den Kaelen Loenhorst, mede in hetselfde
Rigterampt.
6to Quota hofsteede de Neerheide al meede in het
dukgemelde Rigterampt.
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Inhoud
Bedrag
mo
7
De Posterweide onder 't Rigterampt Hummelo
geleegen.
vo
8
Een weideland den Rouwenoort genaemt, mede
onder het gezeide Rigterampt gelegen.
no
9
Nog een weideland onder het selfde Rigterampt
geleegen, Dildens Rouwenoort genaemt.
Voorts de nagenoemde met gemelte haer zuster in
gemeenschap beseetene obligatien
1mo Eene ten laste van Willem Craeijvanger groot 2000
gulden den 16. April 1791 gevestigt in een weide den
Elst genaemt onder Steenderen geleegen.
do
2
Eene ten laste van Harmen Hendriks Roesink groot
2000 gulden den 3. Julij 1784 gevestigt in Klein
Roessink onder Hengelo.
3tio Eene ten laste van den boekverkoper E. van Beest,
groot 1400 gulden den 3. October 1775 gevestigt in
desselfs huis binnen Zutphen.
to
4
Eene ten laste van Hendrik Scholten groot 1000
gulden op den 3.September 1782 gevestigt in desselfs
huis binnen deese stad.
to
5
Eene ten laste van Arent Coorman, groot seven
hondert gulden den 24. Maij 1775 gevestigt in de
catersteede Klein Waaijenburg geleegen in het
Kerspel Vorden, Buurschap Delden onder het
Scholtampt Zutphen.
Dat eindelijk voor het geheel op de Suppliante
gedevolveert sijn de volgende bij opgemelde haer suster
privativelijk beseetene obligatien
1mo Een obligatie ten laste van dit Quartier genegotieert
den 11. Junij 1781 groot een duijsend gulden.
2do Een obligatie ten laste van Garrit Mentink groot vijf
hondert gulden gevestigt den 2. September 1782 in
een stuk bouwland onder het Kerspel Zellem op den
Wicherinkbrinck op Davelt, naest het land
gehoorende onder de erven Hemmekink en
Schooltink gelegen.
3tio Een obligatie ten laste van Garrit Jan Nijvelt, groot
drie hondert vijf en twintig gulden, den 3. Junij 1784
gevestigt in een huisjen binnen Zutphen.
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Inhoud
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
Suppliante aen de overleedene in den tweeden graed
bestaen heeft, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op drie hondert negen gulden, eene stuiver en
drie deniers.
Vrijdag den 5. Februarij 1796
♦ Op requeste van Peter Evekink daer bij om
geallegueerde reedenen versoekende uitstel tot het doen
van aengifte en betaelinge van den collateralen impost van
den ongereede goederen door doode van Johanna de
Greeve op den 29. November 1795 binnen Emmerik
begraeven op Suppliants kinderen gedevolveert.
Hebben de Gedeputeerden der Finantie een uitstel voor den
tijd van drie maenden geaccordeert en Suppliant inmiddels
voor diligens verklaert.

Scan 476-0057

Bedrag

f. 309-01-03

Dingsdag den 1. Maert 1796
♦ Op requeste van Hendrik Smit als lasthebbende van
Maria Ebbekinks woonende te Haerlem en houdende dat
door doode van Bartholdus Ebbekink op den 17. December
1795 binnen Haerlem overleeden op Suppliants
principalinne sijnde een volle suster van gemelten
Bartholdus Ebbekink, sijn gedevolveert en verstorven de
halfscheid van de ongereede goederen in den Schependom
en Scholtampt Lochem kennelijk gesitueert als
1mo 't gedeelte van de Veldmaat.
2do ¼ van 't land op den Kienkamp.
3tio Olthoff stukjen op den St. Teunis.
4to 2/3 deel van Roedinksland.
5to Van de Provisorie een gaerden aen de Steenstraet.
6to Van de weduwe G. Groenouwe twee gaerdens.
7mo Een gaerden van J. Menger.
8vo 7/128 portie van het erve en goed Leunk in Barchem.
9no 7/128 quota van de Scheutter meede in Barchem.
10mo 7/128 quota van groot Jan Leunk off Kloot.
11mo 7/128 quota van Ligtenberg bij Leunk meede in
Barchem.
Sijnde deese vier laeste parceelen voor het geheel op
Suppliants principalinne gedevolveert.
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Inhoud
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie, uit hoofde van des
Suppliants principalinne aen den overleedenen in den
tweeden graed bestaen heeft, den collateralen impost des
40en penninks getaxeert op vijf en twintig gulden, vijff
stuivers en negen deniers.

Bedrag

f. 25-05-09

♦ Op requeste van Hendrik Smit als lasthebbende van
Catharina, Roelof, Hermina en Hermanus Kocks woonende
te Amsterdam, houdende dat door doode van Suppliants
Principalen volle moeije van moeders sijde wijlen Janna
Smit op den 13. November 1795 binnen Lochem
overleeden op deselve als universeele erfgenamen van
gemelte haere moeije sijn gedevolveert de volgende
ongereede goederen in de Stad, Schependom en
Scholtampt Lochem gesitueerd als
1mo Een huijs.
2do 3 weiden op de Groenemaat.
3tio Een gaerden aen de Koppelsteeg.
4to Een gaerden tegen den Blaeuwen Toorn.
5to Een weide op de Hilbersmaat.
6to 7/64 portie van 't erve en goed Leunk in Barchem.
7mo 7/64 portie van de Scheutter meede in Barchem.
8vo 7/64 portie van groot Jan Leunk of Kloot genaemt.
9no 7/64 portie van Ligtenberg bij Leunk meede in
Barchem.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie, uit hoofde des
Suppliants Principalen aen de overleedene in den derden
graed bestaen hebben, den collateralen impost des 40en
penninks getaxeert op ses en veertig gulden en vijf stuivers f. 46-05-00

♦ Op requeste van J.H. Struij als lasthebbende van
Antonetta en Maria Hakkenbroeck beide woonende binnen
Amsterdam houdende ten gevolge van het verleende
appoinctement van den 3. Februarij laestleden dat door
doode van wijlen haer suster Anna Bernadina
Hackenbroeck op den 3. November 1795 binnen Groenlo
overleeden op deselve sijn gedevolveert de volgende
ongereede goederen als
1mo Den halven Scheperskamp.
2do 1/3 part van vijff scheepels gezaeij aen de Vietstege
beide in het Schependom van Groenlo gesitueert.
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Inhoud
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
Supplianten aen de overleedene in den tweeden graed
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op vijftien gulden, seven stuivers en ses deniers.

Scan 476-0058

Bedrag

f. 15-07-06

♦ Op requeste van Hendrik Husink woonende binnen
Doetichem en houdende dat door doode van sijn Swager
Theodorus Raebelink op den 23. December 1795 meede
aldaer overleeden op den Suppliant en sijn huisvrouw
Willemina Vels gedevolveert sijn de navolgende ongereede
goederen voor de halfscheid als
1mo Een huijs, hoff en schuer binnen Doetichem in de
Homburgerstraet kennelijk geleegen.
do
2
Een huijs, hoff en schuur insgelijks binnen
Doetichem in de Boolstraet kennelijk gesitueert.
tio
3
Een hoff even buiten voorschreven Stad voor de
Homburgerpoort tusschen de schuur en den hoff van
de weduwe Osewolts geleegen.
Hebben de Gedeputeerden der Finantie, uit hoofde de
Supplianten aen de overledene in den tweeden graed
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op sestien gulden en vier stuivers

f. 16-04-00

Eer en bevorens hier op te disponeeren word den Suppliant
gelast met redhibitie deeser requeste op te geeven bij attest
der sterfdag van Hendrica Velts als meede off door doode
van deselve dan wel door den voorszeide Rabelink de
collaterale successie in de drie ter requeste gelibelleerde
ongereede parceelen op desselfs ehevrouw Willemina Velts
sijn gedevolveert.

♦ Op requeste van Evert Nijenhuis, weduwenaer, erfuiter
en boedelhouder van wijlen desselfs huijsvrouw Willemina
van Vorden den 25. November 1795 binnen ter Borg
begraven.
Eer en bevorens hier op te disponeeren word den Suppliant
met redhibitie deeser requeste gelast op te geeven de
namen, woonplaetsen en graeden van verwantschap van de
erfgenamen van wijlen sijn overleeden huijsvrouw.

5 juni 2015 / Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 74 Transcriptie: © Marian Kruijt
Correctie: Alice Garritsen

Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Toegangsnummer 0005 – Inventarisnummer 476
Resoluties van Gedeputeerden betreffende de collaterale successie
Periode 1795-1797

Scannummer
vervolg scan
476-0058

Inhoud

Bedrag

Woensdag den 2. Maert 1796
♦ Op requeste van David de Wolff de Neufville houdende
dat door het overlijden van sijn broeder Balthasar de Wolff
de Neufville den 3. Februarij 1796 binnen Zutphen
begraeven op den Suppliant binnen gezeide stad en op sijn
twee broeders Leendert Pieter de Neufville te Rotterdam en
Pieter de Neufville te Wageningen woonende sijn
gedevolveert
1mo De helft van een huijs en wheere binnen deese stad
in de Waterstraet staende en gelegen, naest het huis
van de weduwe Martinet.
do
2
De Winkelpas onder Steenderen geleegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde den
Suppliant en sijn twee broeders aen den overleedenen in
den tweeden graed bestaen hebben den collateralen impost
des 40en penninks getaxeert op een hondert twee en
seeventig gulden en tien stuivers.

f. 172-10-00

♦ Op requeste van Jan Hendrik Nijland houdende dat op

Scan 476-0059

den 8. Julij 1795 bij requeste heeft versogt taxatie van het
collaterael van het ongereede door dode van sijn oom
Hendrik Rutgersen Bokhorst op Suppliant en verdere
erfgenamen gedevolveert. Dat bij die requeste abusivelijk
in plaets van het Hogeslagh het plaetsjen de Bokhorst is
opgegeeven en daer van voor het geheel in plaets van voor
de halfscheid de taxatie in het collaterael versogt is,
versoekende voorts om reedenen
ter requeste geallegueert dat dit abuis mogte worden
geredresseert en aen den Suppliant het te veel betaelde ad
f. 07-06-07½ gerestitueert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie het gedaene versoek
favorabel opneemende de Secretaris gelast in de Resolutie
het woord Bokhorst in het Hogeslagh te veranderen als
meede de betaelinge van het daervoor verschulde
collaterael op de halfscheid te verminderen. Wordende den
geauthoriseerde tot den ontfangst van den 40en pennink en
collaterale successien J.A. de Vuller al meede gelast die te
veel betaelde somme ad f. 07-06-07½ aen den Suppliant te
restitueeren en die somme in desselfs aenstaende
reekeninge over 1796 in extraordinaire uitgaeve te brengen.
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Bedrag

Vrijdag den 4. Maert 1796
♦ Op requeste van Steven Broeker houdende dat door
doode van Harmanus Zevenhuijsen op den 2. Februarij
1796 binnen Zutphen begraeven op Suppliants huisvrouw
Isabella Mulder benevens de overige erfgenamen in het
request breder vermelt, alle binnen de geunieeerde
Provintie woonende, sijn gedevolveert
1mo Een huijs en wheere binnen de Stad Zutphen in de
Beukerstraet tusschen de behuijsingen van de
erfgenamen van de weduwe van Mourik en dat van
Reinder Ringel staende en geleegen.
do
2
1/3 van Gennepsland, Kerkhoffskamp en Koeweide.
3tio ½ Ewijks goed.
4o
¼ van de Hoekweide alle onder Steenderen in den
Toldijk en Luure geleegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de ter
requeste genoemde erfgenamen aen den overleedenen in
den vierden graed bestaen hebben, den collateralen impost
des 40en penninks getaxeert op een hondert agt gulden en
drie stuivers.

f. 108-03-00

Saturdag den 5. Maert 1796
♦ Op requeste van Hendrik van Gent betrekkelijk het
versterf van Jan Mulder. Eer en bevorens hier op de
disponeeren word den Suppliant met redhibitie deeses
gelast op te geeven den graed van verwandschap tusschen
hem en den overleedenen.
Dingsdag den 5. April 1796
♦ Op requeste van Wilhelm Karels in huwelijk hebbende
Aleijda Smeink, woonende binnen Doetichem, houdende
dat door overlijden van haer suster Elsken Smeink op den
17. Februarij 1796 binnen Doetichem begraven op de
Suppliants ehevrouw ex testamento is gedevolveert een ½
huijs in de Stad Doetichem in de Boolstraet kennelijk
geleegen.
Hebben de Gedeputeerden der Finantie uit hoofde des
Suppliants ehevrouw aen de overleedene in den tweeden
graed bestaen heeft den collateralen impost des 40en
penninks getaxeert op vier gulden en tien stuivers.

f. 04-10-00

♦ Op requeste van Johanna Janssen, weduwe erfuitersche
boedelhoudersche en tuchtenaersche van wijlen haer
eheman
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Inhoud
Bedrag
Jean Jacques Cornu in leven Provoost des Quartiers van
Zutphen, houdende dat door het overlijden van geseiden
haer eheman op den 28. December 1795 binnen Zutphen
begraven op sijne broeders en susters met naeme Isaac
Pierre, Magdalene en Babet Cornu te saemen te Neufchatel
in Switserland domicilieerende sijn gedevolveert de
halfscheid van de nagenoemde gevestigde capitalen
1mo Van een ter somma van drie hondert guldens dd. 17
Junij 1789 ten laste van Willem Pelgrim en Jenneken
Boerbooms echtelieden, gevestigt in derselver
plaetsjen het Steegenblik ook de Catersteede Weetink
genaemt onder Zellem, buurschap Velsink gesitueert.
2do Van eene groot 350-00-00 de dato 1 Maert 1790 ten
laste van Gerritjen Derksen weduwe van wijlen
Barend Pellen ook Pellegrim genaemt gevestigt in het
goed de Glasemakersmathe genaemd mede onder
Zellem buirschap Wicherinkbrink gesitueert.
3tio Van eene ad 1300-00-00 dd. 7 Januarij 1793 ten laste
van Johan Vrijheid en Aeltjen Caspers echtelieden,
gevestigt in hunlieder huijs en wheere binnen
Zutphen in de Turfstraet staende en geleegen.
4to Van eene groot 1000 gulden dd. 8 Februarij 1793 ten
laste van Anthonij Hendrik Jolink in desselfs huijs
in de Spiegelstraet binnen Zutphen staende en in
twee naest elkander geleegene hoven aen deeser
stadswal tusschen de Laer en Hospitaelspoorten
gevestigt.
to
5
Van eene groot 600 gulden dd. den 5. November
1793 ten laste van Rijk Heijtink gevestigt in desselfs
goed sijnde 't agterste gedeelte van 't Groote Slagh
ofte Koeweide onder Hummelo gesitueert en
o
6
Van een obligatie groot 200 gulden ten laste van
Pieter Klaessen en sijn vrouw Johanna Woonink dd.
18 Februarij 1796 gevestigt in hunlieder huijs en
wheere binnen Zutphen op het Oude Want staende en
geleegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de ter
requeste genoemde erfgenamen aen den overleedenen in
den tweeden graed bestaen hebben, den collateralen impost
des 20en penninks getaxeert op drie en negentig gulden en
f. 93-15-00
vijftien stuivers.
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Scan 476-0061

Inhoud
♦ Op requeste van Arent ten Cate woonende binnen
Zutphen en houdende dat door doode van sijn huisvrouw
Anneken Bouwman op den 12. Februarij 1796 binnen
geseide Stad begraven op desselfs zuster Johanna
Bouwman weduwe van Hendrik Kijff woonagtig binnen
Amsterdam sijn gedevolveert de nagenoemde ongereede
goederen als
1mo Zeeker half parceel staende binnen de Stad Zutphen
in de Colenstraet.
do
2
Een half huijs meede aldaer staende.
3tio De helft van een huijs en wheere kennelijk binnen
deese stad in de Hospitaelspoort staende en geleegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de ter
requeste genoemde
erfgenaeme aen de overleedene in den tweeden graed
bestaen heeft, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op sestien gulden, negentien stuivers en ses
deniers.

Bedrag

f. 16-19-06

♦ Op requeste van Gillis Holst, Praedicant te Oostzaendam
nomine uxoris Antonia van Ruurlo, houdende dat door het
overlijden van Hendrica van Reurlo in leven ehevrouw en
vervolgens weduwe van wijlen Hendrik Foest te
Oostzaendam voornoemd voorgevallen en op den 31.
December 1795 onder de Jurisdictie van Diemen begraven,
op des Suppliants ehevrouw opgemelt sijnde een volle
zuster van de overleedene ab intestato sijn gedevolveert de
navolgende ongereede goederen als
1mo Een huijs binnen de Stad Zutphen op de Schipstoel.
2do Een huijs staende binnen gezeide stad in de
Bornhoverstraet.
3tio Het erve en goed Kruijkerink genaemd kennelijk in
het Scholtampt van Lochem, buerschap Zwijp
gesitueert.
to
4
Het soogenaemde Oostergoer onder 't Rigterampt
van Steenderen in den Toldijk geleegen.
5to De helft van het Erve Heijink onder Zellem
gesitueert.
6mo De helft van de soogenaemde Wocht en van de
Boomhorst beide onder Warnsvelt Buerschap
Wichmond geleegen, zijnde de wederhelft van de
drie laest gemelde parceelen aen den Suppliant en
sijn ehevrouw toestendig.
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7mo Een obligatie ten laste van Gerhardus Colenbrander
modo desselfs weduwe groot in capitael 3000
gulden op den 13. November 1749 in desselfs huijs
en Grutterije binnen Zutphen aen de Zaedmarkt
staende gevestigt.
8vo Een dito groot 1800 gulden en wel de helft van
deselve, competeerende de wederhelft aen den
Suppliant en sijn ehevrouw, ten laste als vooren
gevestigt in desselfs schuur binnen gezeijde stad in
de Bornhoverstraet staende op den 27. Januarij 1772.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde des
Suppliants ehevrouw aen de overleedene in den tweeden
graed bestaen heeft, den collateralen impost des 40en
penninks getaxeert op vijff hondert tien gulden, seventien
stuivers, vier en een halve denier.

Bedrag

f. 510-17-04½

♦ Op het geredhibeerde request van Willem Colenbrander

Scan 476-0062

en Martinus Sagtleven daer bij ingevolge appoinctement
van den 2. Februarij 1796 te kennen geevende dat door
doode van Albert Dimmendael op den 15. December 1795
in 't Rigterampt Doetichem voorgevallen op desselfs
collaterale erfgenamen met name Elisabeth Lenselink,
Garrit Nusselder, Wessel Remmelink, Berendina
Dimmendael, alle woonende onder Doetichem en de
kinderen van wijlen Berent Dimmendael woonende te
Utrecht, is gedevolveert de quota van het Schonevelt.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen den overleedenen in den tweeden en
derden graed
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op drie gulden en drie stuivers.

f. 03-03-00

♦ Op het geredhibeerde request van Evert Nijenhuis
houdende dat door doode van desselfs huisvrouw
Willemina van Vorden op den 25. November 1795 te ter
Borg begraven op haere collaterale erfgenamen Jannes van
Vorden en de agt kinderen van wijlen haer broeder en
zuster Harmen en Geesken van Vorden, alle binnen deese
Republijcq en in Cleefsland domicilieerende, vervallen was
de halfscheid van Brusselskempken in het Rigterampt van
Doetichem gesitueert.
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Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
collaterale erfgenamen aen de overleedene in den tweeden
en derden graed bestaen hebben, den collateralen impost
des 40en penninkx getaxeert op drie gulden.

Bedrag

f. 03-00-00

♦ Op requeste van Alewijn Gudde, woonagtig te Zeddam.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie het versogte uitstel
voor den tijd van drie maenden geaccordeert en denselven
inmiddels voor diligens verklaert.

♦ Op requeste van A. van Rhee houdende dat Harmen
Reerink woonende binnen Lochem aen hem heeft
toegesonden een coopsconditie van een door hem van
Berendjen Esselinks, weduwe Derk Soerink cum suis, op
den 7. Augustus 1795 aengekogt stuk bouwland in den
Hogen Enck in 't Schependom van Lochem geleegen ende
sulks voor een somma van 270 gulden van 21 stuivers. Dat
hij van dien aenkoop in het begin van de maend September
daer aen volgende aen Mr. P.J. Snethlage destijds
Contrarolleur van den 40en pennink de nodige aengifte
heeft gedaen, edogh hetselve ter fine van redres aen
Suppliant is uitgereikt geworden. Dat vervolgens op den
10. Februarij l.l. aen den Ontfanger van voorschreeven
impost den verschulden 40en pennink hebbende willen
voldoen, sulks aen Suppliant is verweigert omdat het selve
ingevolge de Ampliatoire Ordonnantie op voornoemd
middel niet in tempore gedaen was, versoekende om die ter
requeste breeder geallegueerde reedenen van alle
paenaliteit gelibereert te worden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
breeder gedetailleerde reedenen des Suppliants principael
in dit geval van alle paenaliteit gelibereert en oversulks
verstaen dat denselven met de betaelinge van den enkelden
impost van den 40en pennink sal kunnen volstaen.

♦ Op requeste van Stijne Hietbrink weduwe van wijlen
Lubbert Aelbers.
Eer en bevoorens hier op te disponeeren word de
Suppliante gelast met redhibitie deeser requeste op te
geeven het tantum van de ordinaris verpondinge op het
plaetsjen den Nijenkamp en den dag grasmajens in de
Frenkenweide staende, als
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Inhoud
meede off tusschen de Suppliante en haer overleeden
eheman voor het aengaen van derselver huwelijk eenige
verwandschap bestaen hebbe, soo jae, welke. En eindelijk
den graed van verwandschap tusschen den overleedene en
desselfs collateralen erfgenaem Klaes Albers.

Bedrag

Woensdag 6. April 1796
♦ Op requeste van Gerrit Smits namens en als
lasthebbende van Jacoba Catharina, Johan Gotlieb en Johan
Christiaen van Biesen, alle drie woonagtig tot Huissen in
Cleefsland, Mr. J.H. Thomassen woonagtig te Lochem,
J.D.C. Eickelberg woonagtig tot Hennen in het Graefschap
Limborg, J.G. Sonnema woonagtig tot Giessen in
Hessenland en eindelijk Henrietta Wilhelmina Hartman
woonagtig tot Arolzen in 't Waldeekse, houdende dat door
doode van Margaretha Geertruid van Biesen op den 26.
Augustus 1795 binnen Anholt overleeden op des
Suppliants Principalen, sijnde alle te saemen broeders en
susters kinderen van de overleedene sijn gedevolveert de
volgende twee obligatien als
1mo Een groot in capitael vier duijsent guldens ten laste
van G.W. Jagerink en desselfs huisvrouw den 7.
Augustus 1769 gevestigt in de geregte helft van het
Erve en goed de Restap bestaende in een behuisinge,
spijker en bakhuis, hoven, boomgaerd, hout en
houtgewassen, bouw en weidelanden voorts een
Olijmolen met den aenkleeven van dien met de grond
daer deselve op staet, en eindelijk een vierde part
van het soogenaemde Reestapperweideken en een
weide de Maat alle allodiaal en onder Dinxperlo
geleegen.
2do Eene groot in capitael hondert gulden op den 14.
Maert 1766 door Gerrit ten Haeff en desselfs
ehevrouw gevestigt in twee dreeven bouwland op de
Els in het Huntenschevelt onder Gendringen tusschen
de erven van de weduwe Hakfort en Jan Erinkvelt
geleegen.
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Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
breeder geallegueerde reedenen van Suppliant van de
paenaliteit gelibereeert en dien ten gevolge uit hoofde
desselfs Principalen aen de overleedene in den vierden
graed bestaen hebben den collateralen impost des 40en
penninks ten opsigte van de vier inheemsche erfgenaemen
getaxeert op
En die van de drie uitheemschen wegens de 20en penninks
getaxeert op
Dus samen op

Scan 476-0064

Vrijdag den 8. April 1796
♦ Op requeste van Hendrik Reesink en Steven Broeker in
qualiteit van executeuren testamentair en erfuiters van den
boedel en nalatenschap van wijlen Aeltjen Thijssen,
weduwe van Jan Hietbrink den 26. Januarij 1796 binnen
Zutphen begraven, houdende dat door doode van deselve
op haer eenigen universeelen erfgenaem sijnde haer halve
broeder met naeme Jan Thijssen Berkestein, woonende te
Apeldoorn, is vervallen de helft van een huis en wheere
met een hoff daer agter aen de Wal uitkomende binnen
Zutphen in de Hospitaelspoort tusschen de behuisingen van
Garrit Makkink en dat van Jan Voskamp staende.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde den
erfgenaem Jan Thijssen Berkestein aen den overleedene in
den tweeden graed bestaen heeft, den collateralen impost
des 40en penninks getaxeert op negen gulden en twee
stuivers.
Woensdag den 11. Maij 1796
♦ Op requeste van Johan Jacob de Vuller q.q. houdende
dat door doode van Wijnanda Theodora Bongert den 11.
Januarij 1796 binnen Arnhem overleeden op derselver
volle neeven Nicolaes Justus en Heimerik Hendrik
Lutteken, in de Provintie van Holland domicilieerende sijn
gedevolveert vier obligatien ten laste van dit Quartier ieder
groot in capitael 2000-00-00, dus te saemen acht duijsent
guldens, de eene den 20. Augustus en de drie overige den
3. December alle 1785 belegt.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de ter
requeste genoemde erfgenamen aen de overleedene in den
derden graed bestaen hebben, den collateralen impost des
40en penninks getaxeert op twee hondert gulden.

Bedrag

f. 58-11-06
f. 87-17-00
f. 146-08-06

f. 09-02-00

f. 200-00-00
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♦ Op requeste van J.D. van Ruhenbeek, weduwe,
erfuitersche en tugtenaersche van wijlen haer eheman
Johan Jacob Heuser op den 28. Februarij 1796 binnen
Groenlo overleeden, houdende dat door gemelde sterfgeval
op des overleedens broeder Johan Diederik Heuser
wonende buiten 's lands ab intestato sijn gedevolveert
1mo De halfscheid van een huis en wheere staende
binnen Groenlo aen de Oude Lievelderstraet.
2do De halfscheid van een hof geleegen aen de
Maersensteeg.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den collateralen
impost des 20en penninks getaxeert op seven en twintig
gulden en negen stuivers.

Bedrag

f. 27-09-00

♦ Op requeste van Mette Kossink weduwe van wijlen
Bernardus Geurkink te Wenterswijk woonagtig, houdende
dat voornemens was aen haer volle nigt Teunisken Kossink
en aen desselfs komstigen eheman Harmanus Ros, beide
onder Wenterswijk woonende, tegens verpleeginge te
cedeeren een huis en wheere met desselfs appertinentien in
het Dorp Wenterswijk in de Medehosche Straete tusschen
de huisen van Volmer en dat van de weduwe Boeijink
geleegen en door twee deskundigen door den
provisioneelen Officier der geweesene Heerlijkheid van
Bredevoort, onpartijdige taxateurs waerdig geschat vier
hondert en vijftig guldens.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie 's Lands impost des
40en penninks getaxeert op elf gulden en vijf stuivers.

f. 11-05-00

♦ Op requeste van de tijdelijke Diaconije van de
Hervormde Gemeente te Roderlo houdende, na
danksegginge voor het aen haer bij appoinctement van den
3. Februarij 1796 verleende uitstel, dat door doode van
Maria Hendriks van de Kooije den 3. September 1793
voorgevallen en den 5. daeraen volgende te Ruerlo
begraven op gezeide Diaconije vermogens een handschrift
door opgemelde Maria Hendriks van der Kooije onder
getuigen afgegeeven, is gedevolveert
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seeker aendeel aen een weide de Kappersmaethe genaemd
kennelijk onder het District van Borculo voogdije
Geesteren geleegen en door twee onpartijdigen
geaestimeert op een somma van twee hondert en dertig
gulden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den collateralen
impost des 50en penninks getaxeert op
En het versuijm van den 3. December 1793 tot den 3.
Februarij 1796 ad 8 p.ct. op
Dus saemen

Bedrag

f. 04-12-00
f. 00-16-00
f. 05-08-00

♦ Op requeste van John Anthon de Vuller en Johan Jacob
Weijer in qualiteit als erfuiters en executeurs van het
testament van wijlen den klerk Johan Fijldar op den 7.
April 1796 binnen Zutphen begraven, houdende dat
denselven bij sijne testamentaire dispositie den 29. Maert
1793 voor den Gerichte der Stad Zutphen besloten
gepasseert onder anderen heeft gewilt dat sijne geheele
nalatenschap te gelde gemaekt en des boedels lasten daer
uit voldaen sijnde, het suiver restant van dien aen de
gesamentlijke concurreerende crediteuren van den
desolaten boedel van wijlen sijne beide nigten Johanna en
Margaretha Fijldar, alle inheemsch sijnde, tot voldoeninge,
soo verre strekken sal na aftrek der als dan daer op te
vallene kosten aen hun in den Jaere 1781 te kort gekomene
penningen sal worden uitgereikt. Dat sigh in deesen boedel
bevindende volgende gevestigde obligatien als
1mo Een obligatie van den 31. Julij 1778 ten laste van
G.C. van Honsteede tot Rijsum, modo Fredrik
Christiaen Colenbrander gevestigt in een huis binnen
Zutphen aen de Houtmarkt den 11. December 1782
aen den overleedenen gecedeert, groot 1000 gulden.
2do Een dito, dd. 12 November 1783 groot een duijsent
guldens ten laste van Jan Lucas en sijn vrouw
gevestigt in Lucasplaets onder Oolde.
tio
3
Een dito van den 30. Januarij 1784 groot drie hondert
gulden ten laste van Jan Arends en Johanna Polders
echtelieden, gevestigt in de halfscheid van een hoff
en wheere huijs en stal binnen Zutphen in de
Laerpoort.
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Inhoud
Bedrag
to
4
Een dito dd. 27 April 1784 ad vier hondert guldens
ten laste van Evert Jan van Beest en sijn vrouw
gevestigt in hunlieder huis en wheere binnen
Zutphen in de Turfstraet.
to
5
Een dito de dato 2 September 1785 groot vier hondert
guldens ten laste van Christiaen Meijerink en sijn
vrouw gevestigt in de Wind Koornmoolen
gemeenlijk de Voorster Moolen genaemt in het
Scholtampt Zutphen geleegen.
to
6
Een dito van den 17. Julij 1786 ad drie hondert
guldens ten laste van Pieter Soer en Anna Christina
Leennman echtelieden, modo Willem Peters
gevestigt in hun huijs en wheere binnen Zutphen bij
de Nieuwstadskerk.
7mo Een dito van den 14. Maert 1772 ten laste van den
Capitain Martinus Soltkast, modo N. Charon, modo
H. Hanssen groot twaelf hondert gulden gevestigt in
een huis en wheere binnen Zutphen aen de
Groenmarkt volgens cessie van den 15. Maert 1790.
8vo Een dito dd. 13 September 1790 ad drie hondert
gulden ten laste van Johannes Jentink en sijn vrouw
gevestigt in hun huis en hoff binnen voorschreven
stad in de Hospitaelspoort.
9no Een dito dd. 15 November 1790 groot vijf hondert
gulden ten laste van Jan Pelgrum gevestigt in sijn
huijs en hoff onder Steenderen bij 't Dorp geleegen.
mo
10 Een dito dd. 27 Januarij 1768 ad ses hondert gulden
ten laste van Jan Fredrik van Essen en sijn vrouw
modo hunlieder zoon en schoondogter Gerrit
Hendrik van Essen en Hendrica Voorsterboer,
gevestigt in hun huijs, hoff en weijde Jonkerenslagh
genaemd in 't Rigterampt Doetichem geleegen.
11mo Een dito dd. 25 Maij 1793 groot ses hondert guldens
ten laste van Jan Runneboom van de Poll en sijn
vrouw, gevestigt in hunlieder huijs en wheere
binnen Zutphen aen de Markt.
12mo Een dito den 3. Junij 1794 groot veertien hondert
guldens ten laste van Hendrik Maelderink en
Harmina ten Harmsen, ehelieden, gevestigt in
derselver huijs binnen Zutphen in de Turfstraet
staende.
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Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den collateralen
impost des 20en penninks getaxeert op vier hondert gulden

Bedrag
f. 400-00-00

♦ Op requeste van Peter Evekink daerbij versoekende dat
het uitstel den 5. Febuarij 1796 tot aengifte van het
collaterael van de ongereede goederen door doode van
Johanna de Greeve op Suppliants kinderen vervallen, voor
den tijd van drie maenden geaccordeert, alnog voor deselve
tijd mogt worden geprolongeert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie het versogte uitstel
voor den tijd van drie maenden verleent en Suppliant
inmiddels voor diligens verklaert.

♦ Op requeste van Ruth te Poel te Gendringen woonachtig

Scan 476-0067

houdende dat bij publijcque veilinge op den 7. Januarij
1796 van G. Hunting en Arnoldus Loskamp in qualiteit als
aengestelde voogden voor de nagelatene minderjaerige
kinderen van wijlen Hendrik Loskamp en Johanna
Plettenborg in leven echtelieden, heeft aengekogt seekere
behuisinge en hof binnen Gendringen staende en geleegen
voor een somma van 334 guldens ad 21 stuivers het stuk.
Dat daervan op den 2. April laestleden den verschulden 's
lands impost des 40en penninks hebbende willen betaelen,
den Ontfanger van geseide middel hem geinformeert heeft
dat dewijl de aengifte niet in tempore ingevolge de
Ampliatoire Ordonnantie op dat middel aen den
Contrarolleur was gedaen, dien impost niet konde
ontfangen, ten zij een dubbelde impost wegens het begaene
verzuijm den conform betaelde.
Versoekende om die ter requeste breeder geallegueerde
reedenen van alle paenaliteit gelibereert te worden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den Suppliant in dit
geval van alle paenaliteit gelibereert en oversulks verstaen
dat denselven met de betaelinge van den enkelden impost
des 40en penninks sal kunnen volstaen.
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Bedrag

Donderdag den 12. Maij 1796
♦ Op requeste van Wessel van den Barg houdende dat
Suppliant nadat hij het collaterael van het versterf van sijn
huijsvrouw Eva Tammel behoorlijk hadde voldaen,
naderhand op den 23. April jongstleeden met de
erfgenamen van opgemelde sijn overleeden huijsvrouw een
contract van erfnis uitkoop heeft ingegaen en aen deselven
eens voor al betaelt heeft de summa van een duijsent
gulden ingevolge magescheid ter requeste annex voorts
versoekende dat den impost des 40en penninks van het
daerbij aen Suppliant toegedeelde ongereede mag worden
getaxeert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den impost des 40en
penninks van die ter requeste gelibelleerde uitkoops
penningen getaxeert op een somma van vijf en twintig
gulden.

f. 25-00-00

♦ Op requeste van Harmen te Slaa daerbij versoekende
prolongatie van tijd tot aengifte van het collaterael door
doode van dessefs ehevrouw vervallen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie het versogte uitstel
voor den tijd van drie maenden geaccordeert en Suppliant
inmiddels voor deligens verklaert.
Maandag den 6. Junij 1796
♦ Op requeste van Jacob Lucas en Arent Landeweert
woonende binnen Borculo daerbij versoekende taxatie van
het collaterael door doode van Engbert Lucas op den 9.
Maert 1796 binnen Borculo overleeden, op de Supplianten
vervallen.
Eer en bevorens hier op te disponeeren worden de
Supplianten met redhibitie deeses gelast op te geeven den
graed van verwandschap tusschen haer en den
overleedenen gesubsisteert hebbende.

♦ Op requeste van Mr. H.W. Aberson als meede
erfgenaem en erfuiter van en in den boedel van wijlen sijn
oom Caspar Aberson op den 23. Maert 1796 binnen Ruurlo
begraven, houdende dat door dit overlijden op desselfs
collaterale erfgenamen alle broers en susters kinderen van
den overleeden binnen de geunieerde Provintien woonagtig
sijn gedevolveert

5 juni 2015 / Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 87 Transcriptie: © Marian Kruijt
Correctie: Alice Garritsen

Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Toegangsnummer 0005 – Inventarisnummer 476
Resoluties van Gedeputeerden betreffende de collaterale successie
Periode 1795-1797

Scannummer
vervolg scan
476-0067

Inhoud
1mo 1/8 van den Kerkenkamp.
2do Een weide de Morsmaethe.
3tio Een huijs en hoff op den Kortenberg.
4to Het goed Eekes off de Paelder.
5to Een stuk lands op de Paelder onder de Vente
heenkomende.
6to Den Pasmanskamp.
7mo Een mudde lands op Lusink.
8vo Den soogenaemden Harminenkamp en een akkermaelsboschjen onder Ruurlo in Nijenhuiser Rot.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen den overleeden in den derden graed
bestaen hebben den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op een hondert twee gulden en ses deniers.

Scan 476-0068

Bedrag

f. 102-00-06

♦ Op requeste van Jan Jacob Straatman en Helena
Straatman huisvrouw van Jan Derk Haertman woonagtig te
Wenterswijk houdende dat door doode van Suppliants
moeije Elisabeth Straatman den 16. April 1796 binnen
Wenterswijk overleeden op deselve is gedevolveert
1mo Een huijs binnen Wenterswijk.
2do Een stukjen land in den Oolden huis.
3tio Een stuk land op het Oostervoort.
4to Een gaerden in de Lange Brugge.
5to Twee stukjes land op den Hasel.
6to Twee stukken land op den Balink Esch.
7mo Twee stukjes land in Klumpers gaerden.
8vo Een stuk op den Hasel.
9no Een stuk land op den Smitskamp.
10mo Nog een huijs en halven Raevenhoff.
Hebben de Gedeputeerden der Finantie uit hoofde de
Supplianten aen de overleedene in den derden graed
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op seven en dertig gulden, twee stuivers en ses
deniers.

f. 37-02-06

♦ Op requeste van Aleijda van der Spijck, weduwe
Hofman, voorts van Lucretia van der Spijck beide
woonende binnen Zutphen, houdende dat door overlijden
van beider Supplianten volle suster Anna van der Spijck,
den 19. Maert 1796 binnen Zutphen begraven op deselve
zijn gedevolveert
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Inhoud
1mo De helft van agt negende parten aen een huijs en
wheere binnen gezeide stad in de Beukerstraete
staende en geleegen.
2do Een derde gedeelte van de nagenoemde obligatien als
van twee op dit Quartier op losrente staende de
datis den 9. August 1781 en 22 Julij 1785 ieder groot
in 't geheel 1000-00-00 gulden,
dus
3tio Van een ten laste van Hermanus Mulder en zijn
vrouw Lammerdina Veltink den 18. Maert 1778
gevestigt in derselver huijs en hoff bij de Laer
binnenpoort te Zutphen nu ten laste van den
aenkooper van dit onderpand Bernardus Helderman,
groot de somma van
4to Van een ten laste van Evert Waenders en sijn vrouw
Gerritjen Horstink den 30. Maij 1782 in hun plaetsjen
den Hartenbult onder Steenderen in 't Baaksche
Broek geleegen, gevestigt groot
samen

Bedrag

Dus voor het gementioneerde derde part
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
Supplianten aen de overleedene in den tweeden graed
bestaen hebben den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op drie en sestig gulden en twee stuivers.

f. 1500-00-00

f. 1000-00-00
f. 2000-00-00

f. 500-00-00

f. 1000-00-00
f. 4500-00-00

f. 63-02-00

♦ Op requeste van Harmen te Slaa woonende te Aelten en

Scan 476-0069

houdende dat door overlijden van Suppliants ehevrouw
Gesina ten Borninkhoff den 19. April 1796 voorgevallen
op desselfs collaterale erfgenamen, alle woonende in het
District van Bredevoort, na de vaderssijde van Suppliants
ehevrouw in den derden en vierden graed bestaende sijn
gedevolveert
1mo Een gevestigde obligatie groot vijf duijsent guldens
van het Hofgoed Hesselink en 't daer onder
behoorende plaetsjen Thijsens Steedeken genaemt
geleegen onder Dinxperlo in de Buurschappen
Heurne en Beggelaer ten laste van Garrit Jagerink de
dato 1 April 1789.
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2do Een uitgank jaerlijks en alle jaer uit de Groenlosche
Watermolen van agt mudde rogge, Groenlosche
Maethe en een derde gedeelte van een agt en twintig
aen gelt, welken uitgank niet beswaert sijnde met
verpondinge door twee gerigtelijk aengestelde
taxateurs geaestimeert is op dertien honderd vijf en
twintig gulden.
tio
3
Een weide in de Pelwijk uit Freerik Poppink nu de
weduwe Satinks boedel.
to
4
Een stukjen land in de Pelwijk van de erfgenamen
Jurrien Willink.
Dat voorts op de collaterale erfgenamen in de derde en
vierde graed van verwandschap van moederssijde aen
Suppliants ehevrouw bestaen hebbende is gedevolveert
1mo Een obligatie ten laste van Gerrit Jagerink groot drie
duijsent een hondert gulden den 24. Maert 1790
gevestigt in 't Hofgoed Hesselink en het daeronder
gehoorende plaetsjen Thijsen Steedeken genaemt
gelegen onder Dinxperlo in de Buurschappen Heurne
en Beggelaer.
do
2
Een obligatie ten laste van Wander Hondorp en Dela
Eppink ehelieden presto groot vijfhondert gulden
gevestigt op den 20. April 1782 in twee parceelen
bouwland de Maatbree en [Karbvee] genaemt onder
het goed Hondorp onder Aelten buurschap Heurne
kennelijk gelegen.
3tio Een stuk land den halven Steenkamp genaemt.
4to Een agtste gedeelte van de plaets Kleuvers.
5to De Borninkhoffplaetse.
6to Een stuk land het Hietvelt genaemt.
7mo Een quota van den Coeverdensen Thiende.
8vo Twee scheepel gezaeij land agter op Borninkhover
Esch.
no
9
Twee sueremaets deelen hooijgrond bij de Stad
Bredevoort geleegen.
Hebben de Gedeputeerden der Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overleedene in den derden en vierden
graed bestaen hebben den collateralen impost des 40en
penninks van die van vaderssijde getaxeert op een somma
van
En die van moederssijde op
Alzoo te saamen

Bedrag

f. 162-13-00
f. 333-13-09
f. 496-06-09
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Scan 476-0070

Bedrag

Dingsdag den 7. Junij 1796
♦ Op het geredhibeerde request van Stijne Hietbrink,
weduwe van wijlen Lubbert Aelbers woonende onder
Ligtenvoorde, houdende dat door doode van gemelten
haeren eheman den 13. Februarij 1796 aldaer voorgevallen
op de Suppliante ingevolge huwelijks voorwaerden dd. 14
November 1788 sijn gedevolveert
1mo Het plaetsjen den Nijenkamp gelegen onder
Ligtenvoorde in de Buurschap Vrageren sijnde met
geen verpondinge beswaert, dog door twee
onpartijdige door het Gerigt van Ligtenvoorde
aengestelde taxateurs geaestimeert op seven hondert
en vijftig gulden.
do
2
Een dag grasmaejens in de Sloots off Frenkenweide.
Dat voorts door doode van opgemelte haeren eheman
Lubbert Aelbers op desselfs broeder Klaes Aelbers
woonagtig onder Wenterswijk sijn gedevolveert de
volgende ongereede goederen als
1mo Een tiende gedeelte van het plaestjen Voskuil van
Grievink en van de Steede onder Wenterswijk.
2do De halfscheid van het Prinsen Plaetsjen geleegen
onder Aelten, buurschap IJserlo.
3tio De halfscheid van een dag grasmaejens in de
Suere Maethe bij Bredevoort geleegen en
to
4
De halfscheid van een stukjen land op den Eessink
bij Bredevoort geleegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den collateralen
impost des 20en penninks uit hoofde de Suppliante aen den
overleedenen buiten den vierden graed bestaen heeft
getaxeert op een somma van
En van de successie van Klaes Aelbers als den
overleedenen in den tweeden graed bestaen hebbende den
impost van den 40en pennink ad
Dus samen

f. 47-14-00

f. 24-18-00
f. 72-12-00

♦ Op requeste van Jan en Christina ter Pelkwijk woonagtig
te Wenterswijk, Cornelis van Goossen en Jacoba Catharina
ter Pelkwijk ehelieden, voorts van Josina ter Pelkwijk
woonagtig te Amsterdam houdende dat Supplianten ouders
Garrit ter Pelkwijk en Aeltjen Wissink door een
beslommerden toestand van haeren boedel sijn genootsaekt
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Scan 476-0071

Inhoud
Bedrag
geworden in den jaere 1765 aen hunne schoonmoeder en
moeder Stijne Wissink, weduwe van Jan Kossink op
Wissink bij wijse van pandschap te cederen en over te
geeven een een huis in Wenterswijk, een gedeelte
hooijgrond bij Wenterswijk, den halven Meinenkamp,
eenig land op den Pas en eindelijk een gaerden voor een
somma van 2315 gulden op volgende conditie:
Dat bij het overlijden van de koopersche deese door haer
gekogte parceelen aen de Supplianten tot voldoening van
haere erfportie in derselver grootmoeders versterff
wederom voor deselve prijs sullen worden toegedeelt als
waervoor deselve aen de grootmoeder sijn verkogt. Dat bij
magescheidinge over den boedel van Supplianten
grootmoeder Stijne Wissink in dato 25 Januarij 1769 die
bovengemelde parceelen aen derselver oomen moeijen en
neeven B. Liefferdink en Stijntjen Wissink ehelieden, J.D.
Esselink op Wissink en Janna Wissink ehelieden, en aen de
kinderen van Geert Eesink en Josina Wissink sijn
toegedeelt ten dien effecte dat het regt van inlosse aen
Supplianten is worden gereserveert. Dat Supplianten alnu
te raede sijn geworden die verpande parceelen wederom in
te lossen en aen anderen te verkoopen, ten einde uit een
meerdere praesumptive waerde nog eenig meerder
voordeel en bestaen in hunne bekrompene
omstandigheeden te vinden. Dat deselve al meede bij de
aen haer gedaene cessie van de verpande parceelen door
hun oomen, moeijen en neeven tot voorkoominge van alle
schijn van fraude omtrend den impost van den 40en pennink
een somma van 28-12-08 onder den Rigter hebben
geconsigneert.
En eindelijk versoekende om die ter requeste breeder
geallegueerde reedenen van de betaelinge van 's lands
impost van den 40en pennink van die ingeloste parceelen
gelibereert, en de reeds geconsigneerde f. 28-12-08 aen de
Supplianten mogen worden gerestitueert.
En hier op gehad hebbende de consideratien en het advijs
van den Contrarolleur van den impost op de alienatien en
collaterale successien Mr. P.J. Snethlage.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie sigh in allen deele
met dat geadviseerde conformeerende goedgevonden de
Supplianten van de betaelinge van 's lands impost van den
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en
40 pennink ten opsigte van de inlosse der verpande
parceelen te libereeren en deselve meede tot ligtinge van de
reeds geconsigneerde impost des 40en penninks ad
28-12-08 te authoriseeren mits betalende aen den
Contrarolleur voor het advijs twee gulden en tien stuivers.
Woensdag den 8. Junij 1796
♦ Op requeste van Johan Jacob de Vuller q.q. houdende
dat door doode van Engele Bilderbeek in leven weduwe
van Garrit Jan Hamer den 26. April 1796 binnen Zutphen
begraven, op haer broeder en zuster met naeme Jan
Bilderbeek in huwelijk hebbende Maria Everwennink en
Anneken Bilderbeek, voorts op desselfs broeders kinderen
te weeten Aeltjen Bilderbeek, weduwe van Hendrik Lotz,
Hendrica Bilderbeek getrouwt aen Jan Reinders, Garrit
Bilderbeek in huwelijk hebbende Anna Janssen en
eindelijk Maria Bilderbeek ehevrouw van Barend Evers,
respectivelijk te Reurlo, Amsterdam en binnen Zutphen
domicilieerende ab intestato sijn gedevolveert
1mo Een huijs staende binnen de stad Zutphen in de
Barlheese.
do
2
Een half huijs meede als vooren gesitueert en
3tio Een huis en stallinge kennelijk binnen deese stad
aen de Marspoorterwal staende met geen
verpondinge beswaert dog door twee onpartijdige
taxateurs gerigtelijk geaestimeert op 500 gulden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overledene in den tweeden en derden
graed bestaen hebben, den collateralen impost des 40en
penninks getaxeert op negen en twintig gulden en vijftien
stuivers.

f. 29-15-00

♦ Op requeste van Willem de Winkel en Jan Jimmink
beide woonende te Hengelo, houdende dat Alexander
Kopijn meede ter dier plaetse gewoond hebbende en aldaer
op den 25. November 1795 overleeden aen hun beiden als
hen niet verwandschapt bij testamentaire dispositie de datis
1 Februarij 1794 en 24 October 1795 respectivelijk heeft
gelegateert de navolgende ongereede goederen als aen den
eersten Suppliant
1mo De halfscheid van den halven Haijtinkkamp.
2do Twee Schepels gezaeij uit Antink den Hogen
Weerbos genaemd.
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Inhoud
3tio Een en een half schepels gezaeij uit Huijkink het
Lange Hietveld geheeten en
to
4
De halfscheid van een molder gezaeij uit Hietink den
Wilterbrinck genaemt alle onder Hengelo in de
buurschappen Noordink en in Varssele kennelijk
geleegen.
Mitsgaders aen den tweeden Suppliant een stuk bouwland
sijnde de wederhalfscheid van den halven Haijtinkkamp
voornoemd. Dat Supplianten alnu geïnformeert sijn dat sij
na teneur van de jongste Ampliatie op de Ordonnantie van
den 50en pennink in het dubbelde tantum van het anders
verschulde collaterael souden vervallen weesen, ter
oorsaeke de voorschreeven aengifte niet binnen drie
maenden, na dat de aengetogene legaten op hun vervallen
waeren, was geschied. Versoekende dienthalven om
reedenen ter requeste breeder geallegueert van de
betaelinge van het dubbelt collaterael gelibereert, en dat
conform de voorschreeven opgaeve, den ordinairen impost
van 't gunt aen hun invoegen als vooren respectivelijk
gelegateert is ten fine van betaelinge, afsonderlijk mag
worden getaxeerd.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde van die
ter requeste aengehaelde reedenen van onschuld alnu in dit
singuliere geval de Supplianten van de geïncurreerde boete
gelibereert en oversulks den collateralen impost des 20.
penninks van het gelegateerde aen Willem de Winkel
getaxeert op een somma van agtien gulden. En van het
gelegateerde aen Jan Jimmink op vijf gulden en twaelf
stuivers. Dus samen op een somma van drie en twintig
gulden en twaelf stuivers.
Vrijdag den 10. Junij 1796
♦ Op het geredhibeerde requeste van Harmen Berend
Vinke houdende dat door doode van Antonij Vinke den 19.
September 1795 binnen Groenlo begraven op Suppliant en
meede erfgenamen Harmina en Margaretha Vinke voorts
Hendrik en Johanna Klein Buijtink alle binnen den 4den
graed aen den overledenen verwandschapt en binnen dit
Quartier woonagtig is gedevolveert een stuk bouwland
groot twee en een half scheepel gezaeij in het Schependom
van Groenlo op de Steenbraeke geleegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den collateralen
impost des 40en penninks getaxeert op twee gulden en agt
stuivers.

Bedrag

f. 23-12-00

f. 02-08-00
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♦ Op het geredhibeerde request van Hendrik van Gent
woonende in het District van 's Heerenberg houdende dat
door doode van Jan Mulder den 23. Januarij 1796 te
Zeddam overleeden op den Suppliant sijn gedevolveert
1mo ¾ van Anneken Abelen weijken.
2do Een halve Waander.
3tio 1/3 van Vissers off Erf Reeff alle onder 's Berg
geleegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde den
Suppliant aen den overledenen in den derden graed bestaen
heeft den collateralen impost des 40en penninks getaxeert
op seven en vijftig gulden.

Scan 476-0073

Bedrag

f. 57-00-00

♦ Op requeste van Xaverius de Both en Peter Deuink als
executeurs van het testament van wijlen Dina Arentsen op
den 6. Maij 1796 binnen 's Berg begraven, houdende dat
door het overlijden van deselve op Daniel Alewijn, voorts
Mietjen en Naatjen de Goede te Amsterdam woonende ex
testamento gedevolveert waeren de volgende ongereede
goederen als
1mo Een huijs van Crijst.
2do Een halven hoff agter de school
beide in de Stad en Scheependom 's Berg geleegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
testamentaire erfgenamen aen de overleedene in den
tweeden en derden graed bestaen hebben den collaterale
impost des 40en penninks getaxeert op ses en twintig
gulden en negen deniers.

f. 26-00-09

Donderdag den 7. Julij 1796
♦ Op requeste van Marten Huetink daer bij om
geallegueerde reedenen versoekende een termijn van drie
maenden tot aengifte van het collaterael door doode van
sijn nicht Christina Heutink verschuldigt.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie het gedaene versoek
favorabel opneemende den versogten termijn geaccordeert
en Suppliant inmiddels voor diligens verklaert.
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Inhoud
♦ Op requeste van Helena Gorsselink ehevrouw van
Lammert Hilgers binnen Zutphen woonende en houdende
dat door het overlijden van haer oom Derk Tijssen den 21.
April 1796 te Drempt voorgevallen op de Suppliante ab
intestato sijn gedevolveert de nagenoemde ongereede
parceelen
1mo Half Engelandsbosch.
2do Het soogenaemde Ubelslagh
beide in het Rigterambt van Doesborg Kerspel Drempt
geleegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
Suppliante aen den overleedene in den derden graed
bestaen heeft den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op negen en veertig gulden en twee stuivers.

Bedrag

f. 49-02-00

♦ Op requeste van Aeltjen Plumpman weduwe,

Scan 476-0074

erfuitersche, boedelhoudersche en tuchtenaersche van
wijlen Derk Brinkman op de Plumpe houdende dat door
desselfs overlijden den 18. April 1796 onder Almen in
Harfsen voorgevallen op sijn neeven en nigten met naeme
Geertjen Brinkman in huwelijk hebbende Jan Damhaer,
Berent Brinkman voorts Willem, Henders en Aeltjen
Brinkman respectivelijk in het Schoutampt van Lochem en
onder Verwolde woonende sijn gedevolveert de ongereede
goederen
1mo Quota van de Brinke.
2do Van een vierde quota van de Hietmaethe in het
Schoutampt van Lochem buurschap Oolde gesitueert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
collaterale erfgenaemen aen den overleeden in den derden
graed bestaen hebben den impost des 40en penninks
getaxeert op ses gulden en vijff stuivers.
f. 06-05-00
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♦ Op requeste van Peter Evekink, weduwenaer van wijlen
Catharina Greve, houdende nae dan(k)segginge voor die bij
appoinctementen van den 5. Februarij en 11. Maij 1796
respective verleende uitstellen dat door doode van Johanna
Greve den 29. November 1795 binnen Emmerik begraven
op haere neeven en nigten in den derden graed bestaen
hebbende met naeme Derk Evekink in huwelijk hebbende
Anna de Haes, Abraham Evekink, Peter Evekink Junior,
getrouwt aen Elisabeth IJssendorp, Johanna Maria
Evekink, ehevrouw van Willem Coops, Willem Evekink en
Reinetta Christiana Evekink alle binnen Zutphen, Arnhem
en Doetichem domicilieerende sijn gedevolveert
1mo 3/8 parten van het erve Eeltink kennelijk onder
Zellem geleegen.
2do ¾ gedeeltens van het soogenaemde halve Katten
Schonevelt, kennelijk in het Rigterampt van
Doetichem geleegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overleedene in den derden graed
bestaen hebben den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op agt en vijftig gulden, agtien stuivers en ses
f. 58-18-06
deniers.

♦ Op requeste van Jenneken Strijkwolt, weduwe van
wijlen Franciscus Antonius Konstelaer onder Zilvolde
woonachtig, houdende dat Arend Elskamp meede aldaer
woonende tegen den last van alimentatie op den 19. Maij
1796 aen de Suppliante heeft gecedeert en overgegeeven
desselfs eijgendommelijke behuisinge cum annexis met
den hoff kennelijk voor de Stad Borg staende en geleegen
en door twee deskundige gerigtelijk aengestelde taxateurs
waerdig geoordeelt een somma van driehondert guldens.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie 's lands impost des
40en penninks getaxeert op seven gulden en tien stuivers.

f. 07-10-00
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♦ Op requeste van Jan Willem Massink onder Vierakker
woonagtig, houdende dat ingevolge contract van
alimentatie ter requeste annex voorneemens was aen sijn
broeder Garrit Jan Massink en desselfs huisvrouw meede
aldaer woonagtig in vollen eijgendom te transporteeren een
tiende gedeelte van de catersteede den Pas onder Vierakker
geleegen ingevolge beëdigde aestimatie van twee
onpartijdige gerigtelijk aengestelde taxateurs waerdig
geschat een somma van driehondert gulden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie 's lands impost des
40en penninks getaxeert op seven gulden en tien stuivers.

Scan 476-0075

Bedrag

f. 07-10-00

♦ Op requeste van Alewijn Gudde daerbij versoekende
prolongatie van den termijn tot aengifte van het collaterael.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den Suppliant een
termijn van drie maenden geaccordeert en denselven
inmiddels voor diligens verklaert.

♦ Op requeste van de erfgenamen van wijlen Joan Dirck
Joseph Evers op den 1. Junij 1796 in Munsterland
overleeden en houdende dat daerdoor op deselve sijnde
voor de eene halfscheid inheimsche en voor de andere
halfscheid uitheemschen, als woonende in Munsterland,
sijn gedevolveert de navolgende ongereede goederen als
1mo Een huis in de Stad Borg.
2do Een stuk land onder Zilvolden.
3tio Een stukjen bouwland onder Zilvolden met geen
verpondinge beswaert dog door twee onpartijdige
taxateurs geaestimeert op een somma van een
hondert en tachentig gulden.
Hebben de Gedeputeerden der Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen den overledenen in den tweeden en derden
graed bestaen hebben den collateralen impost des 40en
penninks voor de inheemschen getaxeert op eene somma
van
En den collateralen impost van den 20. penninks voor de
uitheemsche op
Dus samen op

f. 12-03-04½
f. 24-06-09
f. 36-10-01½
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Inhoud
Bedrag
♦ Op requeste van J. Vierdag woonende te Geesteren,
houdende dat op den 17. Maij 1796 van J.H. Huiskes en
Elisabeth ter Haer ehelieden, woonende te Groenlo,
volgens coopcedulle ter requeste annex heeft aengekogt
seekere behuisinge in het Dorp Geesteren aen de kerkhoff
staende. Dat Suppliant daer van op den 24. Junij
laestleeden de aengifte tot betaelinge van den 40en pennink
hebbende willen doen als toen is ontwaer geworden dat
sulks niet in tempore geschied sijnde, een dubbelden
impost verschuldigt was. Versoekende oversulks om die ter
requeste aengevoerde reedenen van alle paenaliteit uit
voorschreeven hoofde gelibereert te worden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
breeder gedetailleerde reedenen den Suppliant in dit geval
van de paenaliteit gelibereert en oversulks verstaen dat
denselven met de betalinge van den enkelden impost des
40en penninks sal kunnen volstaen.

♦ Op requeste van Hendrik Jan van Hengel en Johanna

Scan 476-0076

Jacoba de Grael woonende te Doetichem houdende dat op
den 30. Maert 1796 van Hendrik Lambertus Ovink en
Willemina Hendrica Noij ehelieden meede binnen
Doetichem woonagtig hebben aengekogt een huijs en hoff
binnen die stad in de Homburger Straet staende. Dat
Supplianten onkundig geweest sijnde dat den 40en pennink
binnen een maend na den geperfecteerden koop moest
worden aengegeeven, hebben vermeend dat binnen de drie
maenden de betaelinge moest geschieden gelijk dan ook
binnen die tijd den koopbrief met den verschulden impost
ten Comptoire hebben
hebben overgesonden, dog het een en ander, uit hoofde de
aengifte niet binnen een maend na den geperfecteerden
koop gedaen was, terug ontfangen. Versoekende alnu om
die ter requeste gededuceerde reedenen van alle paenaliteit
uit dien hoofde gelibereert te worden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
aengevoerde reedenen de Supplianten in dit geval van alle
paenaliteit gelibereert en oversulks goed gevonden dat
deselve met den enkelden impost des 40en penninks sullen
kunnen volstaen.
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♦ Op requeste van Simon Brand Predicant in de
Nederduijtsche Gereformeerde Gemeente binnen Zutphen,
houdende dat op den 18. Februarij 1796 van Dor C.G. van
Rhijn heeft aengekogt drie huisen en een stal nevens
elkander binnen deese stad in de Bornhoover Straet
geleegen. Dat Suppliant altijd in het denkbeelt geverseert
heeft dat niet eerder dan bij het doen van opdracht en dus
volgens de annexe coopcedulle, in de maend Augustus
aenstaende den 40en pennink wegens voorschreeven
aenkoop moest betaelt worden sonder te weeten dat daer
van vooraff en wel binnen een maend na den
geperfecteerden koop de aengifte vereijscht wierd. Dat hij
eerst voor weinige dagen geleden toevalliglijk sijn
misslagh ten deesen opsigte is ontwaer geworden.
Versoekende dienthalven om reedenen ter requeste
geallegueert van die geïncurreerde boete van den
dubbelden impost gelibereert te worden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
gedetailleerde reedenen den Suppliant in dit geval van alle
paenaliteit gelibereert en oversulks verstaen dat denselven
met den betaelinge van den enkelden impost des 40en
penninks sal kunnen volstaen.

Bedrag

♦ Op requeste van Matthij Willem Nijman, woonende te
Lochem en houdende dat op den 25. Maij laestleeden van
Mr. B.R. Westenberg in het Schependom van Lochem
woonagtig heeft aengekogt een kamp bouwland den
Galgenkamp genaemt. Dat Suppliant daer van op den 4.
Julij 1796 de aengifte van den 40en pennink hebbende
willen doen, destijds heeft vernomen dat de termijn daertoe
reeds verstreeken en hij oversulks in de boete van een
dubbelden impost vervallen was. Versoekende om breeder
geallegueerde reedenen van die geïncurreerde boete
gelibereert te worden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
geallegueerde erheffelijke reedenen den Suppliant in dit
geval van die paenaliteit gelibereert en oversulks
goedgevonden dat denselven met de betaelinge van den
enkelden impost des 40en penninks sal kunnen volstaen.
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Scan 476-0077

Inhoud
♦ Op requeste van X. de Both en P. Deuink in qualiteit als
executeurs testamentair van de nalatenschap van wijlen
Bernadina Arendsen houdende dat Supplianten ingevolge
die ter requeste annexe coopcedullen
aen Hendrik van Thiel en Frans van Doeveren beide
woonende te 's Heerenberg in de maend Maij laestleden
hadden verkogt een huis in en een halven Holt in het
Schependom aldaer geleegen. Dat Supplianten van den
termijn van aengifte binnen een maend na den
geperfecteerden koop geheel ignorant geweest sijnde, alnu
sijn ontwaer geworden dat uit hoofde van de later gedaene
aengifte in de paenaliteit van een dubbelden impost
vervallen waeren. Versoekende om reedenen ter requeste
geallegueert daer van ontheeven te worden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
breeder gedetailleerde reedenen de Supplianten in dit geval
van de betaelinge van den dubbelden impost gelibereert en
oversulks goedgevonden dat deselve met de voldoeninge
van den enkelden impost des 40en penninks sullen kunnen
volstaen.
Woensdag den 3. Augustus 1796
♦ Op requeste van Lammert te Kloese als lasthebbende
van sijn moeder Aeltjen te Sligte, houdende dat door doode
van Kuene te Sligte, weduwenaer van Beerdeken
Gussinklo den 23. Junij 1796 onder Aelten overleeden op
des Suppliants moeder en verdere collaterale erfgenamen,
alle in en onder Aelten woonende sijn gedevolveert de
volgende ongereede goederen als
1mo de helfte van een stuk land in den Aelter Esch de
Kolbree genaemt.
2do De helfte van een stuk land mede geleegen in den
Aelter Esch het Meursland genaemt.
3tio De helfte van een stukjen land op Fockink onder
Aelten in de buurschap Barlo geleegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
collaterale erfgenamen aen den overleedenen in den
tweeden en derden graed van verwandschap bestaen
hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op ses gulden, twaelf stuivers en negen deniers.

Bedrag

f. 06-12-09
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Scan 476-0078

Inhoud
Bedrag
♦ Op requeste van Jan Gierkink op Nijenhuis houdende dat
door doode van desselfs broeder Garrit Jan Nijenhuis op
den 23. April 1796 onder Ligtenvoorde overleeden op den
Suppliant en verdere collaterale erfgenamen met naeme
Garrit Nijenhuis, Garrit Nijenhuis op 't Broek, Aelbert
Beernink en Janna Nijenhuis ehelieden, Eimert Nijenhuis,
Jan Nijenhuis op 't Slot, Jannes Ikink op Wassink en Maria
Nijenhuis ehelieden, respectivelijk broeder en volle neeven
en nigten van den overleedenen voorts in dit Quartier en de
Provintie Utrecht woonagtig sijn gedevolveert de volgende
ongereede goederen als
1mo Een 7/9de gedeelte van het goed Nijenhuis.
2do Een agtste min een 12de gedeelte van het goed
Schilderink.
3tio De halfscheid van Hendrik te Cramborgs land.
4to De halfscheid van Wuerdenakker.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
collaterale erfgenamen
aen den overleedenen in den tweeden en derden graed
bestaen hebben, den impost des 40en pennink getaxeert op
negentien gulden, tien stuivers en ses deniers.
f. 19-10-06

♦ Op requeste van Arent Geltink houdende dat door doode
van desselfs broeder Johannes Geltink den 7. Junij 1796
binnen Lochem begraven op Suppliant en desselfs broeder
en suster met naeme Fredrik Geltink, voorts Aeltjen
Geltink als meede op de kinderen van wijlen Eva Geltink,
alle in dit Quartier domicilieerende, sijn gedevolveert de
naegenoemde ongereede goederen als
1mo Het Haneveld kennlijk in het Scholtampt van
Lochem buirschap Barchem geleegen.
2do De Boeserij, den Klokkenkamp en 't Hagenbeek te
saemen onder Ruierlo gesitueert.
3tio Den sogenaemden Theunis Boesen huis en hoff
kennelijk onder Vorden staende en geleegen.
Hebben de Gedeputeerden der Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen den overleedenen in den tweeden en
derden graed bestaen hebben den collateralen impost des
40en penninks getaxeert op drie en sestig gulden, sestien
stuivers en ses deniers.

f. 63-16-06
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Inhoud
♦ Op requeste van Roeloff Doornink woonende onder
Vorden en houdende dat door doode van Suppliants
broeder Jan Doornink op den 21. Junij 1796 te Ruerlo
overleeden op den Suppliant en verdere meede erfgenamen
te Ruerlo in het District van Borculo, Hengel, Lochem en
in de Provintie van Holland woonachtig, sijn gedevolveert
de naegenoemde ongereede goederen als
1mo Hendrik ter Haers huijs en hoff.
2do van een stuk lands op Garvelinkkamp.
3tio Van ¼ tot de halve Klein Landewheer.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde den
Suppliant en verdere collaterale erfgenamen in den
tweeden en derden graed aen den overleeden bestaen
hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op dertien gulden en twaelf stuivers.

Bedrag

f. 13-12-00

♦ Op requeste van Garrit Jan Kersjes en Hendrica Voet
egtelieden te Zellem woonachtig, houdende dat sij met de
ehelieden Theunis Gielinck en Hendrica Voet meede aldaer
woonende hebben ingegaan een contract van alimentatie
tegens overgifte van alle haere gereede en ongereede
goederen, bestaende deselve in een huijs en hoff, nevens
een stuk bouwland groot ongeveer 1½ schepel gesaeij den
Hietakker genaemt, respectivelijk in en onder Zellem
staende en geleegen, volgens gerichtelijke aestimatie
waerdig bevonden een somma van drie hondert vier en
veertig gulden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den impost des 40en
penninks van de in deesen over gegeeven ongereede
goederen getaxeert op agt gulden en twaelf stuivers.
f. 08-12-00
Scan 476-0079

♦ Op requeste van Gerhardus Ensman woonende te
Zilvolde houdende dat hij op den 31. Maij 1796 van
Lambertus Michelbrink en Tresia Maria Samria ehelieden
te Doesborg woonachtig heeft aengekogt een huijs
kennelijk in het Dorp Silvolde tusschen de behuisingen van
J.H. Overkamp en A. te Leuke staende voor een somma
van 300 gulden. Dat Suppliant daer van op den 4. Julij
deeses jaers den impost des 40en penninks hebbende willen
betaelen als toen van den Ontfanger van gezeide middel
heeft verstaen dat de aengifte niet in tempore was geschiet
en oversulks in de paenaliteit vervallen was.
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Inhoud
Voorts versoekende om die ter requeste breeder
geallegueerde reedenen van die geïncurreerde boete
gelibereert te worden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die
geallegueerde erheffelijke reedenen den Suppliant in dit
geval van die paenaliteit gelibereert en oversulks verstaen
dat denselven met de betaelinge van den enkelden impost
des 40en penninks sal kunnen volstaen.
Dingsdag den 6. September 1796
♦ Op requeste van Jan Berent ten Broeke woonende te
Hoog Keppel als erfgenaem voor een derde, Derk Tier
woonende te Whel in Cleefsland, Jan Hendrik Tier
woonende te Odink in Munsterland en een ieder voor een
negende portie erfgenaem Gesina Tier huisvrouw van Jan
Hendrik Polman, woonende te Steenwijkerwout en
eindelijk Janna Heurnink huisvrouw van Jan Hendrik
Heurnink woonende in de buurschap Cotten onder
Wenterswijk, houdende dat door doode van haere suster en
moeije Elsken ten Broeke weduwe van wijlen Garrit
Polman den 12. Julij 1796 in het Kerspel Wenterswijk
overleeden op de Supplianten is gedevolveert een stukjen
land op 't Oostervoort bij 't Dorp Wenterswijk.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
collaterale erfgenamen aen de overleedene in den tweeden
en derden graet bestaen hebben, den impost des 40en
penninks van de inheemschen getaxeert op
En die van den uitheemschen Jan Hendrik Tier op
Dus saemen op

Bedrag

f. 00-14-03
f. 00-03-09
f. 00-18-00

♦ Op requeste van Johanna Vunderink weduwe van J.
Prior en Jan Grootenhuis, woonende te Borculo, houdende
dat door doode van Amelia Grootenhuis op den 22. Julij
1796 meede aldaer overleeden op de Supplianten is
gedevolveert
1mo Een obligatie groot twee hondert guldens ten laste
van Jacob Wessels de dato 22 Julij 1793 gevestigt in
drie stukken bouwland te samen groot ongeveer
negen scheepels gezaeij in het Schependom van
Borculo buiten de Geestersche Poorte naest
malkander geleegen.
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2do Een derde part van een huijs binnen Borculo
gesitueert .
tio
3
De halfscheid van Schelvers Plaets.
4to van ses scheepels gezaeij van Smitsland.
5to Van een schepels gezaeij aen den Hogebrugge.
6to Twee en een half molder gezaeij op Kronenborg, met
nog een weide aen den Kronenborg.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
Supplianten aen de overledene in den derden graed bestaen
hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op seven en sestig gulden, tien stuivers en drie
deniers.

Bedrag

f. 67-10-03

♦ Op requeste van Willem Coolhaes en Johan Anthon de
Vuller in qualiteit als executeur testamentair in den boedel
en nalatenschap van wijlen Richard Coolhaes, houdende
dat door doode van denselven op den 1. Augustus 1796
binnen Zutphen begraven op den eersten Suppliant sijnde
een broeder van den overleedenen, voorts op deszelvs
broeder Derk Coolhaes mitsgaders op de respective
kinderen van wijlen zijne susters Faemia en Willemina
Coolhaes bij derselver overleedene ehemans Hendrik
Louijs Bisschop en Harmanus Harmsen ehelijk verwekt, te
saemen binnen dese Republijcq domicilieerende ab
intestato sijn gedevolveert de halfscheid van de
nagenoemde ongereede goederen, sijnde van de
wederhalfscheid den collateralen impost door doode van
Hendrica Coolhaes, met wier opgemelde Richard Coolhaes
voornoemd goederen in leeven in gemeenschap en
vervolgens in tucht heeft beseeten, aen dit Quartier
vervallen geweest, den 5. December 1788 gereguleert en
betaelt.
Namentlijk de halfscheid van twee huijsen en wheeren
kennelijk binnen de Stad Zutphen naest elkanderen in de
Lange Hofstraet staende en geleegen, voorts van een hoff
binnen geseide stad in de Polsbroeck of Duijsteresteeg
gesitueert, als mede de halfscheid van vier obligatien ieder
groot 1000 dus te saemen vierduijsent guldens ten laste van
dit Quartier alle in datis 16 Junij 1781. En eindelijk de
halfscheid van een capitael van 500 guldens ten laste van
Derk Jan Gerritsen en sijn vrouw Berendina Arentsen den
19. November 1776 gevestigt in hun lieder huijs en hoff
binnen Zutphen aen de Wal bij de Hospitaelspoort staende.
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Inhoud
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
collaterale erfgenamen aen den overleedenen in den
tweeden en derden graed bestaen hebben, den collateralen
impost des 40en penninks getaxeert op ses en negentig
gulden en twaelf stuivers.

Bedrag

f. 96-12-00

♦ Op requeste van Roeloff Klein Hesselink, laatst

Scan 476-0081

weduwenaar van wijlen Teunisken ter Heide, woonende
onder Dinxperlo in de buerschap Heurne, houdende dat
door doode van desselfs ehevrouw op den
20. Julij 1796 aldaer overleeden op Hendrik Jan ter Heijde,
Sweer Raesink in huwelijk hebbende Derksken ter Heijde
en Geesken ter Heijde, sijnde des overleedens broeders
kinderen, alle in de boerschap Heurne Kerspel Dinxperlo
woonagtig sijn gedevolveert de halfscheid
1mo van een seevende quota van de halve Schaervoort.
2do De halfte van een stuk bouwland groot 2 scheepels
gezaeij de Camersteede genaemt.
3tio Dan nog de halfscheid van twee scheepels gezaeij
op de Camersteede.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overleedene in den derden graed
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op drie gulden, vier stuivers en ses deniers.

f. 03-04-06

♦ Op requeste van Theodorus Koppen Notaris te Utrecht in
qualiteit als executeur des boedels van wijlen Carolina
Elbertina van der Capellen, houdende dat door het
overlijden van deselve voorgevallen binnen Utrecht den 9.
Junij 1796 en den 16. dito aldaar begraven, op haere
broeders Alexander Hendrik, Fredrik Benjamin en Robbert
Jasper van der Capellen voorts op de kinderen van wijlen
desselfs broeder Alexander Philip van der Capellen
alsmeede op die van wijlen haer suster Luthera Anna
Agatha van der Capellen, alle inheemsch, except Robbert
Jasper van der Capellen en een derthien kinderen van
Luthera Anna Agatha van der Capellen, ab intestato sijn
gedevolveert de naegenoemde obligatien als
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Bedrag
mo
1
Eene ter somma van 1400 gulden de dato den 7.
October 1785, ten laste van dit Quartier.
do
2
Een ad 300 gulden ten laste van Jan Nijveld en Maria
Geertruid Huurdemans echtelieden, den 1.
September 1780 gevestigt in hun lieder stuk
bouwland op 't Hooge Suurle onder 't Kerspel
Warnsveld buurschap Eefde geleegen.
tio
3
Een groot 4000 gulden dd. 1 Julij 1794 ten laste van
Adam Adriaen Boers gevestigt in desselfs huijs en
hoff kennelijk binnen Zutphen in de Waterstraet
staende en geleegen.
to
4
Een groot in capitael 1200 gulden ten laste van
Rudolph Jan Willink den 5. August 1791 gevestigt
in sijn erve en goed de Menkhorst genaemt onder het
Kerspel Vorden buurschap Mossele gesitueert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overleedene in den tweeden en derden
graed bestaen hebben, voorts meede Robbert Jasper van der
Capellen en een van de kinderen van wijlen Luthera Anna
Agatha van der Capellen, die sigh om de plaets gehad
hebbende omstandigheeden binnen deese Republijcq na
Vrankrijk met ter woon hebben begeeven, als inheemsch
considereerende, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op een hondert twee en seeventig gulden en tien
f. 172-10-00
stuivers.

Scan 476-0082

♦ Op requeste van Hendrik van Raeij woonagtig te
Pannerden in 't Quartier van Nijmegen, houdende dat van
Hendrik Hageman en Helena Wassing ehelieden,
woonende te Didam heeft aengekogt een half huis staende
in gemelde Dorp. Dat Suppliant binnen een maend na den
geperfecteerden coop het daer van opgerigte contract met
de benodigde penningen tot betaelinge van den 40en
pennink herwaerds heeft gesonden, dog uit hoofde de
woonplaetsen van den verkoper en kooper daerin niet
vermeld stonden deselve sijn gerenvoijeert en te Doesborg
blijven leggen. Dat Suppliant daer van na verloop van
eenigen tijd te Doesborg koomende is geïnformeert
geworden wel alle mogelijke tentamina heeft gedaen om
dat begaene abuis te redresseeren, daer in niet heeft kunnen
slagen al nu versoekt om die ter requeste geallegueerde
reedenen van de betaelinge van den dubbelden impost
gelibereert te worden.
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Inhoud
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
breeder gedetailleerde reedenen den Suppliant in dit geval
van alle paenaliteit gelibereert en oversulks verstaen dat
denselven met de betaelinge van den enkelden impost des
40en penninks sal kunnen volstaen.

Bedrag

Woensdag den 7. September 1796
♦ Op requeste van Hermanus Gerritsen en Hendrina
Berentsen echtelieden woonende te Doesburg en houdende
dat van Lodewijk van Bronkhorst meede binnen Doesborg
woonende op den 18. Julij 1796 hadden aengekogt een
huijs hoff en schuur binnen voorschreeven stad staende
voor een somma van 445 guldens. Dat Supplianten op den
27. August daer aen volgende daervan de nodige aengifte
aen den Contrarolleur des 40en penninks hebbende gedaen,
denselven aen Suppliant heeft te kennen gegeeven dat
dewijl die aengifte niet in tempore gedaen sijnde den
Suppliant een dubbelden impost verschulde. Dan vermits
Suppliant in gemoede kan verklaeren volkomen onkundig
te sijn geweest dat daervan binnen een maend na den
geperfecteerden koop de aengifte moest geschieden, soo
versogt denselven van de geïncurreerde boete gelibereert te
worden en met de betaelinge van den enkelden impost te
kunnen volstaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantien om die ter requeste
te breeder geallegueerde reedenen den Suppliant in dit
geval van alle paenaliteit gelibereert en oversulks verstaen
dat denselven met de betaelinge van den enkelden impost
des 40en penninks sal kunnen volstaen.

Scan 476-0083

Woensdag den 5. October 1796
♦ Op requeste van Marten Huetink houdende, na
danksegginge voor het bij appoinctement van den 7. Julij
1796 verleende uitstel, dat door
het overlijden van Christina Huetink begraven binnen
Amsterdam op den 25. April daer te vooren op Suppliant
en meede intestate erfgenamen alle binnen de Geunieerde
Provintien domicilieerende sijn gedevolveert de
nagenoemde ongereede parceelen als
1mo Het soogenoemde Bijgel Roerdinkshuijs staende
binnen Bronkhorst.
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Inhoud
2do Een gedeelte van de negen stukjes onder Steenderen
gesitueert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde den
Supplianten en meede erfgenamen aen de overleedene in
den derden en vierden graed van verwandschap bestaen
hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op seven gulden, ses stuivers en negen deniers.

Bedrag

f. 07-06-09

♦ Op requeste van Jan Lijsen woonende te Aelten
houdende dat door doode van sijn broeder Arent Lijsen op
den 23. August 1796 onder Aelten voorgevallen op den
Suppliant voorts desselfs twee broeders en suster alle
binnen deese Republijcq domicilieerende sijn gedevolveert
de volgende ongereede goederen als
1mo van de Rouwemaethe.
2do van Wansinkland in den Binnen Esch.
3tio van de 10 mudde gezaeij het 15de parceel.
4to 1/3 van de Rouwemaethe van de kinderen van
Waender Weggeler.
to
5
van Neerhoff Jan Knegtsland.
6to van een stuk land op het Boske van Jan Hendrik
Antink.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde der
Suppliant en meede erfgenamen aen den overleeden in den
tweeden graed van verwandschap bestaen hebben, den
collateralen impost des 40en penninks getaxeert op
negentien gulden, dertien stuivers en ses deniers.

f. 19-13-06

♦ Op requeste van Govert Anne Verstege in qualiteit als
executeur testamentair en erfuiter van den boedel en
nalatenschap van wijlen Jan Satink in leven Collonel en
Capitain ter Zee ten dienste deeser Landen op den 12. Julij
1796 binnen Bredevoort overleeden, houdende versoek om
die ter request geallegueerde reedenen, dat aen hem
Suppliant tot de aengifte en betaelinge van den collateralen
impost wegens het versterf opgemelt, een termijn van drie
maenden mag worden geaccordeert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie het versogte uitstel
voor den tijd van drie maenden geaccordeert en den
Suppliant inmiddels voor diligens verklaert.
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Scan 476-0084

Bedrag

Donderdag den 6. October 1796
♦ Op requeste van Alewijn Gudde daer bij versoekende
prolongatie van den termijn tot aengifte van het collaterael
door het overlijden van sijn schoonbroeder verschuldigt.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den
Suppliant een naderen termijn van drie maenden
geaccordeert en senselven inmiddels voor diligens
verklaert.
♦ Op requeste van Jenneken Dimmendael, weduwe en
tugtenaersche van Harmen Hagel, woonende te Doetichem,
en houdende dat door doode van gemelden haeren eheman
op den 4. Januarij 1796 binnen Doetichem begraven op
desselfs collaterale erfgenamen met naeme Hendrica en
Aeltjen Hagel, sijnde kinderen van des overleedens broeder
Hendrik Hagel en te Amsterdam woonende, ab intestato
sijn gedevolveert
1mo Reint Engelens huijs.
2do Andries van Keulens hoven.
3tio quota den Endepoel.
Hebben de Gedeputeerden der Finantie den collateralen
impost des 40en penninks uit hoofde de erfgenamen aen den
overleedenen in den derden graed bestaen hebben,
getaxeert op
f. 10-07-00
En wegens versuijm van niet in tempore gedaene aengifte
den dubbelden impost, dus samen
f. 10-07-00
Dus saemen
f. 20-14-00

♦ Op requeste van Evert Broeker als lasthebbende van Jan,
Garrit Jan, Jannes, Hendrik en Johanna Bonkink in
Markvelde onder Diepenheim woonende en houdende dat
Suppliants Principalen op den 22. Junij 1796 van Garrit
Maes en Aeltjen Wolbrink ehelieden en haere dogter
Gesina Florijn onder Neede woonachtig hebben aengekogt
eenige parceelen land onder Neede geleegen. Dat daer van
op den 27. Augustus 1796 de aengifte des 40en penninks
hebbende willen doen, geïnformeert sijn dat deselve te laet
gedaen en dus den dubbelden impost ingevolge publicatie
van den 30. Junij 1795 moest betaelt worden. Versoekende
dienthalven dat Suppliants principaelen vermits geen
animus fraudandi gehad hebben om die ter requeste
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breeder geallegueerde reedenen met de betaelinge van den
enkelden impost des 40en penninks te sullen kunnen
volstaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
breeder geallegueerde reedenen des Suppliants Principalen
in dit geval van alle paenaliteit gelibereert en oversulks
goedgevonden dat deselve met de betaelinge van den
enkelden impost des 40en penninks sullen kunnen volstaen.

Scan 476-0085

Bedrag

Vrijdag den 7. October 1796
♦ Op requeste van Jan Bleumink houdende dat door doode
van Hendrik Jan Hassink op den 25. Julij 1796 binnen
Hengelo overleeden op den Suppliant en sijn meede
erfgenamen alle te Hengelo en te Wheel woonagtigh en den
overleedenen in den vierden graed bestaen hebbende ab
intestato is gedevolveert een stuk bouwland onder Hengelo
op den Veldekes Enck geleegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenaemen aen den overleedenen den vierden graet
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op drie gulden en negen stuivers.
f. 03-09-00

♦ Op requeste van L.A. Willink als speciaal lasthebbende
van Adrianus Broeckhuisen houdende dat door doode van
Alexander Copijn op den 1. November 1795 binnen
Hengelo overleeden op sijn susters kinderen met naame
Adrianus Broekhuisen benevens sijn broeder en suster alle
binnen Utrecht woonachtig ab intestato gedevolveert is een
obligatie groot in capitael 500 gulden ten laste van Willem
de Winkel en sijn huijsvrouw Mechtelt Onstenk op den 13.
November 1767 gevestigd in haer huijs en hoff in het Dorp
Hengelo staende en gelegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen den overleeden in den derden graed
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op
En wegens versuijm van niet in tempore gedaene aengifte
in den dubbelden impost dus
Dus samen

f. 12-10-00
f. 12-10-00
f. 25-00-00
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Scan 476-0086

Bedrag

Saturdag den 8. October 1796
♦ Op requeste van Evert Broeker als lasthebbende van
Anna Sophia Worm weduwe van Nuij Pannekoek
woonende te Renkum en Anthonij Minkman, soon van
Martinus Minkman en Henrica Worm, in leven echtelieden
thans te Campen woonende, houdende dat door het
overlijden van derselver respective suster en moeij
Lutgarda Geertruid Worm den 20. Maii 1796 te Oosterbeek
in den Ampte van Renkum overleeden, opgeseide sijne
Principalen is verstorven de helft van het erve en goed den
Hekerkolk genaemt in het Quartier van Zutphen onder den
Ampte van Steenderen geleegen. En alsoo na inhoud der
Ampliatie van den 20. Junij 1795 wegens de latere aengifte
den dubbelden impost soude moeten voldaen worden, soo
versogte den Suppliant dat uit hoofde sijner veelvuldige
occupatien off schoon ingevolge eene missive van den 6.
August laestleeden daervan kennis heeft bekomen en
daertoe commissie gekregen, dit versuijm van ruim een
maand aen hem mag worden gepardonneert en voor
ditmael over 't hoofd gesien.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
breeder geallegueerde reedenen den Suppliant voor ditmael
van de geïncurreerde boete gelibereert en dien ten gevolge
uit hoofde desselfs Principalen in den tweeden en derden
graed van verwandschap aen
de overleedene bestaen hebben, den collateralen impost des
40en penninks getaxeert op drie en seeventig gulden.
f. 73-00-00
Dingsdag den 1. November 1796
♦ Op het geredhibeerde requeste van Jacob Lucas en Arent
Landeweert, woonende binnen Borculo, houdende dat door
doode van Engbert Lucas meede aldaer op den 9. Maert
1796 overleeden op de Supplianten sijnde broeder en
swager van denselven sijn gedevolveert de volgende
ongereede goederen als
1mo Een halven Kerkengaerden in het Schependom van
Borculo geleegen.
2do Een stuk in 't Sijland van Jan Geerdink meede aldaer
gesitueert.
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Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
Supplianten aen den overleedenen in den tweeden graed
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op negen gulden, drie stuivers en ses deniers.

Bedrag

f. 09-03-06

Woensdag den 2. November 1796
♦ Op requeste van Garrit Cremer onder Silvolde
woonachtig houdende dat op den 6. September 1796 van
J.A.L.F.E. van Nagell als Volmagtiger van sijn moeder
Maurice Constance de Leu de Wilhem weduwe van Nagell
woonende op den Huijse Ampsen in het Scholtampt van
Lochem heeft aengekogt twee stukken bouwland kennelijk
onder Zilvolde op den Huningskamp gesitueert en de sulks
voor een somma van 650 gulden ad 21 stuivers het stuk.
Dat Suppliant op den 12. October laestleeden daer van den
verschuldigden 's lands impost des 40en penninks hebbende
willen voldoen, door den Ontfanger van geseide middel
van hem is gevordert eenen dubbelden impost, uit hoofde
de aengifte niet in tempore, ingevolge de Ampliatoire
Ordonnantie op dat middel was gedaen. En vermits
Suppliant in gemoede kan verklaeren van gemelde
ampliatie geheel ignorant te sijn geweest, en ook geen
animus fraudandi, als uit de aengifte blijkt heeft plaets
gehad. Soo versogte denselven om die ter requeste
geallegueerde reedenen met de betalinge van den enkelden
impost des 40en penninks te sullen kunnen volstaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie des Suppliants
versoek geaccordeert en denselven in dit geval van alle
paenaliteit gelibereert en oversulks goedgevonden dat
denselven met de betaelinge van den enkelden impost des
40en penninks sal kunnen volstaen.

♦ Op requeste van Hendrik van den Tooren woonagtig in
het Rigterampt van Doesburg, houdende dat op den 8.
September 1796 van Hendrik Kraejenbrink woonende
onder Zilvolde heeft aengekogt een stuk bouwland de
Haseweide genaemt kennelijk in voornoemde Rigterampt
geleegen ende sulks voor een somma van 400 gulden.
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Dat Suppliant op den 15. October 1796 daer van de nodige
aengifte aen den Contrarolleur des 40en penninks hebbende
gedaen als doen is ontwaer geworden dat die aengifte niet
in tempore gedaen sijnde oversulks ingevolge de
Ampliatoire Ordonnantie op gezeijde middel in een
dubbelden impost vervallen was.
Dan vermits Suppliant in gemoede kan verklaeren van
gemelde Ampliatoire Ordonnantie voor die tijd geen
kennisse te hebben gedraen soo versogte denselven,
vermits geen animus fraudandi heeft gehad, van alle
paenaliteit gelibereert te worden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie die ter requeste
geallegueerde reedenen den Suppliant in dit geval van alle
paenaliteit gelibereert en oversulks goedgevonden dat
denselven met de betaelinge van den enkelden impost des
40en penninks sal kunnen volstaen.

Bedrag

Woensdag den 9. November 1796
♦ Op requeste van Wolter Teullener en Margaretha van
Dillen ehelieden woonachtig in 't Rigterampt Doetichem
houdende dat de Supplianten van Garrit Goossens en sijn
huisvrouw Willemina Nijenhuis mede aldaer woonende op
den 12. Julij 1796 hebben aengekogt het derde parceel
lands op den Beumerskamp kennelijk onder voornoemde
Richterampt Buurschap Gander gesitueert ende sulks voor
eene somma van 320 gulden. Dat sij op den 18. Augustus
1796 daer van de nodige aengifte aen den Contrarolleur des
40en penninks hebbende gedaen, als toen van denselven
hebben verstaen dat uit hoofde van de niet in tempore
gedaene aengifte een dubbelden impost ingevolge de
Ampliatoire Ordonnantie op gezeide middel kwamen te
verschulden. Voorts versoekende uit hoofde van de
ignorantie van de wet, waerbij de aengifte binnen een
maend nae het geteekende coopscontract was bepaelt, van
de betaelinge van den dubbelden impost gelibereert te
worden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
geallegueerde reedenen de Supplianten in dit geval van alle
paenaliteit gelibereert en oversulks verstaen dat deselve
met de betaelinge van den enkelden impost des 40en
penninks sullen kunnen volstaen.
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Inhoud
♦ Op requeste van Hendrik Coops woonende te Doetichem
houdende dat op den 28. April 1796 van Joan Everhard van
der Heijden cum suis heeft aengekogt een huis, koetshuis,
schuur en hoff kennelijk binnen de Stad Doetichem in de
Waterstraet staende en geleegen en sulks voor een somma
van 6100 guldens. Dat Suppliant op den 9. Junij 1796
daervan de verschuldigden 's lands impost des 40en
penninks hebbende willen betaelen als doen daer den
ontfanger van geseide middel van hem is gevordert een
dubbelden impost
uit hoofde de aengifte niet in tempore inge(volge) des
Ampliatoire Ordonnantie op voornoemde middel hadde
gedaen.
Dan vermits Supplianten dit sonder eenig frauduleus insigt
heeft gedaen soo versogte denselven om geallegueerde
reedenen van de paenaliteit gelibereert te worden en met de
betaelinge van den enkelden impost des 40en penninks te
kunnen volstaen.
Hebben de Gedeputeerden der Finantie den Supplianten in
dit singuliere geval om die geallegueerde reedenen van alle
paenaliteit gelibereert en oversulks goedgevonden dat
denselven met de betaelinge van den enkelden impost des
40en penninks sal kunnen volstaen.

Bedrag

Woensdag den 9. November 1796
♦ Op requeste van Hendrik van Zadelhoff houdende dat op
den 12. Maij 1796 bij publijcque veilinge voor vijf duijsent
vijf hondert en vijf gulden heeft aen sigh gemijnt vijf
sevende parten aen een huijs, boomgaerd en hoff en een
weijde te saemen onder Lathum geleegen en de Koeweijde
genaemt, Engelbert Willen Janssen toestendig, welke
parceelen onder anderen meede sijn verhijpothekeert voor
een capitael van 6000 guldens thans ten profijte staende
van Mr. G.W. Lemker q.q. en tot erlegginge van dien
hebben moeten worden verkogt en waer van de overige
twee seevende parten aen Roelff Visser toebehoren. Dat
vermits die coopspenningen niet toereijkende waeren tot
erlegginge des geheelen capitaels met de interessen door
E.W. Janssen aen Mr. G.W. Lemker q.q. verschult, dien
koop op voorschreven 12. Maij niet
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finael heeft kunnen worden toegeslagen maer heeft moeten
werden gereserveert de approbatie daer van door
voornoemde crediteur. Dat Roeloff Visser als eijgenaer der
overige twee sevende parten bij die onderhandelingen over
dien conditioneelen verkoop op voorschreven 12. Maij den
Suppliant heeft versogt en met hem geconvenieert inval
dien verkoop door den crediteur wierd geaggreëert, dat
parceel gemeenschappelijk, te koopen en wel pro rato als
bij een toen meede provisioneel afgesprokene verdeelinge
gevoegelijkst soude uitkoomen. Dat gemelte Roeloff
Visser om particuliere reedenen sijne intentie om een
gedeelte daer van te willen aenkoopen, niet hebbende
willen publijcq maeken daer door geoccasioneert is dat
Suppliant op den 12. Maij sig als kooper q.q. heeft
opgegeeven en geteekent tot dat des crediteurs approbatie
van die verkoop is uitgebragt.
Wanneer den Suppliant bij den geapprobeerden koop den
naem van sijn medekooper Roelff Visser voor een en een
half vijff sevende part heeft bekent gemaekt. Dat Suppliant
ingevolge de Ordonnantie daervan behoorlijke en tijdige
aengifte gedaen en voldoeninge
geoffereert hebbende den Contrarolleur heeft vermeent dat
daer van den dubbelden 40en pennink behoorde betaelt te
worden. Versoekende den Suppliant alnu om die ter
requeste breeder geallegueerde reedenen van de betaelinge
van den dubbelden impost des 40en penninks van drie en
een halve vijff sevende parten van den gelibelleerden koop
te worden gelibereert.
En hier op gehad hebbende de consideratien en het advijs
van den Contrarolleur van den impost op de alienatien en
collaterale successien Mr. P.J. Snethlage.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie sigh in allen deelen
met dat geadviseerde conformeerende verstaen dat den
Suppliant van die drie en een half vijff sevende parten van
den aenkoop in de coopcedulle vermelt en waer voor sigh
bij de verkoopinge van den 12. Maij 1796 als kooper q.q.
bij onderteekeninge van deselve heeft aengegeeven, dog
naderhand op den 10. Julij daer aen volgende als kooper
genoemt, verpligt en gehouden is den dubbelden impost
des 40en penninks te betaelen, gelijk meede aen den
Contrarolleur voor het advijs twee gulden en tien stuivers.

Bedrag
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Bedrag

Scan 476-0090

♦ Op requeste van Garrit en Derk voorts Jan en Berendina

Woensdag den 7. December 1796
♦ Op requeste van Mr. Bernard Rudolph Westenberg
houdende dat door doode van desselfs zuster Johanna
Judith Rolina Westenberg op den 5. October 1796 te
Spanckeren overleeden op Suppliant woonende in het
Schependom van Lochem voorts op Gerharda Johanna
Westenberg, weduwe wijlen Mr. Johan Schrassert, Louis
Bruno Westenberg beide woonende onder Brummen,
Maria Louisa Feriet huisvrouw van den Colonel Ingenieur
H. van Hooff wonende in Den Haeg, Anna Reinira Elsabe
Feriet getrouwt met den Praedicant W. Tilanus en laestelijk
op Dr. Paulus Feriet beide wonende te Harderwijk, ab
intestato gedevolveert sijn de volgende ongereede goederen
als
1mo Het erve Heerdink.
2do De Heerdink Haar.
3
Het erve Nijkamp met het Meutstegenslagh en 't
Hoge Hekkenslagh.
4to Een 4de part van de Mathe daerbij.
5to Den Belt.
6to Het erve Koning in het Schependom van Lochem en
Scholtampt Zutphen respectivelijk geleegen.
En eindelijk een obligatie groot negen hondert gulden tot
laste van de bouwlieden op Mentenie de dato 17 Januarij
1737 gevestigt in het erve Mentenie of Tuller in het
Schoutampt Lochem Kerspel Laren gelegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overledene in den tweeden en derden
graed bestaen hebben, den collateralen impost des 40en
penninks getaxeert op vierhondert twee en vijftig gulden en f. 452-00-09
negen deniers.

Drosterije den eersten onder Warnsveld en den drie laesten
te Amsterdam woonagtig, houdende dat door het overlijden
van der Supplianten suster Geesje Drosterije op den 14.
Januarij 1796 te Amsterdam begraven op de Supplianten is
gedevolveert een vijfde gedeelte van de Drostensteede
onder Warnsveld geleegen.
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Inhoud
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overleedene in den tweeden graed
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op ses gulden en vijftien stuivers.
En wegens het versuijm van niet in tempore gedaene
aengifte op den dubbelden impost, dus nog
En alzoo te samen

Bedrag

f. 06-15-00
f. 06-15-00
f. 13-10-00

♦ Op requeste van Jacobus Hendricus Prins houdende dat
door overlijden van sijn moeije Cornelia Felicitas van der
Vlis, weduwe van wijlen Hilbrand Huijnink den 17.
October 1796 binnen Aelten voorgevallen op den Suppliant
en meede collaterale erfgenamen in denselfden graed van
verwandschap aen de overleedene bestaen hebbende en alle
wonende in Aelten, gedevolveert sijn de navolgende
ongereede parceelen
1mo De helfte van de Heuvelsweide.
2 do Den Horsterkamp.
3tio Een derde van Peter Evers Fluende.
4to Een vierde van Peter Evers Fluende van Jacob van
der Vlis.
5to De halfscheid van de goederen Mekkink en
Leemhorst gelegen onder Aelten in de Buurschap
Iserlo.
to
6
De halfscheid van een hoff van Hendrik Schaers bij
Aelten gelegen.
mo
7
Een obligatie groot 600 gulden ten laste van Fredrik
Christiaen Sprinkmeijer en Johanna Berendina
Bennink op den 16. Maert 1791 gevestigt in
haerlieder huis en wheere binnen Aelten aen de
Markt tusschen de huisen van Wessel te Bokkel en
dat van Jan Prins geleegen, voorts in een stuk
bouwland gelegen bij Aelten aen de
Grievinkbrugge tusschen de landen van Jan en
Emarens Bennink, dan nog in een vierde gedeelte van
een weide gelegen onder Aelten op Kobus onder
Lintelo leggende naest de weide van Jan Prins
Dzoon.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overleedene in den derden graed
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op eenhondert negentien gulden en eene stuiver.
f. 119-01-00
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♦ Op requeste van Arnoldus Brouwer woonagtig te
Steenderen houdende dat van H.D. Bieneman in qualiteit
als volmagtiger van R.J. Schmiedeman en J.A.C. van der
Spijk ehelieden woonende te Hattem op den 1. October
1796 heeft aengekogt twee stukjes land met sijn daer op
staende huijs
en bepootinge Michiel Gevers Dwarsstuk en Solners
Dreefken genaemt onder het Rigterampt van Steenderen
gesitueert, en desulks voor een somma van 650 gulden. Dat
Suppliant op den 10. November 1796 daer van de nodige
aengifte aen den Contrarolleur des 40en penninks hebbende
gedaen, alsdoen van denselven heeft verstaen, dat ter saeke
van de niet in tempore gedaene aengifte een dubbelden
impost vermogens de Ampliatoire Ordonnantie op gezeide
middel kwam te verschulden.
En vermits in gemoede kan verklaeren van gemelde
Ampliatoire Ordonnantie geen kennis te hebben gedragen
en dat ook geen animus fraudandi als uit de gedaene
aengifte komt te blijken, heeft plaets gehad, soo versogte
denselven van den dubbelden impost gelibereert te worden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den Suppliant in dit
singuliere geval om die ter requeste geallegueerde reedenen
van alle paenaliteit gelibereert en oversulks goedgevonden
dan denselven met de betalinge van den enkelden impost
des 40en penninks sal kunnen volstaen.

♦ Op requeste van Berentjen Reusterman, weduwe
erfuitersche, tuchtenaersche en boedelhoudersche van
wijlen haer man Garrit Jan Garritsen den 10. September
1796 binnen Zutphen begraven, houdende dat door dat
sterfval op des overledens zuster Hendrica Garritsen,
weduwe van Nicolaes Sangers, woonende te Voorst en op
de drie kinderen van Hendrik Willemsen bij des overledene
suster Berendina Garritsen ehelijk verwekt, woonende in
deeser Stads Schependom in de Hoven, voor de halfscheid
is vervallen een huijs met een annexe stal en berg, voorts
een daer aen geleegen hofjen in deeser Stads Schependom
buiten de Marspoort geleegen en op stadsgrond staende,
waer van jaerlijks een Thins van ses stuiver op Martini aen
de stad betaelt word, sijnde met geen verpondinge
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beswaert, dog door twee gerigtelijk aengestelde
onpartijdige taxateurs geëstimeert op dertien hondert en
vijftig gulden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overleedenen in den tweeden en derden
graed bestaen hebbe, den collateralen impost des 40en
penninks getaxeert op sestien gulden, seventien stuivers en f. 16-17-06
ses deniers.
♦ Op requeste van Hendrika Visscher, weduwe van Berent
Smit in het Rigterampt van Doetichem woonachtig,
houdende dat Suppliante van Gerritjen Bartels weduwe van
Jan Gordinaer meede in gezeide Rigterampt woonende, op
den 8. September 1796 heeft aengekogt een huis, schuur
hoff en erve kennelijk binnen Doetichem geleegen voor
een somma van 400 gulden. Dat Suppliante op den 10.
October 1796 daer van de nodige aengifte aen den
Contrarolleur des 40en penninks hebbende gedaen, als toen
heeft vernomen, dat uit hoofde der niet in tempore gedaene
aengifte een dubbelden impost vermogens de Ampliatoire
Ordonnantie op gezeide middel verschulde. Dan vermits
Suppliante van gemelde Ampliatoire Ordonnantie voor die
tijd geen kennis heeft gedragen off eenigen animus
fraudandi gehad als uit de gedaene aengifte komt te blijken.
Soo versogte deselve van alle paenaliteit gelibereert te
worden en met betaelinge van den enkelden impost des
40en penninks te kunnen volstaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie de Suppliante om
die ter requeste breeder geallegueerde reedenen in dit geval
van alle paenaliteit gelibereert en oversulks goedgevonden
dat deselve met de betaelinge van den enkelden impost des
40en penninks sal kunnen volstaen.
Vrijdag den 9. December 1796
♦ Op requeste van Harmen, Fenneken en Jacomina
Menkvelt, voorts Garritjen en Gardina Menkvelt, de drie
eersten in het Scholtampt Zutphen en de twee laesten te
Haarlem woonende, houdende dat door het overlijden van
hunne suster Janna Catharina Menkvelt onder gemelde
Scholtampt gewoont hebbende en op den 28. October 1796
te Warnsvelt begraven, op de Supplianten is gedevolveert
een aenpart uit Russerssteede onder laestgemelde kerspel
geleegen.
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Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overleedene in den tweeden en derden
graed bestaen hebben, den collateralen impost des 40en
penninks getaxeert op negen gulden.

Bedrag

f. 09-00-00

♦ Op requeste van Lammert Vinkenberg te Doesburg

Scan 476-0093

woonagtig, houdende dat van Teunis Volkers woonende te
Angerlo op den 2. November 1796 heeft aengekogt de
halfscheid van de catersteede het Trompet off Schaeps
Hofsteede genaemt in het Rigterampt Doesburg, kerspel
Angerlo geleegen, voor een somma van 500 gulden.
Dat Suppliant op den 3. December 1796 daer van de
nodige aengaeve aen den Contrarolleur des 40en pennink
hebbende gedaen, door denselven geinformeert is dat uit
hoofde van niet in tempore gedaene aengifte een dubbelden
impost vermogen de Ampliatoire Ordonnantie op dat
middel verschulde. Dan vermits in gemoede kan verklaeren
van gemelde Ampliatoire Ordonnantie geen kennis te
hebben gedragen en ook geen animus fraudandi gehad
heeft so versogte denselven van alle paenaliteit gelibereert
te worden en met betaelinge van den 40en penninks te
kunnen volstaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den Supplianten om
die ter requeste breeder geallegueerde reedenen in dit geval
van alle paenaliteit gelibereert en oversulks goedgevonden
dat deselven met de betaelinge van den enkelden impost
des 40en penninks sal kunnen volstaen.
Woensdag den 4. Januarij 1797
♦ Op requeste van Helena Eleonora Judith de la Croix en
Isaak de la Croix, beide voor hun selve, voorts George
Jacob Louvillard, genaemt Fallot namens sijn huijsvrouw
Susanna Maria Anna de la Croix, mitsgaders Jan van Os
als vader en wettige voogd van sijne minderjarige kinderen
in ehestand verwekt en nagelaten bij wijlen sijne
huisvrouw Susanna de la Croix waer van de eerste en
vierde Supplianten in Den Haag, de tweede in Utrecht en
de derde in 's Hertogenbosch woonen, houdende dat door
doode van wijlen derselver broeder, oom en oudoom Jean
André Rudolph de la Croix, in leven Praedicant van de
Walsche Gereformeerde Gemeente binnen Emmerick
aldaer op den 21. September 1796 voorgevallen op de
Supplianten als
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desselfs eenige en universeele testamentaire erfgenamen
den overleedenen respectivelijk in den tweeden, derden en
vierden graed van verwandschap bestaen hebbende, sijn
gedevolveert de volgende in dit Quartier gevestigt staende
obligatien als
1mo Een obligatie groot driehondert en vijftig gulden met
bijvoeginge nog ten selven dage en onder het selve
verband van eenhondert en alsoo te saemen van
vierhondert en vijftig gulden ten laste van Jan
Willem Koenders en sijn vrouw Maria Bijsters op
den 3. Maij 1790 gevestigt in verscheide in Netterden
gesitueerde parceelen.
2do Een obligatie ten laste van Derk Jan Cremer, Rigter
des Ampts Deutichem groot een duijsend seven
hondert en vijftig gulden den 22. November 1790
gevestigt in een weide het halve Groot Vicenslagh
ofte Hogeland, en een kamp bouwland onder
Steenderen in de Leuire geleegen.
tio
3
Een obligatie ten laste de Gereformeerde Kerk van
Zeddam ingevolge authorisatie van den tijdelijken
Landdrost van 't district van Berg, als opperkerkmeester der Zeddamsche Kerk, op den 16. Junij 1791
gevestigt ter somma van seven hondert gulden, onder
verband van de goederen de voorschreven Kerk
toebehoorende.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
collaterale erfgenamen aen den overleedenen in den
tweeden, derden en vierden graed van verwandschap
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op twee en seeventig gulden en tien stuivers.
f. 72-10-00

Scan 476-0094

♦ Op requeste van Mr. Govert Anne Verstege in qualiteit
als executeur testamentair en erfuiter van den boedel en
nalatenschap van wijlen Jan Satink, in leven Collonel en
Capitain ter Zee ten dienste deeser landen, den 12. Julij
1796 te Bredevoort overleeden, houdende, na
danksegginge voor het op den 5. October l.l. voor den tijd
van drie maenden verleende uitstel. Dat denselven
voormaels met vrouwe Anthonia Satink, weduwe van
wijlen Mr. Jacob Forsten in huwelijk sijnde, destijds te
saemen verscheiden ongereede goederen hebben aengekogt
en eenige penningen op hypotheek uitgedaen.
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Dat Anthonia Satink den 30. Januarij 1792 overleeden
sijnde de halfscheid van die ongereede goederen en
effecten sijn gedevolveert op haere kinderen in het eerste
huwelijk bij Mr. J. Forsten verwekt, salvo tamen usufructii
aen J. Satink voornoemt. Dat Jan Satink op voorgemelden
datum meede overleeden sijnde daer door de wederhelft
van het soo evengemelde met en benevens het geheel van
al het ongereede goed en op hijpotheek staende gelt, soo
als door den laest overledene ten huwelijk aengebragt en na
dissolutie van het selve op sijnen naem alleen gekogt en
gestelt is, op sijne collaterale testate en intestate
erfgenamen is gedevolveert, te weeten op
Willem Jacob Roelvink en Bernard Andries Roelvink beide
binnen dit Quartier te Wenterswijk en Borculo
respectivelijk woonagtig en aen den overleedenen in den
vierden graed bestaende voor de eene helft, en op Roelof
Forsten, Hoog Leeraar in de Geneeskunde te Harderwijk,
mitsgaders de ses minderjaerige kinderen van Jan Harmen
Forsten, alle in de Provintie van Groningen woonagtig,
voorts op Jacob Balthasar Forsten, J.U. Dr. te Campen,
alsmeede Anthonia Forsten, ehevrouw van Tonco
Modderman te Groningen en eindelijk op Anthonia
Forsten, ehevrouw van Mr. G.A. Verstege binnen Zutphen
woonagtig, alle in den vijfden en meerderen graed aen de
laest overledenen bestaende voor de wederhelft
gedevolveert sijn de volgende ongereede goederen en
gevestigde capitaelen
1mo Een hoff met een daer aen geleegen polletje buiten
de Misterpoort voor de Stad Bredevoort, aen den
Bekendijk geleegen, door den Collonel Satink ten
huwelijk aengebragt.
do
2
Den Nattenkamp met dien daer aen geleegen
Klokkenkamp benevens twee weidjes en een polletje
daer aen annex met derselver Visserijen Gravens ap
en dependentien buiten de Aelterpoort voor de Stad
Bredevoort geleegen, ten huwelijk aengebragt.
tio
3
Een hoff buiten de Misterpoort voor de Stad
Bredevoort naest den hoff bij No 1 vermelt ten
huwelijk aengebragt.
4to Een stuk bouwland ongeveer vier scheepels gezaeij
op de soogenaemde Lange Weide voor de Stad
Bredevoort buiten de Misterpoort geleegen, ten
huwelijk aengebragt.
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5to Een stuk bouwland op den Wesselinkkamp voor de
Stad Bredevoort buiten de Misterpoort, ten huwelijk
aengebragt.
6to Den halven Giesenkamp voor de Stad Bredevoort
buiten de Misterpoort, ten huwelijk aengebragt.
7mo De halfscheid van een kamp land voor de Stad
Bredevoort, aen de Duijstere Steege, item van twee
weidjes off hooijgrond en de halfscheid van een
derde van Straetmanshoff daer bij geleegen staende
huwelijk aengekogt.
8mo De halfscheid van een kamp land Derk
Smeenkskamp genaemt aen het Swaenenbroeck voor
de Stad Bredevoort, buiten de Misterpoort geleegen,
staende huwelijk aengekogt.
9no De halfscheid van een stuk land op den
Thebenskamp naest het voorschreeven land
geleegen staende huwelijk aengekogt.
10mo De halfscheid van een stuk bouwland op den
Wesselinkkamp voor de Stad Bredevoort buiten de
Misterpoort geleegen, staende huwelijk aengekogt.
mo
11 De halfscheid van een hoff aen den Bekendijk voor
de Stad Bredevoort, buiten de Misterpoort, staende
huwelijk aengekogt.
12mo Een hoff voor de Stad Bredevoort, buiten de
Misterpoort, dissoluto matrimonio aengekogt.
13tio De halfscheid van een Koeweide op het
Swaenenbroeck voor Bredevoort staende huwelijk
aengekogt.
14to De halfscheid van een stuk bouwland op den
Klompenkamp onder het Kerspel Aelten Buurschap
Barle staende huwelijk aengekogt.
to
15 De halfscheid van ses Koeweidens op het
Zwanenbroeck bij Bredevoort staende huwelijk
aengekogt.
16to De halfscheid van twee Koeweidens op het selfde
Zwanenbroeck staende huwelijk aengekogt.
mo
17 De halfscheid van een Koeweidens op gemelde
Zwanenbroeck, staende huwelijk aengekogt.
vo
18 Een Koeweidens op het selfde Zwanenbroeck
dissoluto Matrimonio aengekogt.

Bedrag
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19no De halfscheid van een weide off hofjen voor de Stad
Bredevoort buijten de Aelterpoort staende huwelijk
aengekogt met geen verpondinge beswaert, dog door
twee bij het Gerigte van Bredevoort genomineerde
onpartijdige taxateurs bij handtastinge in eedes
plaetse geaestimeert op 200 dus hier voor de
halfscheid op 100 gulden.
mo
20 De halfscheid van twee derde gedeeltens van
Straetmanshoff buiten de
Aelterpoort geleegen staende huwelijk aengekogt,
met geen verpondinge beswaert, dog door twee
onpartijdigen getaxeert op 150 dus voor de halfscheid
op 75 gulden.
mo
21 De halfscheid van twee parceeltjes aen de Wal
binnen Bredevoort sijnde erfpachtgrond en gelegen
agter het huijs van wijlen den Collonel Satink,
staende huwelijk aengekogt met geen verpondinge
beswaert dog door twee onpartijdigen gewaerdeert
op 400 dus voor de halfscheid op 200 gulden.
22do De halfscheid van een gevestigde obligatie ten laste
van Berent Hellers staende huwelijk belegt ter
somma van 200 dus voor de halfscheid 100 gulden.
tio
23 De halfscheid van een gevestigde obligatie ten laste
van Waender Ligterink staende huwelijk belegt ter
somma van 900 dus hiervoor de halfscheid 450
gulden.
to
24 Een gevestigde obligatie ten laste van C.E. Degener
na dissolutie van het huwelijk uitgedaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen voor de halfscheid den overleedenen in den
vierden graed bestaen hebben, den collateralen impost des
40en penninks getaxeert op
En van de andere erfgenamen voor de halfscheid den
overleedenen buiten den vierden graed bestaen hebbende
den collateralen impost des 20en penninks getaxeert op
Dus samen

Bedrag

f. 64-01-07½

f. 101-05-06
f. 165-07-01½
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♦ Op requeste van Alewijn Gudde als in huwelijk
hebbende Hendrina Bukker woonende te Zeddam,
houdende, na danksegginge voor de bij appoinctementen
van den 5. April, 7. Julij en 6. October 1796 respectivelijk
verleende uitstellen, dat door overlijden van Hendrik
Bukker den 24. December 1795 te Varssevelt begraven op
desselfs suster Suppliants ehevrouw voornoemt ab intestato
sijn gedevolveert
1mo Een seeker gedeelte van een catersteede kennelijk in
het District van Gendringen en Elten geleegen.
2do Het getimmer bestaende in een huijs en schuur op
het Graeflijke Bergsche Goed Klein Michelbrink
genaemd staende en onder Varssevelt geleegen,
sijnde met geen verpondinge beswaert en door twee
onpartijdige gerigtelijk aengestelde persoonen
getaxeert op dertien hondert gulden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde des
Suppliants ehevrouw aen den overleedenen in den tweeden
graed bestaen heeft, den collateralen impost des 40en
f. 34-19-06
penninks getaxeert op vier en dertig gulden, negentien
stuivers en ses deniers.

♦ Op requeste van Harmanus Tienes houdende dat door
Scan 476-0097

doode van sijn broeder Peter Tienes den 14. December
1796 onder Aelten overleeden
op den Suppliant en sijn broeder Arent Tienis, voorts op de
kinderen van wijlen sijn broeder Jan Tienis saemen in
Aelten woonagtig en op de kinderen van wijlen sijn suster
Berendina Tienis woonagtig te Amsterdam, alsmeede op
sijn broeder Jurrien Tienis woonende te Boekholt in
Munsterland, is gedevolveert en verstorven een stukjen
bouwland geleegen in den Aelteresch aen den
Koningswegh.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen den overleedenen in den tweeden en
derden graed bestaen hebben, den collateralen impost des
40en penninks van de inheemschen getaxeert op
En die van den uitheemschen op
dus saemen

f. 00-15-03
f. 00-07-09
f. 01-03-00
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♦ Op requeste van Leendert Pieter de Neufville te
Rotterdam en Pieter de Neufville te Wageningen
woonagtig, houdende dat door het overlijden van derselver
broeder David de Wolff de Neufville den 3. December
1796 binnen Zutphen begraven op hun sijn gedevolveert
1mo Twee derde gedeeltens van een huijs en wheere
binnen Zutphen in de Waterstraet staende.
2do Een derde gedeelte van een weide de Winkelpas
genaemt onder Steenderen gesitueert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen den overleedenen in den tweeden graed
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op tachentig gulden.

Bedrag

f. 80-00-00

♦ Op requeste van Arnolda Michiliena Reinera Op ten
Noorth woonagtig te Arnhem houdende dat door het
overlijden van haere suster Geertruid Lucretia Op ten
Noorth den 9. November 1796 aldaer voorgevallen, op de
Suppliante sijn gedevolveert de nagenoemde ongereede
goederen en effecten als
1mo Het erve Wissink gelegen onder Warnsveld
buurschap Vierakker.
2do Louwermans Hofsteede met het Stadhouders Lange
Land op 't Norden en een weide op 't Borgerink, alles
voor de halfscheid te saemen geleegen als boven.
3tio Het erve en goed den Ossenkop off Comansgoed
genaemt in Bahr en Lathum gelegen meede voor de
halfscheid.
to
4
Een obligatie groot in capitael vier duijsent gulden
gevestigt in het Overlaer, in het Scholtampt van
Lochem gesitueert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
Suppliante aen de overleedene in den tweeden graed
bestaen heeft, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op seven hondert veertien gulden en elf stuivers.

f. 714-11-00
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♦ Op requeste van Aelbert Vinkenborg, Bernadus Coops,
Garrit Jan Brunsvelt, Aloff Eelderink en Garrit Hassels te
saemen in de Stad en Rigterampt van Doetichem
woonagtig, houdende dat van Kerst Hassels binnen de Stad
Doetichem domicilieerende op den 20. October 1796
respectivelijk hebben aengekogt verscheiden ongereede
parceelen.
Dat Supplianten op den 24. November daer aen volgende
de vereijschte aengiften aen den Contrarolleur des 40en
penninks hebbende gedaen door denselven sijn
geïnformeert geworden dat die aengifte niet in tempore
naer teneur van de Ampliatoire Ordonnantie op dat middel
gedaen sijnde, deselve alnu een dubbelden impost
kwaemen te verschulden. Versoekende dienthalven,
vermits geen animus fraudandi gehad hebben, met de
betaelinge van den enkelden impost te kunnen volstaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie de Supplianten om
die ter requeste breeder geallegueerde reedenen en in dit
geval van alle paenaliteit gelibereert en oversulks
goedgevonden, dat deselve met de betaelinge van den
enkelden impost des 40en penninks sullen kunnen volstaen.

Bedrag

♦ Op requeste van Jan Jebbink, Garrit Boslo, voorts
Hendrik Beekman en Garrit Ensink, mitsgaders Anthonij
Cornegoor te saemen binnen dit Quartier woonagtig,
houdende dat bij publijcque veilinge den 23. November
1796 van Mr. J.C. Druman in qualiteit als volmagtiger van
Garrit Dijkerman en Esselina Rattink echtelieden hebben
aengekogt respectivelijk den Sweerinkkamp, de
Huijsakkers, den Kappert en de bovenste Hooijweerdjes.
Dat op den 31. December laestleeden daer van de nodige
aengaven aen den Contrarolleur des 40en penninks
hebbende gedaen, alsdoen sijn geïnformeert geworden dat
uit hoofde van niet in tempore gedaene aengiften een
dubbelden impost vermogens de Ampliatoire Ordonnantie
op dat middel kwamen te verschulden.
En vermits Supplianten geen de minste animus fraudandi
hebben gehad soo versogten deselve van de paenaliteit
gelibereert te worden en met de betaelinge van den
enkelden impost te kunnen volstaen.
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Hebben de Gedeputeerden ter Finantie de Supplianten om
die ter requeste breeder geallegueerde reedenen in dit geval
van alle paenaliteit gelibereert en oversulks goedgevonden,
dat deselve met de betaelinge van den enkelden impost des
40en penninks sullen kunnen volstaen.

Scan 476-0099

Bedrag

Donderdag den 5. Januarij 1797
♦ Op requeste van Berent Hendrik Heusinkvelt woonende
te Varssevelt en houdende dat van Hendrik Jan Manschot
en Hermanna Wichers echtelieden meede aldaer
woonagtig, op den 9. November 1796 heeft aengekogt de
halfscheid van een huijs en hoff in het Dorp Varssevelt
staende en geleegen.
Dat Suppliant op den 17. December daer aen volgende de
nodige aengifte aen den Contrarolleur des 40en penninks
hebbende gedaen, van denselven heeft vernomen dat
vermits deselve niet in tempore gedaen was vermogens de
Ampliatoire Ordonnantie op dat middel een dubbelden
impost kwam te verschulden. En vermits in gemoede van
verklaeren geen kennis van die voorschreven Ampliatie off
ook eenigen animus fraudandi te hebben gehad, als uit de
aengave komt te blijken, soo versogte denselven van alle
paenaliteit in deesen gelibereert te worden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den Supplianten om
die ter requeste geallegueerde reedenen in dit geval van alle
paenaliteit gelibereert en oversulks goedgevonden dat
denselven met de betaelinge van den enkelden impost des
40en penninks sal kunnen volstaen.
Dingsdag den 7. Februarij 1797
♦ Op requeste van Evert Wolters en Johan Fredrik de
Longte in qualiteit als executeurs testamentair in den
boedel en nalatenschap van wijlen Gesina Hunenknuver,
houdende dat door het overlijden van deselve voorgevallen
binnen Zutphen op den 27. October 1796 op haere susters
Anna Geertruid Hunenknuver, weduwe van Philips de
Longte en Geesken Hunenknuver in huwelijk hebbende
Hendrik Luesink, voorts op desselfs susters dogter Aeltjen
Hunenknuver in leven ehevrouw van A. Vonhoff, met
naeme Anna Vonhoff huisvrouw van B. van Sandbrink
respectivelijk binnen Zutphen en te Amsterdam
domicilieerende, is gedevolveert de halfscheid van een
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Bedrag
huijs en where kennelijk binnen de Stad Zutphen aen de
Markt staende en geleegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overleedene in den tweeden en derden
graed bestaen hebben, den collateralen impost des 40en
penninks getaxeert op negentien gulden, twee stuiver en
f. 19-02-09
negen deniers.
♦ Op requeste van Roeloff te Winkel en Garrit Jan
Vruijink off Kievekamp onder Ruurlo woonagtig houdende
dat door het overlijden van Lammert Vruijink off
Kievekamp den 27. December 1796 meede aldaer
voorgevallen, op de kinderen van den eerstgemelden,
voorts op den tweeden Suppliant sijnde respectivelijk
geweest swager en broeder van den overleedenen, is
gedevolveert
1mo De Kievekamps Hutte.
2do Een gedeelte van de Horst.
3tio 1/3 van een mudde gezaeij op den Kievenkamp van
de Bluijster.
to
4
Van ses schepel gezaeij op den Kievenkamp.
5to Den Bensink.
6to Het land aen de Vellersteege.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen den overleedenen in den tweeden en
derden graed bestaen hebben, den collateralen impost des
40en penninks getaxeert op vijf en dertig gulden, elf
stuivers en negen deniers.
f. 35-11-09

♦ Op requeste van Johan Jacob de Vuller als lasthebbende
van Mr. A.O.F. Bomble Vatebender en die als executeur
testamentair van wijlen Nieske Beumer op den 26. October
1796 binnen Arnhem overleeden, daer bij versoekende een
termijn van drie maenden tot de aengifte van den
collateralen impost wegens het versterf van voornoemde
Nieske Beumer verschuldigt.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie het gedaene versoek
voor den tijd van drie maenden geaccordeert en den
Suppliant q.q. inmiddels voor diligens verklaert.
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♦ Op requeste van Evert Jan van der Veen en Hendrina
Kersten ehelieden te Zutphen woonagtig, houdende dat op
den 29. November 1796 van Gerrit van der Veen en
desselfs ehevrouw Cornelia Alida Haverkamp mede binnen
Zutphen woonagtig hebben aengekogt een huijs en wheere
kennelijk binnen gemelde stad in de Turfstraet staende, en
sulks voor een somma van 4500 gulden.
Dat deselve daervan op den 6. Januarij 1797 de nodige
aengifte aen den Contrarolleur des 40en penninks hebbende
willen doen, alsdoen sijn geïnformeert dat die aengave niet
in tempore was gedaen en oversulks een dubbelden impost
ingevolge de Ampliatoire Ordonnantie op voorschreven
middel kwamen te verschulden.
En vermits Supplianten in gemoede kunnen verklaeren van
gezeide Ampliatoire Ordonnantie geen de minste kennisse
te hebben gedragen soo versogten deselve in dit geval van
alle paenaliteit gelibereert te worden en oversulks met de
betaelinge van den enkelden impost des 40en penninks te
kunnen volstaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie de Supplianten om
die ter requeste geallegueerde reedenen van onschult in dit
geval van alle paenaliteit gelibereert en oversulks
goedgevonden dat deselve met de betaelinge van den
enkelden impost des 40en penninks sullen kunnen volstaen.

♦ Op requeste van Evert Broeker als lasthebbende van

Scan 476-0101

Jacobus Bettink en Hendrik Runneboom houdende dat
door het overlijden van Johanna Henrietta Brandenburg
den 6. December 1796 binnen Zutphen begraven op des
overleedens beide susters met naeme Christina
Brandenburg huisvrouw van Jacobus Bettink en Hendrica
Brandenburg getrouwt met Hendrik Runneboom beide
binnen Zutphen woonagtig sijn gedevolveert
1mo De halfscheid van een obligatie ten laste van Garrit
Jan Beeker en sijn huijsvrouw Heijle Addink de dato
9 December 1788 gevestigt in een huijs en hoff in
het Schependom van Zutphen tusschen de hoven van
de weduwe van den Schoolmeester van Bronkhorst
en die van D.W. Broeker bij magescheid van den 14.
November 1792 uit den boedel van wijlen haere
zuster Johanna Elisabeth Brandenburg toegedeelt,
groot in het geheel vijff hondert gulden, dus voor de
halfscheid twee hondert en vijftig gulden.
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2do Een huijs en wheere binnen deese stad op den
Rijkenhaege tusschen de behuisinge van den meester
timmerman R. Lobrij en dat van Christiaen Visser
kennelijk staende en geleegen met geen verpondinge
beswaert en door den voornoemden meester
timmerman Lobrij en J.B. Hoon onder eede
getaxeert op agthondert en vijf en seeventig gulden.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overleedene in den tweeden graed
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op agt en twintig gulden twee stuivers en ses
deniers.

Bedrag

f. 28-02-06

♦ Op requeste van Jan Arien Verhagen woonagtig in het

Scan 476-0102

Schependom van Zutphen, houdende dat op den 31.
October 1796 van Anthonij Lenting en Hendrik Jan
Helderman in qualiteit van executeuren testamentair en
erfuiters der nalatenschap van Jasper Otto Schaep en
Aeltjen Hissink in leeven ehelieden, heeft aengekogt een
huijs en erve met den annexen hoff en berg te saemen groot
ongeveer 2 scheepel gezaeij, staende en geleegen in
voornoemde Schependom buiten de Marspoort aen de
Gemeene Wegh na Voorst ende tegen de herberg De Prins
sijnde dit parceel in de wandelinge genaemt het huijs aen 't
Hekken en sulks voor een somma van 1770 gulden.
Dat Suppliant daer van op den 7. Januarij 1797 de nodige
aengifte aen den Contrarolleur des 40en penninks heeft
gedaen en alsdoen is worden geïnformeert dat het selve niet
in tempore ingevolge de Ampliatoire Ordonnantie op
voornoemd middel was gedaen en dat oversulks de
paenaliteit van een dubbelden impost kwam te verschulden.
En vermits Suppliant in gemoede kan verklaeren dit
versuijm door ignorantie van de wet te hebben begaen, en
dat ook geen frauduleus opset, soo als uit de aengifte blijkt
heeft plaets gehad, soo versogte den selven van alle
paenaliteit
gelibereert te worden en met de betaelinge van den
enkelden impost te kunnen volstaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
breeder geallegueerde reedenen van onschult den Suppliant
in dit geval van alle paenaliteit gelibereert en oversulks
goedgevonden dat denselven met de betaelinge van den
enkelden impost des 40en penninks sal kunnen volstaen.
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♦ Op requeste van Geertruid Boitink woonende te Groenlo
houdende dat door doode van Jan Hendrik Struij op den 23.
December 1796 aldaer overleeden op de Suppliante sijnde
een halve suster van den overleedenen voor de halfscheid
ex testamento en voor de overige halfscheid ab intestato op
Helena Struij woonende te Groenlo en op des overleedens
susters kinderen met naeme Maria en Berendina Wilkes
woonagtig te Ootmarssen in Overijssel gedevolveert sijn de
volgende ongereede goederen als
1mo De halfscheid van een stukjen land in den Marten
Wesselskamp.
do
2
De halfscheid van een stukjen in de Bumte.
3tio Een stukjen van de Beeke ook voor de halfscheid.
4to De halfscheid van een stukjen bouwland op den
Hoogen Ooster Esch.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenaemen in den tweeden en derden graed aen de
overleeden bestaen hebben, den collateralen impost des
40en penninks getaxeert op vier gulden en agtien stuivers.
f. 04-18-00

♦ Op requeste van Berent Derk en Aeltjen Willemsen
mitsgaders de voogden over de minderjarige kinderen van
wijlen Harmen Willemsen alle onder Zellem woonagtig
houdende dat door doode van Garrit Willemsen, gewoont
hebbende te Zellem en aldaer op den 15. December 1796
begraven, op de Supplianten is gedevolveert een kampjen
bouwland sijnde een gedeelte van Everinkslagh onder
Zellem gesitueert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenaemen aen den overleedenen in den tweeden en
derden graed van verwandschap bestaen hebben, den
collateralen impost des 40en penninks getaxeert op eene
gulden en sestien stuivers.

f. 01-16-00
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Bedrag

Woensdag den 8. Februarij 1797
♦ Op requeste van Garrit Graeuwert onder Laeren
woonagtig als weduwenaer erfuiter en boedelhouder van
sijn ehevrouw Aeltjen Stegeman aldaer den 21. October
1796 overleeden, houdende dat daer door op haere
erfgenamen sijnde een broeder, suster en susters kinderen
respectivelijk onder Lochem, Groot Dogteren en Laeren
woonagtig, vervallen is de halfscheid
van de navolgende parceelen
1mo Den Bomer van het Haeve.
2do Het Kruisstukke van Mentink.
3tio De Quota van Wensink.
4to Het 10de parceel van Oinksplaets.
5to Een parceel van Koeslag uit Nettelhorst gekogt.
6to 2 parceelen van sijn broer gekogt.
7mo 1/6 quota van het Westerkempken.
8vo Nog 1/3de van het Westerkempken.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overleedene in den tweeden en derden
graet van verwandschap bestaen hebben, den collateralen
impost des 40en penninks getaxeert op drie en veertig
gulden en anderhalve denier.
Vrijdag den 24. Maert 1797
♦ Op requeste van Aeltjen Regelink weduwe van wijlen
Berent Bannink, houdende dat door doode van opgemelden
haeren eheman den 15. November 1796 te Hengelo
overleeden ingevolge huwelijksche voorwaerden op de
Suppliante gedevolveert is een vierde van een weide uit
Meintink.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde tusschen
de Suppliante en haer overleeden eheman geen
bloedverwandschap bestaen heeft, den collateralen impost
des 40en penninks getaxeert tegen een agt dubbelde
verpondinge en dus op vier gulden.

f. 43-00-01½

f. 04-00-00

♦ Op requeste van Jacobus Labrand weduwenaer erfuiter
en boedelhouder van wijlen Hendrica Keurs, te Doesborg
woonagtig, houdende dat door doode van gemelde sijn
ehevrouw op den 10. December 1796 binnen Doesborg
begraven, op desselfs collaterale erfgenaemen aen deselve
in den 3den en 4den graed bestaende en te Sneek Dokkum en
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Doesburg woonagtig, is gedevolveert de halfscheid van een
huijs met den daer agter geleegen hoff in de [Stasche]
Bergtstraet binnen Doesbergh gesitueert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
collaterale erfgenamen aen de overleedene in den 3den en
4den graed van verwandschap bestaen hebben, den impost
des 40en penninks getaxeert op ses gulden.
f. 06-00-00

♦ Op requeste van Anna Geertruida en Noëldina

Scan 476-0104

Sebastiana van Hengel, woonende binnen Wenterswijk
houdende dat door doode van desselve zuster Anna Maria
Louisa van Hengel op den 31. Januarij 1797 binnen
Wenterswijk begraeven op de Supplianten zijn
gedevolveert
1mo 1/3de gedeelte van een huijs staende binnen
Wenterswijk aen de Markt naest dat van B.J.
Greupink.
do
2
1/3de gedeelte van een hoff geleegen in Wenterswijk
naest die van de weduwe J. ten Hoves.
tio
3
1/3de gedeelte in een hoff geleegen bij Wenterswijk
naest die van de weduwe Wm Megerink en den
Sonnebrink.
4to 1/18de gedeelte in het erve en goed Focking gelegen
in de buurschap Kotten Kerspel Wenterswijk.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
Supplianten aen de overleedenen in den tweeden graed
bestaen hebben den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op seven gulden en sestien stuivers.

f. 07-16-00

♦ Op requeste van Evert Broeker als lasthebbende van de
erfgenamen van Theresia Mulder weduwe van wijlen
Oswald Theodorus de Bretone houdende versoek, vermits
de erfgenamen nog niet genoegsaem bekent sijn, gelijk
meede niet de graeden van verwantschap en derselver
woonplaetsen, dat aen hem een termijn tot aengifte van het
collaterael moge worden geaccordeert en den Suppliant
q.q. inmiddels voor diligens verklaert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie het gedaene versoek
voor den tijd van twee maenden geaccordeert en den
Suppliant inmiddels voor diligens verklaart.
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♦ Op requeste van Harmen Bolt houdende dat op den 20.
Januarij 1797 van Hendrik Garrit Kilholt en Janna
Hartgerink ehelieden binnen Lochem woonachtig heeft
aengekogt de halfscheid van een huis binnen gezeide stad
staende voor een somma van 250 gulden.
Dat Suppliant daer van op den 27. Februarij laestleeden
daer van de vereijschte aengaeve aen den Contrarolleur des
40en penninks gedaen hebbende, alsdoen is geïnformeert
dat uit hoofde van niet in tempore gedaene aengifte een
dubbelden impost kwam te verschulden. Voorts
versoekende om die ter requeste geallegueerde reedenen
van de paenaliteit gelibereert te worden, soodaenig dat met
betaelinge van den enkelden impost des 40en penninks sal
kunnen volstaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie die ter requeste
breeder geallegueerde reedenen van onschult den
Supplianten in dit geval van alle paenaliteit gelibereert en
oversulks goedgevonden dat denselven met de betaelinge
van den enkelden impost des 40en penninks ad 06-05-00 sal
kunnen volstaen.

Bedrag

f. 06-05-00

♦ Op requeste van Deirk Pieper woonachtig te Amsterdam,

Scan 476-0105

houdende dat bij publijcque veilinge op den 12. Januarij
1797 van de Commissie tot herstel der Finantien der Stad
Doesborg heeft aengekogt het 9de parceel sijnde de
soogenaemde Bagijns Roeden in het Rigterampt van
Doesborg gesitueert voor een somma van 1320 gulden.
Dat op den 13. Februarij daeraen volgende de nodige
aengifte aen den Contrarolleur des 40en penninks hebbende
gedaen, aldoen is worden geïnformeert dat wegens de niet in tempore gedaene aengifte een
dubbelden impost kwam te verschulden. Voorts
versoekende om die ter requeste geallegueerde reedenen
van de paenaliteit gelibereert te worden, soodaenig dat met
de betaelinge van den enkelden impost des 40en penninks
sal kunnen worden volstaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
breeder geallegueerde reedenen van onschult den Suppliant
in dit geval van alle paenaliteit gelibereert en oversulks
goedgevonden dat denselven met de betaelinge van den
enkelden impost des 40en penninks sal kunnen volstaen.
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Inhoud

Bedrag

Saturdag den 25. Maert 1797
♦ Op requeste van Jan Coenraed Pieper woonende onder
Elden in het Quartier van Nijmegen in qualiteit van erfuiter
van den boedel en nalatenschap van wijlen sijn suster
Gerharda Elisabeth Pieper gewoont hebbende te Nijmegen
en aldaer den 21. Januarij 1797 begraeven, houdende dat
door het overlijden van deselve op den Suppliant en
desselfs nog in leven sijnde suster Cornelia Clara Pieper
ehevrouw van Peter Avelink in 't Schependom van Arnhem
woonagtig in linea collaterali sijn gedevolveert de
navolgende ongereede goederen in dit Quartier onder
Westervoort gesitueert, als
1mo Twee morgen land van de Gedeputeerden, doorgaens
bekent onder den naem van den Bruinenakker off
Munnikenkamp.
do
2
Een en een derde morgen in den Hogenkamp.
3tio Twee en een halve morgen uiterwaerd.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overleedene in den tweeden graed
bestaen hebben den collateralen impost des 40en penninks
f. 129-08-00
getaxeert op een hondert negen en twintig gulden en agt
stuivers.
Woensdag den 5. April 1797
♦ Op requeste van Jan Winkel woonende te Hengelo in
qualiteit van erfuiter van den boedel en nalatenschap van
wijlen sijn broeder Tone Winkel gewoont hebbende onder
Warnsvelt en aldaer den 30. Januarij jongstleeden
begraven, houdende dat door gemelde overlijden op den
Suppliant mitsgaders desselfs broeders en suster Arent
Winkel te Warnsvelt, Teunis en Enneken Winkel te
Hengelo, voorts desselfs broeders kinderen Hendrik, Arent
en Waander, benevens Teuntjen en Hendrica Winkel, alle
meede onder Hengelo woonagtig, is gedevolveert een stuk
land 't Kerkenland genaemd onder Warnsvelt gesitueert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen den
overleedenen in den tweeden en derden graed bestaen
hebben, den collateralen impost des 40en penninks getaxeert
op eene gulden, seventien stuivers en drie deniers.
f. 01-17-03
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♦ Op requeste van Willem van Raeij woonachtig te
Doesborg houdende dat op den 2. Maert 1797 van Hendrik
Schemmink meede aldaer woonende heeft aengekogt een
huis en erf binnen gezeide stad in de Meijpoortstraet
staende ende sulks voor een somma van 1200 gulden. Dat
Suppliant daervan op den 3. April laestleeden de nodige
aengifte aen den Contrarolleur des 40en penninks gedaen
hebbende, van denselven heeft vernomen, dat die aengifte
niet in tempore ingevolge d'Ampliatoire Ordonnantie op
dat middel was gedaen en oversulks de paenaliteit van een
dubbelden impost hadde geincurreert. Voorts versoekende
om die ter requeste geallegueerde reedenen van de daer op
gestatueerde boete gelibereert te worden, soodaenig dat
met de betaelinge van den enkelden impost des 40en
penninks sal kunnen worden volstaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
breeder geallegueerde reedenen van onschult den Suppliant
in dit geval van alle paenaliteit gelibereert en oversulks
goedgevonden dat denselven met de betaelinge van den
enkelden impost des 40en penninks sal kunnen volstaen.

Bedrag

♦ Op requeste van Jacobus Luijtenbeek en Evert Broeker
in qualiteit van excuteuren testamentair en erfuter van den
boedel en nalatenschap van wijlen Jacoba Anthonetta
Egberts op den 13. Januarii 1797 binnen Zutphen begraven
daerbij versoekende, vermits nog geen volkomen kennis
hebben hoeveelste gedeelte in eigendom de overleedene
aen sommige hoekjes land bij Groenlo geleegen gehad
heeft, dat aen haer een naderen termijn tot aengifte van het
collaterael mag worden geconcedeert en deelve inmiddels
voor diligens verklaert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie aen die ter requeste
geallegueerde reedenen een termijn van twee maenden
geaccordeert en Supplianten inmiddels voor Diligens
verklaert.
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♦ Op requeste van F.W. Schikhart woonende te Geesteren
en houdende dat door het overlijden van desselfs suster
C.C. Schikhart den 24. Januarij 1797 te ter Borgh
voorgevallen op den Suppliant en sijne broeders H.A.
Schikhart en J.A. Schikhart respectivelijk te Borculo en te
Delft woonachtig ab intestato sijn gedevolveert de
naegenoemde ongereede parceelen als
1mo Dijkmansplaetsjen en de Lansinksmaethe off
Broekmaethe genaemt beide in het District van
Borculo Voogdije Geesteren geleegen.
2do De halfscheid van Klein Heersink
onder Varssevelt gesitueert.
3tio Een vierde part van een hooijgrond in het
Schependom van Ter Borgh geleegen.
4to Een vierde part van een kamp lands den Tijkamp
genaemt sijnde met geen verpondinge beswaert en
oversulks door twee gerigtelijk aengestelde
onpartijdigen getaxeert op f. 425-00-00.
5to ¼ gedeelte van een stuk land de Huerne genaemt
getaxeert als vooren op f. 600-00-00.
6to ¼ gedeelte van een stuk land in den Berkelesch ad
idem op f. 210-00-00.
Dus voor 't geheel op f. 1235-00-00 en alzo voor 't
verstorven een vierde gedeelte op f. 308-15-00.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overleedene in den tweeden graed
bestaen hebben den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op ses en dertig gulden, tien stuivers, vier en een
halven denier.

Bedrag

f. 36-10-04½

♦ Op requeste van E. Broeker in qualiteit van
gevolmachtigde van den Notaris A. Ente en die in qualiteit
van voogt over de drie nagelaten kinderen van Hendrik
Keller bij wijlen Berendina Giesekamp in echt verwekt,
houdende dat in geseiden boedel sig meede heeft bevonden
een huis en wheere binnen deese stad in de Korte
Beukerstraet, op den 28. September 1796 verkogt en door
de twee meede erfgenamen Gerritjen en Derkjen
Giesekamp aengekogt voor 1315 gulden en welken koop
op den 15. October 1796 door de Stads Regeeringe van
Zutphen is geapprobeert.
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Dat van het eene derde part ter somma van 438-06-08 voor
sooverre den aenkoop van de minderjaerigen aendeel
betreft den 40en penninks moetende voldaen worden, daer
van op den 24. October 1796 de aengifte is gedaen en
daervan binnen drie maenden na dato de betaelinge heeft
moeten geschieden.
Dan vermits Suppliant uit hoofde van menigvuldige
beesigheeden versuimt heeft het selve binnen den
bepaelden tijd te doen en dus de betaelinge door den
Ontfanger van dat middel sonder praeallabele authorisatie
van dit Collegie verweigert wordt. Soo versogte denselven
met de betaelinge van den enkelden impost van het
gementioneerde een derde gedeelte van den coopspennink
opgemelt te kunnen volstaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
breeder geallegueerde reedenen van onschult den Suppliant
in dit geval en sonder eenige consequentie in 't vervolg van
de geïncurreerde paenaliteit gelibereert en oversulks
goedgevonden dat denselven met de betaelinge van den
enkelden impost des 40en penninks sal kunnen volstaen.

Bedrag

♦ Op requeste van Mr. A.O.F. Bomble Vatebender in

Scan 476-0108

qualiteit als executeur testamentair van den boedel en
nalatenschap van wijlen Nieske Beumer, houdende, na
danksegginge voor het op den 7. Februarij 1797 verleende
uitstel, dat door doode van deselve
voorgevallen binnen Arnhem den 26. October 1796, op
haere collaterale erfgenamen met naeme A.M. Alphers
ehevrouw van T.G. Supplair en Gerrit Jan Alphers
respectivelijk binnen Arnhem en te Elst domicilieerende en
beide aen de overleedene in den vierden graed van
consanguiniteit bestaen hebbende sijn gedevolveert de
nagenoemde ongereede goederen als
1mo 3 morgen de hofsteede.
2do Den Monniken Thiend en
3tio 2 morgen uiterwaerd te saemen onder het District
van Westervoort gesitueert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overledene binnen den vierden graed
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op tweehondert drie en tachentig gulden en tien
stuivers.

f. 283-10-00
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♦ Op requeste van Derk Willem Mellink woonende te
Varssevelt houdende dat door doode van desselfs broeder
Berent Mellink op den 29. Februarij 1797 te Varssevelt
overleeden op den Suppliant en verdere erfgenamen sijnde
alle broeders en susters kinderen, met naemen Lammert,
Jan en Maria Mellink, en Hendrica Bruggink, alle
woonagtig in Vorden, voorts Willemina Mellink woonende
in Hoorn, Jan Mellink woonende in Wenterswijk, Johanna,
Antjen en Aleida Mellink in Deutekom, en Christina
Mellink in Woerden, Anna Geertruid Mellink in Utrecht
domicilieerende, Garrit Bruggink in Zutphen, Thomas
Brusart in Amsterdam en eindelijk Maria Janssen in
Appingedam woonagtig, sijn gedevolveert seekere
gedeelten van de nagenoemde ongereede effecten onder
Varssevelt gesitueert als
1mo Drie veertiende gedeelten van de erven Wienvelt en
Sweerink.
do
2
De halfscheid in een stuk bouwland op Preusterink.
3tio De halfscheid van een vierde part in de
Moeselmaethe.
to
4
De helft van David Giesenshoff.
5to De helft van den halven hoff.
6to De halfscheid van Laerskampjen.
7mo De halfscheid in een stuk bouwland in Weggeler
door twee onpartijdige taxateurs geaestimeert voor
't geheel op 450 en dus voor de halfscheid op
225-00-00.
8vo De halfscheid van een hoek weidegrond mede in
Weggeler geleegen, de Horst genaemt in het geheel
getaxeert op 400 en dus voor de halfscheid op
200-00-00.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overleedene in den tweeden en derden
graed bestaen hebben, den collateralen impost des 40en
penninks getaxeert op agt en dertig gulden, elf stuivers en
drie deniers.

Bedrag

f. 38-11-03

5 juni 2015 / Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 141 Transcriptie: © Marian Kruijt
Correctie: Alice Garritsen

Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Toegangsnummer 0005 – Inventarisnummer 476
Resoluties van Gedeputeerden betreffende de collaterale successie
Periode 1795-1797

Scannummer
Scan 476-0109

Inhoud
♦ Op requeste van Anna Bouwmeester woonende te
Eijbergen en houdende dat door doode van desselfs suster
Megtelt Bouwmeester op den 13. Maert 1797 aldaer
overleeden op de Suppliante is gedevolveert de halfscheid
van een huijs en hoff geleegen in Eijbergen.
Hebben de Gedeputeerden der Finantie uit hoofde de
Suppliante aen den overleedene in den tweeden graed
bestaen heeft, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op vier gulden en ses stuivers.
Vrijdag den 7. April 1797
♦ Op requeste van Jan Willem Ruhorst op het Rolder
houdende dat door het overlijden van sijn swager Gerrit
Jan Rolder den 2. Maert 1797 voorgevallen, op den
Suppliant en mede erfgenamen alle broeders en zwagers
van den overleedenen en in het Ampte van Ligtenvoorde
boerschap Zieuwent woonende sijn gedevolveert
1mo Een vierde part van het eijgendom staende op de
naem van Dries, nu Arent Roox alias Wolters of
do
2
Een tiende part van het goed staende op de naem van
Willem te Roller.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen in den tweeden graed aen den overleedenen
bestaen hebben den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op ses gulden en vijff stuivers.

Bedrag

f. 04-06-00

f. 06-05-00

♦ Op requeste van Tieleman Kraeij en P.H. Revelman in
qualiteit van executeuren testamentair en ervuiters van den
boedel en nalatenschap van wijlen Harmanus Nibbelink in
December 1796 binnen Zutphen begraven, houdende dat
door het overlijden van opgemelde H. Nibbelink desselfs
nalatenschap is vervallen op sijn volle neeff Evert Fredrik
Nibbelink Emeritus Praedicant te Dubbeldam in de
Provintie van Holland woonagtig en voorts soo als bij de
requeste word geposeert q.r. Dat voorts den ongereeden
eijgendom die meergezeiden Harmanus Nibbelink voor het
trouwen van den eersten Suppliant gehad heeft en bij sijn
overlijden heeft nagelaten bestaende in
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1mo De helft van een huijs en wheere alhier binnen
Zutphen aen de Laer Binnenpoort staende en
geleegen, als door den overleedenen bewoont
geweest.
do
2
3/8ste parten van een huijs en wheere meede binnen
deese stad in de Spronkstraet tusschen de
behuijsingen van de weduwe van Meijnard de
Knoop en dat van Anth. van Santbergen staende en
gelegen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenaemen aen E.F. Nibbelink in den derden graed aen
den overleedenen bestaen heeft, den collateralen impost
des 40en penninks getaxeert op sestien gulden en sestien
stuivers.

Bedrag

f. 16-16-00

Saturdag den 9. April 1797
♦ Op requeste van Jan van Dillen en verdere collaterale
erfgenamen van wijlen Arnoldus Overkamp en Margaretha
van Munster, houdende dat door het overlijden van gezeide
M. van Munster in het afgelopen Jaer binnen Anholt
voorgevallen, op de Supplianten is verstorven en door haer
overlijden meede is vervallen de nalatenschap van
voornoemde A. Overkamp bij de laest overledene tot haar
doot toe in tucht beseeten bestaende die erfnis in
landerijen, obligatien en contanten. Dat over de successie
in die nalatenschap tusschen de Supplianten en andere
vermeende daer toe berechtigden terstond proces ontstaen
en gevoerd is voor het Gericht van Anholt, het welk nu
eerst in de afgelopen maend Maert ten faveure der
Supplianten is gedecideert.
Dat de Supplianten sich hier door tot dusverre buiten de
mogelijkheid hebben bevonden om van dit versterf de
vereijschte aengifte tot betaeling van het collaterael te
doen, en thans, vermits dien boedel door anderen is
geadministreert geworden, daer van nog geen genoegsaeme
kennis besitten om een juijst denombrement tot aengifte
van het selve te kunnen doen binnen den bepaelden tijdt.
Weshalven deselve versoeken den Suppliant p. se en q.q.
provisioneel tot het doen der aengifte van deese
nalatenschap ten fine van taxatie van den collateralen
impost diligent te verklaeren daer toe een convenabelen
termijn te verleenen.
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Hebben de Gedeputeerden ter Finantie aen den Suppliant
p. se en q.q. tot een naedere en specificque opgaeve van de
parceelen door de ter requeste vermelde sterfgevallen
gedevolveert een termijn geaccordeert van drie maenden.
♦ Op requeste van Geertruid Janssen weduwe van Willem
Klavers houdende dat gemelten haer eheman op den 15.
Maij 1796 onder Hoog Keppel is overleeden, dat door
doode van denselven op desselfs suster en broeders kind
onder Hengelo en Steenderen respectivelijk woonagtig is
gedevolveert de halfscheid van Dam Koenders Hofsteede,
onder Oldenkeppel gesitueerd.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
collaterale erfgenamen in den tweeden en derden graed aen
de overleedene bestaen hebben, den impost des 40en
penninks getaxeert op
En wegens niet in tempore gedaene aengifte ingevolge
sententie in saeke van den Advocaet Fiscael deeses
Quartiers Finantien en gezeide Geertruid Janssen van den
6. April 1797 op een dubbelden impost, dus
en alsoo te saemen

Bedrag

f. 12-15-00

f. 12-15-00
f. 25-10-00

Dingsdag den 2. Maij 1797
♦ Op requeste van Evert Jan Jurriens houdende dat op den
24. Februarij 1797 van Rijk Heijtink woonende te
Hummelo voor reekeninge van desselfs broeder Hendrik
Jurriens woonagtig te Rotterdam, heeft aengekogt een huis
met het daerbij gehoorende bouw en weideland het Groote
Slagh off Koeweide genaemt kennelijk onder Hummelo
voornoemd staende en geleegen. En desulks voor een
somma van 2100 guldens.
Dat Suppliant daervan op den 25. Maert laestleeden de
nodige aengifte aen den Contrarolleur des 40en penninks
gedaen hebbende, alsdoen van denselven heeft vernomen
dat die aengifte niet in tempore ingevolge d'Ampliatoire
Ordonnantie op dat middel was gedaen en oversulks de
paenaliteit van een dubbelden impost hadde geïncurreert.
Versoekende den Suppliant om die ter requeste
geallegueerde reedenen van onschult van de daerop
gestatueerde boete gelibereert te worden, soodaenig dat
met de betaelinge van den enkelden impost des 40en
penninks sal kunnen volstaen.
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Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
breeder geallegueerde reedenen van onschult, den
Suppliant in dit geval van alle paenaliteit gelibereert en
oversulks goedgevonden, dat denselven met de betaelinge
van den enkelden impost des 40en penninks sal kunnen
volstaen.

Bedrag

♦ Op requeste van Theodorus Juest Franciscus Petrus
Baerken, weduwenaer en getugtigde boedelhouder van
wijlen Isabella Jacoba Maria Hengst, houdende dat door
doode van desselfs ehevrouwe voornoemt op den 9. Maij
1796 binnen Doesborg gebraven op haere broeders en
susters Everhardus Johannes Hengst woonende te Cuijk bij
Grave, Josephus Antonius Hengst te Maasbommel en
Maria Helena Hengst huisvrouw van G.F. Dommels te
Rotterdam woonagtig als haere erfgenamen ab intestato
sijn gedevolveert de halfscheid van de volgende ongereede
goederen, als
1mo Van een huis in de Koepoortstraet der Stad
Doesborg met een huis daernaest en van een huijs in
het Klooster binnen deselve stad staende.
2do Van een schuer en hoff in de Geestesteeg derselve
stad geleegen sijnde met geen verpondinge beswaert
dus door twee gerigtelijk aengestelde taxateurs
waerdig geschat in 't geheel een duijsent en dus voor
de helfte op vijffhondert guldens.
tio
3
Van een bouwplaets het goed Mardel genaemt meede
het daerbij gehoorende halve Everslagh.
to
4
Van 7/8 van de Grietmaet.
5to Van Bookhamersmaetjen.
6to Van Joost van Vordens akkers.
7mo Van Wijgerinks en Stenderinks Veltslag.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantien uit hoofde de
erfgenamen aen de overleedene in den tweeden graed
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op een somma van
En wegens versuijm van niet in tempore gedaene aengifte
ingevolge den 11en Art. van de Ampliatoire Ordonnantie op
dit middel van den 30. Junij 1795 op een dubbelden impost
dus nog
Dus saemen

f. 177-10-00

f. 177-10-00
f. 355-00-00
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♦ Op requeste van Hendrik ten Cate woonende in Haarlo
onder Eijbergen en Jan Willem Beestman woonende op de
Haert onder Aelten houdende dat Supplianten van de
erfgenamen van wijlen Gesina ten Borninkhoff op den 22.
Maert laestleeden respectivelijk hebben aengekogt een
derde gedeelte van een uitgank uit de Koom Watermole te
Groenlo ad agt molder rogge en een derde van 28 stuivers
en een plaetsjen Broekhuis in het Dorp buurschap van
Wenterswijk geleegen voor een somma van 1160 voorts
1100 gulden.
Versoekende om die ter requeste geallegueerde reedenen
soo van de menigte van verkooperen als wegen siekte van
sommige derselver, als meede om dat reeds op den 4. April
laestleeden daervan aengifte hebben gedaen, dat deselve in
dit opsigt voor diligent mogen worden verklaert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
breeder geallegueerde reedenen de Supplianten in dit geval
voor diligent verklaert en deselven daertoe een termijn van
een maend geaccordeert.

Bedrag

♦ Op requeste van Jan van Has, woonagtig te Ruerlo
houdende dat Suppliant op den 1. Maert 1797 van Gerrit
Jan Planten en Arendina Odink echtelieden te Rekken
woonende, heeft aengekogt een stuk bouwland groot
ongeveer vier scheepels gezaeij op het Hoge Kijp onder
Rekken geleegen, ende sulks voor een somma van 600
gulden. Dat Suppliant daer van op den 5. April laestleeden
de nodige aengifte aen den Contrarolleur des 40en penninks
gedaen en ter dier tijd van denselven heeft vernomen dat
uit hoofde van niet in tempore gedaene aengifte een
dubbelden impost kwam te verschulden, voorts
versoekende om die ter requeste geallegueerde reedenen
van onschult, van de daer op gestatueerde boete gelibereert
te worden, soo daenig dat met de betaelinge van den
enkelden impost des 40en penninks sal kunnen volstaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
breeder geallegueerde reedenen van onschult, den
Suppliant in dit geval van alle paenaliteit gelibereert en
oversulks goedgevonden dat denselven met de betaelinge
van den enkelden impost des 40en penninks sal kunnen
volstaen.

5 juni 2015 / Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 146 Transcriptie: © Marian Kruijt
Correctie: Alice Garritsen

Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Toegangsnummer 0005 – Inventarisnummer 476
Resoluties van Gedeputeerden betreffende de collaterale successie
Periode 1795-1797

Scannummer
vervolg scan
476-0112

Scan 476-0113

Inhoud
♦ Op requeste van Aeltjen Voet weduwe van Harten
Hendriks woonagtig te Zutphen, houdende dat door doode
van gemelden haeren eheman binnen gemelde stad op den
9. Februarij laestleeden begraven vermogens huwelijksche
voorwaerden op de Suppliante is gedevolveert de
halfscheid van een huijs kennelijk binnen Zutphen in de
Hospitaelspoort staende.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde tusschen
de Suppliante en haeren overleeden eheman geen
bloedverwantschap bestaen heeft, den collateralen impost
des 40en penninks getaxeert op vier gulden, agtien stuivers
en drie deniers.

Bedrag

f. 04-18-03

♦ Op requeste van Hendrik Heijink, weduwenaer van
Elisabeth Masselink bij Doetichem woonagtig, houdende
dat sig alnog buiten staet bevinden eene praeciese opgaeve
van de nagelatene ongereede goederen uit hoofde van
eenige voorgekomene beletselen voor als nog en in
tempore te kunnen doen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie den Suppliant tot
opgaeve een termijn van twee maenden geaccordeert en
denselven inmiddels voor diligens verklaert.

♦ Op requeste van Anna Betta Post voorts Evert en Adolph
Post de twee eerste te Varssevelt en de laetste te Bennekum
in Veluwen woonende, houdende dat door overlijden van
derselver moeije Johanna Post, weduwe van Berent
Mellink op den 13. April 1797 te Varssevelt voorgevallen
op de Suppliante en desselfs mede erfgenamen sijn
gedevolveert seekere gedeeltens van de nagenoemde
ongereede effecten onder Varssevelt gesitueert als
1mo Drieveertiende gedeelten van de erven Wienvelt en
Zweerink.
2do De halfscheid van een stuk bouwland op Preusterink.
3tio De halfscheid van een vierde part in de
Moeselmaethe.
to
4
De helft van David Giesenshoff.
5to De helft van den halven hoff.
6to De halfscheid van Laers Kampjen.
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Inhoud
7mo De halfscheid in een stuk bouwland in Weggeler
door twee onpartijdige taxateurs voor 't geheel
geaestimeert op 450 en dus voor de halfscheid op
225-00-00.
vo
8
De halfscheid van een hoek weijdegrond meede in
Weggeler geleegen de Horst genaemt, in het geheel
getaxeert op 400 en dus voor de halfscheid op
200-00-00.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie uit hoofde de
erfgenamen aen de overleedene in den derden graed
bestaen hebben, den collateralen impost des 40en penninks
getaxeert op agt en dertig gulden, elf stuivers en drie
deniers.

Bedrag

f. 38-11-03

♦ Op requeste van Hendrik Willink Abrz. en Jan Hendrik

Scan 476-0114

Schuurman beide te Wenterswijk woonagtig houdende dat
den eersten Suppliant een huijs voor de somma van 650 en
den laesten een hoff voor 300 gulden van de weduwe
Poppink c.s. op den 18. November 1796 gekogt en daer
van aenstonds de coopsbrieven hebben doen vervaerdigen,
welke ook datelijk door de praesente verkooperen sijn
geteekent en vervolgens na Amsterdam aen Anna Cornelia
Poppink, getrouwt met Philip Ribbink, ter onderteekening
sijn versonden, van dewelke sij deselve op den 18.
December daer aen volgende nog niet terug ontfangen
hebbende, daer van p. missive ten fine van aengifte aen den
Contrarolleur van den 40en pennink hebben kennis
gegeven. Dat Supplianten die coopbrieven eerst op den 15.
April laestleeden van Amsterdam terug ontfangen hebben,
daer van datelijk aen meergemelden Contrarolleur hebben
kennis gegeeven met versoek in margine attest van de
tijdige aengave te stellen.
waer in nogtans door denselven is worden gedifficulteert.
Versoekende oversulks, daer dit versuijm in deesen geheel
buiten hun schult was veroorsaekt, met de betaelinge van
den enkelden impost des 40en penninks te kunnen volstaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
breeder gedetailleerde reedenen van onschult de
Supplianten in dit geval van alle paenaliteit gelibereert en
oversulks goedgevonden dat deselve met de betaelinge van
den enkelden impost des 40en penninks sullen kunnen
volstaen.
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Bedrag
♦ Op requeste van de bekende testamentaire collaterale
erfgenamen van wijlen Jean André Rudolph de la Croix in
leven Praedicant in de Walsche Gereformeerde Gemeente
te Emmerick, houdende dat Supplianten in de Maend
December 1796 sigh bij request ten fine van taxatie van
den collateralen impost van de drie daer in breder vermelde
obligatien op onroerende goederen gevestigt door doode
van opgemelden Praedicant de la Croix op haer
gedevolveert, hebben geaddresseert wien volgens het selve
ingevolge Resolutie van den 4. Januarij 1797 is getaxeert
geworden op een somma van twee en seeventig gulden en
tien stuivers. Dat Supplianten wel daer op aenstonds werk
hebben gemaekt om uit de te Emmerik sig in den boedel
van den overleedenen bevindende contante penningen, daer
uit de voldoeninge van den subjecten impost binnen den
bepaelden tijd te bewerkstelligen. Dan dat sigh daer
omtrent sedert dien tijd verscheiden omstandigheeden soo
ten opsigte van de Algemeene Koninglijke Pruijssische
Ordonnantie betrekkelijk de erfschappen en legaten aen
buitenlanders en de sustenue aldaer geforeert, dat het erv
en sterfhuis te Emmerik gevallen en sintsdien van die
nalatenschap en gevolglijk meede van de drie binnen dit
Quartier gevestigde obligatien, het collaterael in den lande
van Cleef moet betaelt worden, alsmeede het daer op
gevolgde verbod van exportatie van opgemelde
nalatenschap soo daer de Cleefs Marksche Lands
Regeeringe als het Fransche Colonie gerigt hebben
opgedaen, dat Supplianten daerdoor buiten staet sijn iets
daer omtrent uit te voeren en te betaelen. Waerbij nog
accedeert dat tusschen de Cleefsche Regeeringe en het
Fransche Colonie Gerigt over het recht aen wie van hun het
selve moeste worden betaelt contest is gereesen, soo daenig
dat men sigh daer over te Berlijn heeft geaddresseert, dog
waer van tot nu toe geen rescript off order soo ten aensien
der exportatie als met betrekkinge van het gereesen
different tusschen die beide Collegien is ingekomen. Dat
egter de Supplianten, om tot bevorderinge der betaelinge
van het onderheevige collaterael het haere toe te brengen
sigh aen de Regeeringe van Cleeff bij requeste hebben
vervoegt, met dat gevolg dat aen haer is gecommuniceert
geworden een rescript der Cleefsche Regeeringe van den
12. April 1797 waerbij in substantie gevordert werd
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Inhoud
Bedrag
dat wanneer door een attest des Gerigts Overigheid in
het Hollandsch Gelderland aengetoond kan worden
dat het collaterael aldaer van capitalen, die op
immobile goederen gevestigt sijn, altijd in foro rei
sitie, maer niet in foro domicilii van den er[f]later
offte testateur aengeslagen en betaelt worden moet
als dan in het toekomende hetselve in Cleefsland niet
nog eens gevordert worden sal.
Dat derhalven uit allen deesen kant te manifesteeren, dat de
Supplianten niet onwillig sijn om den collateralen impost
in dit Quartier te betaelen, maer dat daer in door de
gedaene interdictien van de Cleefsche Regeeringe sijn
belet. Versoekende oversulks dat aen haer het gevorderde
attest in forma mag worden uitgereikt voorts een naderen
en convenabelen termijn verleent, om door vertooninge van
het selve bij de Cleefsche Regeeringe te kunnen
effectueeren om uit de te Emmerick liggende penningen
het collaterael van de in dit Quartier gevestigde obligatien
datelijk te betaelen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
breeder geallegueerde reedenen de Supplianten tot
betaelinge van het op den 4. Januarij laestleeden getaxeerde
collaterael, in dit geval en sonder eenige consequentie in 't
vervolg, een naderen termijn geconcedeert van drie
maenden. Voorts goedgevonden dat aen deselve het
versogte attest in forma sal worden uitgereikt.
Luidende dat attest als volgt:
De Gedeputeerden ter Finantie des Quartiers van Zutphen
attesteeren en verklaeren hier meede, dat van Quartierlijke
obligatien off op onderpanden in dit Quartier gevestigt, off
van ongereede goederen daerin geleegen altoos in foro rei
sitie den collateralen impost moet betaelt worden en niet in
foro domicilii van den testateur, dat sulks in dier voegen
altoos bij dit Collegie heeft plaets gehad, soodaenig dat van
obligatien binnen dit Quartier op immobile goederen
gevestigt, schoon den testateur in een ander Quartier off
Provintie off ook buiten 's lands is woonende en
overleeden, alhier den impost op den collaterale successie
in dat versterf is worden getaxeert en betaelt. Dat oversulks
de collaterale erfgenamen van Jan André Rudolph de la
Croix, in leven Praedicant in de Walsche Gemeente binnen
Emmerick, en aldaer op den 26. September 1796
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overleeden verpligt sijn ingevolge Resolutie van den 4.
Januarij 1797 den impost des 40en penninks van de drie
binnen dit Quartier daer bij vermelde gevestigde obligatien
alhier binnen Zutphen te betaelen.
In waerheids oirconde hebben wij deese met het seegel van
dit Quartier en subscriptie van onsen Secretaris doen
bekragtigen. Actum ter Camere binnen Zutphen den 3.
Maij 1797. Ter Ordonnantie van deselve.

Scan 476-0116

Vrijdag den 5. Maij 1797
♦ Op requeste van Pieter Evers namens en als
lasthebbende van Garrit Jan Lenkhorst en van Harmen
Evers, woonende in Aelten, als meede van Willemina
Becking woonagtig in Amsterdam, houdende versoek van
taxatie in den collateralen impost van het op Supplianten
gedevolveerde versterf door doode van Harmina Geertruid
Bruna op haer vervallen.
Eer en bevoorens hier op de disponeeren werd den
Suppliant gelast met redhibitie deeses op te geeven en te
bewijsen den Sterfdag van opgemelde Harmina Geertruid
Bruna.

Bedrag

♦ Op requeste van L. Ketjen, W.C. de Banck, G.J. Falter,
Willem Elting, G. de Roos en Frans Deurvorst, houdende
dat Supplianten als kopers van eenige domaingoederen der
Stad Doesborg, geïnformeert sijn geworden dat dien
verkoop door het Provintiael Collegie van Politie, Finantie
en Algemeene Welzijn in Gelderland was gesteuijt,
versoekende dienvolgens vermits dien verkoop voor als
nog geen voortgank kan hebben hangende dat amendement
van stateeringe om inmiddels en in omnem eventum voor
diligent verklaert te worden tot dat daer omtrent nader sal
zijn gedisponeert.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
geallegueerde erfftelijke redenen de Supplianten tot
uiteinde van deese saek voor diligentes verklaert.
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♦ Op requeste van Jan de Ruijter, woonende binnen
Zutphen, houdende dat hij op den 21. Januarij 1797 van
Aeldert Ploegman en J.A. Morser ehelieden meede alhier
domicilieerende heeft aengekogt een huijs en wheere
binnen deese stad op de Nieuwstad staende ende sulks voor
een somme van 1950 gulden. Dat Suppliant daer van op
den 12. April laestleeden de nodige aengifte aen den
Contrarolleur des 40en penninks gedaen, en alsdoen van
denselven heeft vernomen dat ter saeke sulks niet in
tempore vermogens d'Ampliatoire Ordonnantie op
voorschreven middel is geschied, den paenaliteit van een
dubbelden impost had geïncurreert.
En vermits Suppliant in gemoede kan verklaeren dat dit
versuijm alleen uit ignorantie van de wet heeft begaen, soo
versogte denselven daer van gelibereert te worden sodanig
dat met betaeling van den enkelden impost kan volstaen.
Hebben den Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
breeder geallegueerde reedenen van onschult den Suppliant
in dit geval van alle paenaliteit gelibereert en oversulks
goedgevonden dat denselven met de betaelinge van den
enkelden impost des 40en penninks sal kunnen volstaen.

♦ Op requeste van Jan Helbarg woonagtig onder Borculo,

Scan 476-0117

houdende dat op den 22. Maert 1797 van A.J. Broekhuis
weduwe van H.C.K. Morser c.s. te Groenlo woonende,
heeft aengekogt een stuk bouwland groot ongeveer ses
scheepels gezaeij geleegen aen de Diepsteege onder
Beltrum voor een somma van 550 gulden. Dat Suppliant op
den 27. April laestleeden de nodige aengifte aen den
Contrarolleur des 40en penninks gedaen hebbende, alsdoen
is geïnformeert dat sulks niet in tempore
ingevolge D'Ampliatoire Ordonnantie op dat middel was
gedaen en dat uit dien hoofde een dubbelden impost kwam
te verschulden. En vermits Suppliant in het vaste denkbeelt
heeft geverseert dat die aengaeve eerst binnen ses weeken
na geperfecteerden koop moest geschieden, soo versogte
denselven van de paenaliteit gelibereert te worden
soodaenig dat met betaelinge van den enkelden impost des
40en penninks sal kunnen volstaen.
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Hebben den Gedeputeerde ter Finantie om die ter requeste
geallegueerde reedenen van onschult den Suppliant van alle
paenaliteit gelibereert en oversulks goedgevonden dat
denselven met de betaelinge van den enkelden impost des
40en penninks sal kunnen volstaen.

♦ Op requeste van Jan Hendrik Cremer woonende te
Arnhem houdende dat bij magescheid over den boedel en
nalatenschap van wijlen sijne ouderen Mr. Johan Cremer in
leven Burgemeester der Stad Doetichem en desselfs
ehevrouw Constantia Catharina Visser, den 16. Februarij
1686 opgerigt, onverdeelt is gelaten en oversulks tusschen
de condividenten in gemeenschap gehouden een stuk lands
Juffer ten Holtens Pas genaemd buiten de Homburgerpoort
naest den Rhijndijk in 't Schependom van Doetichem
geleegen, ten einde Christina Warnsink daer uit jaerlijks
volgens begeerte van Suppliants vader, hondert guldens,
voor gepraesteerde oppassinge, soude kunnen trekken. Dog
dat die gemeenschappelijke besitting en administratie van
dat stuk lands, voorts betaelinge daer uit ad 100 gulden 's
jaers, op den duur aen meerder moeijte onderheevig
gevonden sijnde de gesamentlijke condividenten bij een
nader magescheid in dato den 9. Januarij deeses jaers 1797
het genoemde heele stuk lands met sijn lusten en lasten en
speciael met die van de voorschreeven uitkeeringe aen
Christina Warnsink geduerende haer leeven, aen den
Suppliant hebben aen en toegedeelt, soo en als breeder uit
het ter requeste geappliceerde magescheid is te verneemen.
Voorts versoekende om die ter requeste breeder
geallegueerde reeden het declaratoir van dit Collegie, dat
den Suppliant in dit geval niet verpligt nog gehouden is,
betaelinge van eenigen impost des 40en penninks uit
voorschreeven hoofde te doen. En hier op gehad hebbende
de consideratien en het advijs van den Advocaet Fiscael en
Contrarolleur der Finantien Mr. P.J. Snethlage.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie sigh in allen deelen
met dat geadviseerde conformeerende goedgevonden en
verstaen dat van het ter requeste vermelte, tusschen den
Suppliant en desselfs broeders en suster in gemeenschap
gebleeven, en alnu aen hem toegedeelt ongereed parceel,
geen impost des 40en penninks behoeft betaelt te worden.
Blijvende den Suppliant inmiddels gehouden aen den
Advocaet Fiscael voor het advijs te betaelen twee gulden
en tien stuivers.
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♦ Op requeste van Jan Willem Bijenholt onder Vorden
woonagtig, houdende dat van ter sijden is ontwaer
geworden dat den Advocaet Fiscael der Finantien
voorneemens sijn soude den Suppliant ter Camere alhier te
actioneeren, als off hij sigh schuldig gemaekt hadde aen 't
fraudeeren van den impost des 40en penninks op de
alienatie van ongereede goederen gestatueert, ter oorsaeke
den Suppliant, na alvoorens op den 24. Februarij 1796 den
toeslag te hebben bekomen en sigh als koper onderteekent
van het huis van Hendrik Jan Teunissen binnen het Dorp
Vorden, op den 28 daer aen volgende en dus vier dagen
daer na tot koper soude benoemt hebben seekeren Antonij
Wesselink, door denwelken ook naderhand als soodaenig
de coopsconditien sijn beteekent, sonder dat hij Suppliant
van sijn gedaene koopaengifte en betaeling des impost
soude gedaen hebben. Voorts om die ter requeste
breedvoerig geallegueerde reedenen versoekende van de
daer op gestatueerde boete vrij verklaert te worden, tevens
onder submissie aen soodaenige decisie als dit Collegie sal
goedvinden en vermeenen te behooren.
En hier op gehad hebbende de consideratien en het advijs
van den Advocaet Fiscael der Finantien Mr. P.J. Snethlage.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie sigh in allen deele
met dat geadviseerde conformeerende goedgevonden en
verstaen: dat den Suppliant Jan Willem Bijenhoff den 40en
penninks van het gelibelleert parceel tegens den
inkoopsprijs van driehondert en sestig gulden binnen een
maend na dato deeses sal gehouden sijn te betaelen als
meede aen den Advocaet Fiscael voor het Advijs twee
gulden en tien stuivers.

Bedrag
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Woensdag den 7. Junij 1797
♦ Op requeste van Willem Elting woonachtig te
Doesborgh, houdende dat hij op den 7. April 1797 van Mr.
J.A. Aberson, als volmachtiger van Helena Hendrina de
Man en die als verwinhebbersche van het naegenoemde
parceel, ten overstaan des Gerichts der Stad Doesborgh had
aangekogt eene behuisinge kennelijk binnen gezeide stad
op het hoek van de Koster- en Kerkstraat staande,
toebehoord hebbende aan Gerhard van der Sleesen en
Engelina Steentjes, echtelieden, ende zulx voor eene
somma van 1100 guldens ad 21 stuivers ieder. Dat
Suppliant daar van op den 22. Maij laatstleeden, de nodige
aangifte aan den Ontfanger des 40en pennings en bij
dispositie van den Contrarolleur van gezeide middel,
hebbende gedaan en alstoen was worden geïnformeerd, dat
hij uit hoofde zulx niet in tempore vermogens
d'Ampliatoire Ordonnantie op voornoemde impost is
geschied, de poenaliteit eens dubbelden imposts had
geïncurreerd. En vermits Suppliant in het vaste denkbeeld
heeft geverseerd, dat die aangave eerst binnen ses weeken
nae geperfecteerden koop moeste geschieden, het geen hij
des noods met eede zoude kunen behouden. Zoo verzogte
denselven dat van de poenaliteit moge worden gelibereerd,
zodaenig dat met betaelinge van den 80en penning zal
kunnen volstaen.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantien om die ter requeste
geallegueerde redenen van Onschult den Suppliant van alle
poenaliteit gelibereerd en oversulx goedgevonden dat
denselven met de betaalinge van den enkelden impost des
80en pennings zal kunnen volstaen.

vervolg scan
476-0118

♦ Op requeste van Engbert Jan Ten Broeke en Janna

Scan 476-0119

Sophia Naafs, echtelieden, woonachtig te Reurlo,
houdende dat zij te rade waren geworden, wegens hunne
klimmende jaaren voor
verpleeging, aan derzelver nicht, Kaatjen Naafs, mede te
Reurlo woonende, onder andere gereede effecten te
cedeeren en over te geven een huis, hof en wheere
kennelijk in het Dorp Reurlo opgemeld, staande en gelegen
en door twee bij de Regeeringe aldaer geauthoriseerde
persoonen, onder oblatie van eede gewaardeert op 675
guldens. Verzoekende etc.
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Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien 's lands impost
des 40en pennings getaxeerd op sesthien guldens,
seventhien stuivers en ses deniers.

Bedrag

f. 16-17-06

♦ Op requeste van G. Wichmans en J.B. Haack, in qualiteit
als ervuiters van den boedel en executeuren van het
testament van wijlen Evert van de Veld den 5. Maij l.l.
binnen Zutphen overleeden, houdende dat onder zijne
gesustitueerde collateraale ervgenaemen zich bevinden
eenige waer van aan Supplianten de woonplaats,
mitsgaders den graad van verwantschap voor als nog aan
hun onbekend zijnde, en het dus aan dezelve onmogelijk
was om eene behoorlijke aangifte tot taxatie en betaaling
des collateraals te kunnen doen, zoo verzogten Supplianten
declaratoir van diligentie voorts een termijn van uitstel
voor 2 à 3 maanden etc.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien aan Supplianten
een termijn van uitstel voor drie maanden geaccordeerd en
dezelve inmiddels voor diligent verklaard.

♦ Op requeste van Jan Willem Sellink en Jenneken
Woestenes, ehelieden, woonende onder Wenterswijk,
houdende dat voorneemens zijn om aan Jan Hendrik
Smalbraake en zijne huisvrouw Johanna Geertruid Sellink,
mede onder Wenterswijk domicilieerende, tegens
alimentatie, over te geven derthien sesthiende gedeeltens
van het erve en goed Woestenes genaamd, in de Buurschap
Rathum onder Wenterswijk gesitueerd, en door twee
onpartijdige persoonen bij het Gericht des Ampts
Bredevoort genomineerd, onder handtastinge in eedesplaats
gewaardt op f. 3388-00-00, verzoekende etc.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien 's lands impost
des 40sten pennings getaxeerd op vier en tachentig guldens
f. 84-14-00
en veerthien stuivers.

♦ Op requeste van Garrit Jan, Berend, Harmen Jan, Jan
Hendrik en Berend Willem Wevers, kinderen van wijlen
Derk Wevers, te saemen onder Wenterswijk, voorts Garrit
Jan Heelinkhuisken en N.N., respectivelijk onder Weeske
en Zudloon, en dus beide in Munsterland woonachtig,
houdende dat door het overlijden van Supplianten halve
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Inhoud
nicht Hendrina Leesink, den 7. Maij 1797 te Wenterswijk
voorgevallen, op hun zijn gedevolveerd, de naegenoemde
ongereede parceelen en wel een ieder derzelve een sevende
gedeelte als
1mo
Een huis.
2do
Een gaerden in de Lange Brugge.
3tio
Een stuks lands op het Amsveld.
to
4
Een stuks lands op den Scholtenesch, en
5to
Het land of kempken in den Brandsbos
te saemen in en bij het Dorp Wenterswijk staande en
gelegen. Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien
uit hoofde de ervgenaamen aan de overleedene binnen den
vierden graad van consanguiniteit bestaan hebben, den
collateralen impost des 40sten pennings van de vijf
inheemschen getaxeerd op
En die van de twee uitheemschen ad
dus te saamen op
♦ Op requeste van Wouter Leuink woonende te Lochem,
houdende dat door het overlijden zijner suster Cornelia
Leuink den 28. Maart 1797 te Lochem voorgevallen, op
hem Suppliant en de kinderen van wijlen deszelvs beide
vooroverleedene susters Gueltjen en Jennetjen Leuink, de
eerste getrouwd geweest aan wijlen Teunis te Hasselo en
de laatste aan wijlen Jan Gerritsen Smit met naamen
Willem en Engele te Hasselo, voorts Hendrik en Anna
Cornelia Smit, weduwe Slatboom, alle binnen Lochem
domicilieerende, wijders Johanna Smit gehuwd aan Daniel
Westenberg, Praedicant te Delden, mitsgaders op Jan Smit,
woonachtig te Amsterdam, waren gedevolveerd, de
naegenoemde ongereede parceelen als het Meegs Plaatsjen
in het District van Verwolde gesitueerd, voorts een half
molder gezaeij lands, in den Zijden Enck, nevens een half
stuk mede aldaar beide in 't Schependom van Lochem
gelegen. Vervolgens een capitaal ter somma van
f. 400-00-00 ten laste van Roelof Roelofsen en Aaltje
Weppelink, den 1en Augustus 1776 gevestigd in derselven
huis binnen Lochem staande.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien uit hoofde den
Suppliant en mede ervgenaamen aan de overleedene in den
tweeden en derden graad van verwantschap bestaan
hebben, den collateraalen impost des 40en pennings
getaxeerd op veertigh guldens en vijfthien stuivers.

Bedrag

f. 13-17-09
f. 11-02-03
f. 25-00-00

f. 40-15-00
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Bedrag
♦ Op requeste van Willem Willemsen, woonachtig te
Doetinchem, thans in huwelijk hebbende Johanna Jacoba
Graal, houdende, dat Suppliants huisvrouw voornoemd met
Hendrik Jan van Hengel, waar mede zij destijds was
huishoudende, op den 30en Maart 1796 van Hend(rik)
Lamb(ertus) Ovink en Willem Hend(rik) Noij, echtelieden,
hebben aangekogt een huis en hof kennelijk binnen de Stad
Doetinchem in de Homburger Straate staande en gelegen,
ende sulx voor eene somma van f. 1300-00-00.
Dat opgemelde H.J. van Hengel van zijne helft aan
voornoemd huis en hof bij handschrift, in dato 14. Januarij
1797, ten behoeve van Willem Willemsen, den Suppliant in
deezen, tegens betaalinge nogthans van de helft des
gezeiden koopspennings, heeft gerenuntieert en als 't waare
overgelaaten.
Dat Suppliant door ignorantie der wet versuimd heeft van
die gementioneerde halve behuisinge en hof in tempore 's
lands impost des 40en pennings te voldoen. Zoo verzogte
denselven dat om de geallegueerde redenen van de
poenaliteit eens dubbelden imposts mogte worden
gelibereerd etc.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie om die ter requeste
geallegueerde redenen van onschuld, den Suppliant van
alle poenaliteit gelibereerd en overzulx goedgevonden dat
denselven met de betaalinge van den enkelden impost des
40en pennings ter somma van sesthien guldens en vijf
f. 16-05-00
stuivers zal kunnen volstaan.

♦ Op requeste van Geertruid Wagenvoort, weduwe van

Scan 476-00121

Gerrit Heijtink, te Vorden woonachtig, houdende, dat door
het overlijden van gezeiden haaren eheman den 24. April
1797 te Vorden voorgevallen, op deszelvs broeders en
susters met
naamen Jan, Goossen, Hermina, Margrieta, of derzelver
kinderen, Willem en Berendjen Heijtink, te saemen binnen
dit Quartier domicilieerende was gedevolveerd 5/28
gedeelten van het plaatsjen Klein Enserink genaamd, in
Delden onder Vorden gesitueerd, voorts 1/14 part van twee
stukken land op de IJsere, mede aldaar gelegen. Als
mede een recepis, spruitende uit de geldheffinge des 50en
pennings ter somma van f. 22-00-00 waar van te zijner tijd
eene obligatie ten laste van dit Quartier word bekomen.
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Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien uit hoofde de
ervgenaamen aan den overleedenen in den tweeden graad
van verwantschap bestaan hebben, den collateralen impost
des 40en pennings getaxeerd op thien guldens, seven
stuivers en een en een half denier.

Bedrag

f. 10-07-01½

♦ Op requeste van M.A. Raedt en H.J. Thomasson, als
executeurs in den boedel en nalaatenschap van wijlen
Jenneken Raedt, weduwe van D.L.H. Spanker, houdende,
dat door doode van gezeide Jenneken Raedt weduwe
Spanker den 6. Maij laatsleeden te Lochem voorgevallen,
op haare, binnen deeze Provincie domicilieerende
collateraale ervgenaamen, en aan dezelve niet verder als in
den vierden graad van consanguiniteit bestaande, waren
gedevolveerd de naegenoemde ongereede goederen als
1mo Het erve en Goed Volkering genaamd, gelegen in het
District van Borculo, Buurtschap Huerne.
do
2
De zoogenoemde Heurderweert zijnde weideland,
voor of bij gezeide erve, aan de Rivier de Berkel
gesitueerd.
3tio Het goed en erf Moll genaemd gelegen in 't
Scholtampt Lochem, Buurtschap Barghem,
mitsgaders.
4to Een gevestigde obligatie ten laste van Jan Hondeling
en Aaltje Kuipers, echtelieden, te Neede, groot in
capitaal f. 600-00-00. En eindelijk
to
5
Drie obligatien op toonder te saemen groot
f. 664-00-00 ten laste van dit Quartier spruitende uit
de geforceerde geldheffinge des 50en en 100sten
pennings.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien uit hoofde de
ervgenaamen aan de overleedene, binnen den vierden graad
van verwantschap bestaan hebben, den collateraalen impost
des 40sten pennings getaxeerd op tweehonderd vier en
f. 294-00-06
negentigh guldens en ses deniers.

♦ Op requeste van Mr. A.O.F. Bomble Vatebender, daar
bij te kennen gevende, dat zijne oudste suster J.E.C.
Vatebender genoemd, te Amsterdam overleeden en aldaar
den 4. Maart l.l. was begraven geworden. Dat hij Suppliant
als ervuiter en boedelhouder alnu verplicht zijnde, van
voorszeide versterf, in forme de vereischte aangifte ten fine
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van betaalinge des collateraelen imposts te doen, dogh dat
denselven wegens manquement van eenige attesten daar
toe, voor als nogh buiten staat was, zoo verzogte
requestrant dat Ul. den termijn voor drie maanden gelieven
te prolongeeren en hem inmiddels diligens te verklaaren.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien aan requestrant
een termijn van uitstel voor drie maanden geaccordeert en
denzelven inmiddels diligens verklaard.

Bedrag

♦ Op requeste van Evert Broeker q.q. daar bij, met

Scan 476-0122

dankzegginge voor het bij Resolutie van den 24. Maart
1797 verleende uitstel, vertoonende dat, door het overlijden
van
Theresia Mulder, in leeven weduwe van Oswaldus Theod.
de Bretone den 20. December 1796 binnen Nijmegen
voorgevallen, op haaren collateraale ervgenaamen zijnde
alle broeders kinderen met naamen Alexander, Isabella,
Johannes en Wilhelmus de Bretone uit 's Hage, voorts
Christiaan de Grijs, in huwelijk hebbende Francisca
Wilhelmina Mulder, te Amsterdam woonachtig, was
gedevolveerd een capitaal p.r. groot een duisend guldens
den 28. Februarij 1781 gevestigd in een huis binnen de
Stad Zutphen aan de Markt staande, thans den
repraesentant P.H. Revelman toestendig.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien uit hoofde de
ervgenaamen aan den overleedenen in den derden graad
van consanguiniteit bestaan hebben, den collateraalen
impost des 40en pennings getaxeerd op vijftigh guldens.
f. 50-00-00

♦ Op requeste van Jacobus Luijtenbeek en Evert Broeker
in qualiteit van executeuren testamentair en ervuiters van
den boedel en nalaatenschap van wijlen Jacoba Anthonetta
Egberts, daar bij andermaal versoekende prolongatie van
den termijn tot aangifte en betaalinge van den collateraalen
impost der voorschreven successie voor den tijd van 2 à 3
maanden.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien den bij
Resolutie van den 5. April laatstleeden geconcedeerden
termijn, alnogh voor den tijd van twee maanden
geprolongeerd.
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♦ Op requeste van Hendrik Heijink, weduwenaar van
Elisabeth Masselink, daar bij met dankzegginge voor het
bij Resolutie van den 2. Maij l.l. verleende uitstel, te
kennen gevende dat door doode van gezeide zijne
huisvrouw voorgevallen binnen Doetinchem en den 2.
Februarij laatstleeden aldaar begraven, op haare broeders
Teunis, Willem en Derk Masselink, de twee eersten binnen
gezeide stad en de laatste in 't Richterampt derzelve
domicilieerende, was gedevolveerd de halfscheid van vijf
schepels land nevens een daar op staande huis, de Zwaan
genaamd, kennelijk in het Schependom van opgemelde
stad tussen het land van 't Nieuwenhuis en dat van de
Diaconie aldaar gelegen, voorts de helft van Een stuk land
in 't voornoemde Richterampt eenerzijds naast het land van
evengenoemde Diaconie en anderzijds aan dat van O.H.
van Juchem gesitueerd, en door twee onpartijdigen daar toe
bij den Gerichte van Doetinchem genomineerde persoonen
gewaerdeerd te saemen op eene somme van
f. 1200-00-00. En alzoo voor de verstorven halfscheid ses
honderd guldens.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien uit hoofde de
ervgenaamen aan de overleedene in den tweeden graad van
verwantschap bestaan hebben, den collateraalen impost des
40en pennings getaxeerd op vijfthien guldens.

Bedrag

f. 15-00-00

♦ Op requeste van Hendrik Jan Mullink weduwenaar van

Scan 476-0123

Berendjen Rabelink, onder het Richterampt van
Doetinchem woonagtig, den 2. Maart 1797 voorgevallen en
den 8. dito te Sillevold begraven, daar bij versoekende
taxatie van den collateraalen impost
wegens eenige ongereede parceelen in het Richterampt van
Doetinchem gesitueerd, nevens twee capitaalen als eene ten
laste van Garrit Jan van Eerden en huisvrouw en eene ten
laste deeses Quartiers, en bij Suppliant en wijlen zijne
genoemde ehevrouw in gemeenschap beseeten zijnde. Eer
en bevoorens hier op te disponeeren, word den Suppliant
gelast om positif de naamen en woonplaatsen van wijlen
zijne ehevrouws collateraalen ervgenaamen, met redhibitie
deezer requeste cum adjunctis, aan dit Collegie op te
geven.
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♦ Op requeste van Theodora Cornelia Verstege, in qualiteit
van tuchtenaarsche, ervuitersche en boedelhoudersche,
voorts mede ervgenaame van wijlen haare, op den 18.
Februarij laatstleeden binnen Zutphen begravene, suster
Josina Lutgard Verstege, daar bij verzoekende voor den tijd
van 3 à 4 maanden prolongatie van den termijn tot aangifte
van den collateraalen impost wegens de nalaatenschap van
derselver gemelde suster.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien aan Suppliante
een termijn van uitstel voor drie maanden geaccordeerd en
dezelve inmiddels diligens verklaard.

♦ Op requeste van Derk Berentsen en Berendina Garritsen,
echtelieden, woonagtig onder het Richterampt Doesborgh,
houdende dat Hendrik Grotenbrecht en deszelvs huisvrouw
Everdina Evers, echte moeder van de tweede Suppliante,
bij haar eersten eheman Teunis Garritsen verwekt, mede
aldaar woonende, op den 24. April laatstleeden aan de
Supplianten voor het landgerichte van Doesborgh tegens
eene behoorlijke alimentatie hadden overgegeven onder
anderen een stuk bouwland met een huis daar op staande,
den Hoogen Bongaerd genaamd kennelijk onder
voornoemd Richterampt Kerspel Angerlo staande en legen,
en door twee daar toe door opgemelte Gerichte
genomineerde persoonen, onder handtastinge in
eedesplaats, gewaardeerd op f. 1600-00-00.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien 's lands impost
des 40sten pennings, en aanzien van de cessie des eersten
Suppliants, aan zijn stiefschoonzoon en dogter, getaxeerd
op twintigh guldens.

f. 20-00-00

♦ Op requeste van Hendrica Sophia Wilhelmina Donkers,
weduwe van Johannes Fredrik Fleischouwer, woonende te
Brummen te kennen gevende, dat zij door Luther Fredrik
van Laer tot de Oije, de welke den 17. Maart laatstleeden
aldaar was komen te overlijden, bij zijne testamentaire
dispositie, niet alleen en onder anderen mede was
geïnstitueerd tot zijne ervgenaame in de eene halfscheid
van zijne in dit Quartier gelegene ongereede goederen,
laatende de andere helft deszelve aan zijne ervgenaamen ab
intestato verblijven, maar ook tevens aangesteld tot
ervuitersche van deszelvs boedel en executrice te gelijk van
voornoemd testament.
Dat de Suppliante aan den overleedenen, nog verwant, nog
vermaagdschap geweest en alzoo den zelven
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geheel en al vreemd is, en zijne ervgenaamen ab intestato
bestaan in zijne drie nog leevende susters, met naamen
Johanna van Laer, woonagtigh te Utrecht, Catharina
Margaretha van Laer ehevrouw van Mr. Everhard Herman
Putman, resideerende te Deventer, Hendrietta van Laer,
huisvrouw van Johan Alexander Schickhardt,
domicilieerende te Delft, voorts in de twee kinderen van
zijne vooroverledene suster Judith van Laer, gehuwd
geweest aan Mr. Johan Diderik Troulja, beide te Deventer,
immers in deeze Republicq woonende. Dat de ongereede in
dit Quartier gelegene goederen en waar over bij voorszeide
testament gedisponeerd is, bestaan in de naevolgende, als
1mo De Pillingen in het Schependom van Lochem.
2do 't erve Wossink ofte Wussink met deszelvs
onderhoorige parceelen onder 't Kerspel Zelhem,
Buurschap Halle.
tio
3
De Steenberger Thiend in Wichmond.
4to 't goed Helmink onder Varsseveld Buurschap
Westendorp.
5to Drie vierde parten van de Mellinkse goederen als
van Mellink ofte Mellendijk, Jedink ofte Klein
Schulderink ook Kuene genoemd, en van de Vos alle
mede onder Varssevelt, Buurschap Heelweg, en
eindelijk
to
6
Het goed Sijberdink ofte Sijbelink onder
Ligtenvoorde in Harreveld gesitueerd, verzoekende
etc.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantie uit hoofde
tusschen de Suppliante en den overleedenen geen
bloedverwantschap bestaan heeft, den collateraalen impost
voor de eene helft getaxeerd op
En van de intestate ervgenaamen voor de andere halfscheid
den overleedenen in den tweeden en derden graad van
consanguiniteit bestaan hebbende, den collateraalen impost
getaxeerd op
En alzoo te saamen op

Bedrag

f. 471-15-00

f. 353-16-03
f. 825-11-03
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♦ Op requeste van Hendrica Sophia Wilhelmina Donkers,
weduwe van Johannes Fredrik Fleischouwer in qualiteit als
bij testamentaire dispositie van wijlen Luther Fredrik van
Laer tot de Oije geïnstitueerde ervgenaame in de eene
halfscheid van zijne in dit Quartier gelegene, en door hem
nagelatene ongereede goederen, mitsgaders, en zoo veel
nodig of dienstig mede met betrekkinge tot de andere daar
van aan deszelvs intestate ervgenaamen verblevene
halfscheid, als daar bij aangestelde ervuitersche van zijnen
boedel en executrice tevens van de voorszeide
testamentaire dispositie, daar bij te kennen gevende dat
boven en behalven de door Suppliante aangegevene en bij
Resolutie van heden getaxeerde ongereede goederen, zigh
in den boedel van den overleedenen pro portione nog
komen te bevinden een huis en erve in de Stad Zutphen op
't Oude Want, ¼ part van een klein huisjen aldaar, het
Wetmersteedjen onder Etten, een huis en wheere benevens
Een schuur en hof, binnen Borculo, Een stuk bouwland de
Koornbree en 1/3 gedeelte aan de naevolgende parceelen,
als aan Wibberstede, Broekmathe Dijkmansplaatse, aan 13
Koeweidens op de Winkel, aan een stuk lands den
Grijmelinksbrake, aan een stuk lands het Hemken, aan
Schuttenbosch en aan twee stukken lands op Slesinkrot,
alle onder den Ampte van Borculo gelegen, voorts een
vierde gedeelte van het goed Klein Heersink onder
Varsseveld, en eindelijk het erve en goed Wolsink onder
Zelhem Buurschap Halle liggende, waar van de eerste
parceelen door zijne suster Alexandrina van Laer, in leeven
ehevrouw van Hiob August Schikhardt en het laatste door
deszelvs suster Elisabeth van Laer, respectivelijk waren
naegelaeten en dewelke desgelijx op den genoemden
Luther Fredrik van Laer, als haare stervgevallen beleefd
hebbende, pro quota hereditaria zijn vervallen.
Dan vermits de boedels van gemelde zijne zusters tot nog
toe niet waren geëxpliceerd en men dus niet wel konde
bepaalen in hoe verre de meergezeide L.F. van Laer daar in
zoude komen te participeren, te meer daar ten aanzien van
de nalaatenschap van zijn suster Alexandrina van Laer, en
waar van ook een gedeelte was gedevolveerd op zijne
andere suster Elisabeth van Laer, haare ervgenaamen
sustineeren dat haar boedel naar den regel van retour moet
worden gepartageerd en haar man H.A. Schickhardt, zigh
op de landrechtelijke gemeenschap was fundeerende.

Bedrag
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Terwijl deeze quaestie voor als nogh niet heeft kunnen
worden vereffend en uitgemaakt uit hoofde dat de
houwelijx voorwaarden, dewelke als tusschen parthijen in
consesso voor de oprigtinge van haar houwelijk zijn
opgericht, niet hebben kunnen worden geproduceerd. Zoo
verzogte de Suppliante dat in deezen diligent mogte
worden verklaard en tot dat einde den termijn van aangifte
des collateraals, welke op den 17. deezes stond te
expireeren, zoo lang te prolongeeren tot dat die boedels
zullen geëxpliceerd, en de daar over ontstaane differenten
vereffend wezen.
De Gedeputeerden tot den Finantien accordeeren aan de
Suppliante q.q. een termijn van drie maanden, ten einde als
verzogt en verklaaren dezelve inmiddels voor diligent.

Bedrag

Dingsdag den 27. Junij 1797
♦ Op requeste van Marten Lubbers en sijn huisvrouw
Gerritje Tuenders, houdende dat hunne grootvader en
grootmoeder Roelof Geurts en Maria Hammink, in den
Ampte van Steenderen, bij de Supplianten inwoonende,
tegen den last van alimentatie, bij contract den 21. deezes
maands, voor leden van
de Municipaliteit van Steenderen opgerigt, behalven
derzelver gereede goederen aan de Supplianten in
eijgendom hebben over gegeeven een hof, Wessel Harmens
hofstee genaamd, kennelijk in het Dorp Steenderen
gelegen, zijnde gerichtelijk op 250 guldens geaestimeert.
De Gedeputeerden tot de Financien hebben 's lands impost
des 40sten pennings van dien getaxeert op ses guldens en
f. 06-05-00
vijf stuivers.
Vrijdag den 30. Junij 1797
♦ Op requeste van Mr. Gerh. Kaecks, houdende dat hij op
de gerichtelijke distractien der ongereede goederen van
K.P. Penning in dato 7. Februarij l.l. aan zig gekogt had,
zeker huis en where met twee daar agter gelegene hoven,
nevens twee daar bij gehoorende woonhuisjes, te saemen
voor de somma van f. 2560-00-00.
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en
Dat Suppliant daar van den gestipuleerden impost des 80
pennings, alnu en dus voor dat den ordinairen termijn van
4 maanden ten vollen verloopen was, willende voldoen,
geïnformeerd wierd dat zulks niet konde geschieden, ten zij
voor af de aangifte van deezen koop aan den Contrarolleur
van gezeide middel, gedaan ware.
Dat hij zig ten dien einde bij denselven gisteren
addresseerende, ontwaar wierd, dat door dit versuim 't
dubbeld van dien, daar op verlopen was. Zoo verzogte den
Suppliant dat hij, in naevolginge van dergelijke gevallen,
van de poenaliteit insgelijx mogte worden gelibereerd.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien om die ter
requeste geallegueerde redenen den Suppliant van alle
poenaliteit gelibereerd en overzulx goedgevonden, dat
denzelven met de betaalinge van den enkelden impost des
80sten pennings zal kunnen volstaan.
Woensdag den 12. Julij 1797
♦ Op requeste van Bernardus Everwennink, woonende
binnen Zutphen, als ervuiter van den boedel en
nalaatenschap van wijlen zijn broeder Jan Everwennink,
houdende dat door het overlijden van gezeiden zijnen
broeder den 19. Maij laatstleeden te Zwolle begraven, op
hem Suppliant en op zijn broeder en suster Derk
Everwennink en Cornelia Everwennink, huisvrouw van
Coenraad Kesselaar, mede te Zutphen domicilieerende,
was gedevolveerd een huijs en wheere kennelijk binnen
evengemelde stad in de Comsteeg staande en geleegen.
Hebben de Gedeputeerden tot de Financien uit hoofde de
ervgenaamen aan den overleedenen in den tweeden graad
van consanguiniteit bestaan hebben, den collateraalen
impost des 40en pennings getaxeerd op elf guldens, negen
stuivers en ses deniers.

f. 11-09-06

♦ Op requeste van Derk Wikkerink woonachtig onder
Aalten, houdende dat door doode zijner suster Geesken
Wikkerink, den 2. Junij 1797 te Aalten voorgevallen, op
hem was gedevolveerd Een stuk bouwland of een derde
van de Cemnaweide bij Aalten gesitueerd.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien uit hoofde den
Suppliant aan den overleedene in den tweeden graad van
verwantschap bestaan heeft, den collateraalen impost des
40en pennings getaxeerd op drie guldens en ses stuivers.

f. 03-06-00
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Vrijdag den 14. Julij 1797
♦ Op requeste van Hendrik Wantink woonende te Zutphen,
houdende dat hij op den 26. April 1797 bij gerichtelijke
verkoopinge van de curateuren van den desolaaten boedel
van Evert Janssen, had aangekogt een huijs en wheere
binnen de Stad Zutphen aan de Groenmarkt staande ende
zulx voor eene somma van f. 2470-00-00. Dat hij daar van
op den 3. Juni l.l. de nodige aangifte aan den Contrarolleur
des 40en pennings gedaan en alstoen van denselven heeft
vernomen dat ter zaake zulx niet in tempore was geschied,
de poenaliteit van een dubbelden impost had geïncurreerd.
Verzoekende den Suppliant dat hem dit versuim van slegts
8 dagen als louter door onkunde begaan, als geen schuld
moge toegereekend, maar daar van gunstig gelibereerd
worden, zodaenig dat met betaalinge van den 80sten penning
zal kunnen volstaan.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien om die ter
requeste geallegueerde redenen van onschuld, den
Suppliant van poenaliteit gelibereerd en overzulx
goedgevonden dat denselven met de betalinge van den
enkelden impost des 80sten pennings zal kunnen volstaan.

♦ Op requeste van Hendrik Bensink, houdende dat hij op
den 13. Maart laatstleeden van Jan Verhaagen had
aangekogt een huis, schuur en berg, staande op den
zoogenoemden eersten, tweeden en derden Cloot van het
land over de Wapserbrug, de Stad Zutphen toestendig ende
zulx voor eene somma van f. 1400-00-00.
En dewijl den Suppliant in 't onzeekere verseert of van dien
koop den 40en penning al of niet behoord te worden
voldaan. Zoo verzorgt denselven deswegens declaratoir van
dit Collegie.
En hier op gehad de consideratien en het advis van Mr. P.J.
Snethlage, als Contrarolleur van den 20, 40 en 80sten
penning, in April jongstleeden gerequireerd, hebben de
Gedeputeerden tot de Finantien dien conform verstaan dat
den Suppliant gehouden is van die ter requeste
gementioneerde koop 's lands impost des 40en pennings te
betaalen.
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Woensdag den 19. Julij 1797
♦ Op requeste van Jan Berentsen, onder Steenderen
woonachtig, houdende dat hij op den 24. Maij 1797 van
Mr. Johan Haesebroeck als gevolmachtigde van Robbert
Jasper van der Capellen tot de Marsch en Sara Jacoba van
den Velde, ehelieden, dewelke, om de binnen deeze
Republicq plaats gehad hebbende omstandigheden, zich
buiten dit Gemeenebest hadden begeeven, thans te
Versailles in Frankrijk alsnogh domicilie hielden, het erve
en goed den Hof Toe Baak genaamd
onder Steenderen Buurschap Baak gesitueerd, voor 15.900
guldens had aangekogt, breeder bij het koopscontract een
requeste annex, geëxprimeerd, dat daar bij was gestipuleerd
dat alle de kosten daar onder gecomprehendeerd den
impost des 20 en 40en pennings door den kooper alleen te
zullen worden gedraagen, en zoo, wanneer bij den
Ontfanger van dien impost gesustineerd wierd, dat de
verkooperen uitheemsch zijnde, dus van hem den 20.
penning, voor zoo verre de verkooperen betreft, zou
kunnen gevorderd worden, daar tog dit Collegie in
tegendeel bij resolutie taxatoir van den 6. September des
voorleeden jaars, gemelden R.J. van der Capellen tot de
Marsch, als inheemsch, ten opzigte van den impost der
collateraale successie, door doode van deszelvs suster
Caroline Elbertine van der Capellen op hem gedevolveerd,
hebben gelieven te considereeren.
Zoo verzogte den Suppliant dat de verkooperen in deezen
alsnog voor inheemsch mogten worden verklaard zodaenig
dat met de betaalinge van den enkelen impost des 40en
pennings zoude kunnen volstaan.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien in consideratie
dat de verkooperen zigh alsnogh buiten dit Gemeenebest
met ter woon blijven onthouden, goedgevonden in des
Suppliants verzoek te difficulteeren, gelijk geschied hier
mede.
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Saturdag den 5. Augustus 1797
♦ Op requeste van Jan van Dillen en verdere collateraale
ervgenaamen van wijlen Arnoldus Overkamp en
Margaretha van Munster, houdende dat de groote
verwarring van deezen boedel en de onderscheiden
sustenuën welke door diverse ervgenaamen daaromtrent
gevoerd wierden, de specificatie van der Supplianten
aandeel daar in tot nog toe onmogelijk maakten, zoo
verzogten dezelve dat hun alsnog ten voorszeide einde
uitstel moge worden verleend tot voleinding deezer zaak
etc.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien den bij
Resolutie van den 8. April laatstleeden geconcedeerden
termijn, alnogh voor den tijd van drie maanden
geprolongeerd.

♦ Op requeste van Ruth Beunink, woonachtig binnen

Scan 476-0129

Zutphen, houdende, dat hij op den 24. Maij 1797 van
Gerrit de Jonge, mede aldaar woonende, had aangekogt een
hof in het Schependom van gezeide stad, buiten de
Marspoort gesitueerd, ende zulx voor eene somma van 600
guldens.
Dat hij op den 2. Augustus laatstleeden daar van de nodige
aangave aan den Ontfanger des 40en pennings gedaan had,
en alstoen was worden geïnformeerd dat sulx niet in
tempore vermogens D'Ampliatoire Ordonnantie geschied
zijnde, een dubbelen impost verschuldede.
En vermits Suppliant in het vaste denkeeld had geverseerd,
dat die aangave eerst binnen ses weeken nae
geperfecteerden koop moeste geschieden, zoo verzorgte
denselven dat om de geallegueerde redenen van de
geïncurreerde boete mogte worden gelibereerd, zodaenig
dat met betaalinge van den enkelden impost des 40en
pennings zal kunnen volstaan.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien den Suppliant
om die ter requeste geallegueerde redenen van onschult in
dit geval van alle poenaliteit gelibereed, en overzulx
goedgevonden dat met betaalinge van den enkelden impost
des 40en pennings, zal kunnen volstaan.
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♦ Op requeste van Hendrik Jan Mullink onder 't
Richterampt van Doetinchem woonachtig, in huwelijk
hebbende gehad Berendjen Rabelink welke den 2. Maart
laatstleeden overleeden, en den 8en dito te Zillevolde is
begraven, houdende dat den goederen te saemen in
gemeenschap beseeten, en door dezelve nagelaaten, uit
kragt der testamentaire dispositie de dato den 6. Junij 1769
voor het Hooge Landdrosten Gerichte des Quartiers van
Zutphen gepasseerd, waren gedevolveerd in diervoegen,
namentlijk die ten huwelijk aangebragte goederen, uit
hoofde der statutaire gemeenschap voor de halfscheid op
des overledenes broeders en susters, met naamen Jan en
Hendrina Rabeling, Gerrit Rabeling en Elisabeth Rabeling,
voorts op deszelvs broeders en susters kinderen te weeten
Wolter Rabeling, Wessel Rabeling, Gerrit Rabeling, Derk
Rabeling, Jannes Rabeling, Elisabeth Rabeling, Catharina
Meijhuis, Derk Meijhuis, Jannis Hebing, Gradus Hebing,
Janna Hebing, Jan Asmus, Berend Gielink, J.H. Kuntz en
Andries Asmus, respectivelijk binnen dit Gemeenebest in
den lande van Cleve en te Antholt domicilieerende.
Dat die ten huwelijk aangebragte voor de halfscheid
gedevolveerde goederen bestaan in twee stukjes land in
Kroets Luitjes Slag, onder het Richterampt van
Doetinchem gesitueerd.
Dat voorts de halfscheid van die staande ehe
aangewonnene ongereede goederen, actien en crediten die
de eerststervende met de dood heeft ontruimd, op de
langstleevende erfelijk en eigendommelijk waren verbleven
en de andere helft ofte wel een vierde gedeelte van den
geheelen aangewonnen boedel kragt voorschreeven
dispositie op den Suppliant, en het overige vierde part op
des overledenes voornoemde ervgenaamen zijn
gedevolveerd.
Dat die staande ehe aangewonnene goederen
onder het voorens gemelde Richterampt gelegen, bestaan in
1mo Een derde part van het erve en goed Dijkker.
2do Het Tellink Stuk of een stuk uit Beumers Stede.
3tio Een kampjen den Liberans hoff genoemd.
4to Een kempken genaamd Beumers hoff.
5to Een aanpart in de Weidemaat.
6to Een weidje de Sierik genoemd, en
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7mo Het huijs in de Buurschap Gander, staande op de
grond van de Kerk te Doetinchem, nevens een hof
voor den deure, zijnde gerichtelijk, om dat met geen
verpondinge bezwaard is, geaestimeerd op 900
guldens.
Voorts in de naegenoemde obligatien als
1mo Een, groot 550 guldens, ten laste van Harmen
Kempers, gevestigd in Sierik of Knippers Stede
onder Doetinchem, Buurschap Gander gesitueerd.
do
2
Een, groot f. 1000-00-00 ten laste van Gerrit Jan van
Eerden en Hendrica Lieftink in een weidjen het
Gansemaatjen en in een dito, de Plasmaat, respective
genoemd, beide onder evengezeide District,
Buurschap Veldhunten gelegen, gevestigd, en
eindelijk
3tio In één ad S.E. f. 100-00-00 ten laste van dit Quartier.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien uit hoofde
tusschen den Suppliant en zijne overledene ehevrouw geen
consanguiniteit bestaan heeft, den collateraalen impost des
20en pennings wegens de halfscheid van de met dezelve
staande ehe aangewonnene en op hem vermogens
testamentaire dispositie gedevolveerde ongereede goederen
en gevestigde capitaalen voornoemd, zijnde de
wederhalfscheid reeds aan den Suppliant uit kragte der
statutaire gemeenschap toestendig, en dus één vierde part
van het geheel, getaxeerd op
En den collateraalen impost des 40en pennings, ten
reguarde van voorschreeven zijne ehevrouws intestate
ervgeaamen, dezelve in den tweeden en derden graad van
bloedverwantschap hebbende bestaan, en dus de wederhelft
of het resteerende vierde part van opgemelde goederen etc.
op f. 37-09-09
Als mede van de parceelen door de overleedene voor 't
ingaan des huwelijks aangebragt en alzoo, voor de
halfscheid op haare gemelde ervgenaamen verstorven,
getaxeerd op f. 01-11-06
Dus
En alzoo te saamen op

Bedrag

f. 60-12-03

f. 39-01-03
f. 99-13-06
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♦ Op requeste van Mr. A.O.F. Bomble Vatebender, daar
bij onder dankzegginge voor het bij appoinctement van den
7. Junij deezes loopenden jaars verleende uitstel,
verzoekende taxatie in den collateraalen impost door het
overlijden zijner suster Juliana Elisabeth Charlotta
Vatebender, aan
dit Quartier verschuld.
Zij deeze alvoorens gesteld in handen van den
Contrarolleur van den 20, 40 en 80sten pennings om d'Ords.
Gedeputeerden tot de Finantien hier op te dienen van
deszelvs consideratien en advis, wordende den Suppliant
inmiddels diligens gehouden.

Bedrag

Saturdag den 12. Augustus 1797
♦ Op requeste van Jacobus Luitenbeek en Evert Broeker
als executeuren van den boedel en nalaatenschap van
wijlen Jacoba Anthonetta Egberts, daar bij te kennen
gevende, dat alnogh buiten staat waren om met de
benodigde stukken opzichtelijk voorschreeven successie in
tempore vervat te kunnen zijn, voorts verzoekende een
nadere termijn van uitstel dienaangaande.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien de bij
Resolutien van den 5en April en 7. Junij deezes jaars
respective verleende uitstellen, alnogh voor den tijd van
2 maanden geprolongeerd.

♦ Op requeste van Arnoldus Weelink woonachtig te
Dinxperlo, houdende, dat door het overlijden van zijn
moeij Elsken Weelink voorgevallen den 24. Februarij
laatsleeden om hem waren verstorven eenige ongereede
goederen.
Dat hij nu eerst onlangs bij toeval was onderrigt geworden
dat daar van aangifte ged
En vermits Suppliant nu datelijk de documenten tot de
finaale aangifte van successie niet konde bekomen, zoo
verzogte denselven ten dien einde een termijn van uitstel
voor 2 à 3 maanden en dat om geallegueerde redenen,
diligent mogte worden verklaard.
De Gedeputeerden tot de Finantien hebben in consideratie,
dat dit adres niet in tempore vermogens de ordonnantie op
het collateraal geëmaneerd, gedaan, en overzulks reeds de
poenaliteit eens dubbelden imposts geïncurreerd hebbende,
in des Suppliants verzoek bij deze gedifficulteerdt.
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Bedrag

Woensdag den 6. September 1797
♦ Op requeste van Jan Meijer, woonachtig onder Didam,
houdende dat denzelve, uit hoofde zijner klimmende jaaren
was te rade geworden om met Christiaan Kersjes en
Liesebeth Gulikers, echtelieden, een contract van
alimentatie tegens overgifte van deszelvs gereede en
ongereede goederen, aan te gaan, bestaande d'ongereede in
een huis of getimmerte en smederij staande op de grond
van het Huis Bergh, onder Didam, in de Buurschap Lool,
sijnde door twee onpartijdigen daar toe gerichtelijk
aangesteld op
ses honderd en vijftigh guldens geaestimeerd.
De Gedeputeerden tot de Finantien hebben 's lands impost
des 40en pennings van dien, getaxeerd op sesthien guldens
en vijf stuivers.

f. 16-05-00

Donderdag den 7. September 1797
♦ Op requeste van Jan Te Leuken, houdende dat hij op den
25. Maart 1797 van Gerrit Hendrik van Essen en Berendina
Overkamp, echtelieden, had aangekogt een huis op een
plaats en schuur kennelijk binnen de Stad Doetinchem, in
de Waterstraat staande en gelegen. Voorts op den 18. April
daar aan volgende van Mr. J.J. van de Muelen en vrouwe
C.W.M. van Tengnagel ¼ in den zoogenoemden
Nieckenborger Thiende, loopende in 't Schependom der
Stad en Richterampte Doetinchem, breeder bij d'annexe
koopsconditien respectivelijk omschreeven q.r. Dat hij
Suppliant op den 26. Augustus des voornoemden jaars van
opgemelde koopen, 's lands impost des 40en pennings aan
den Ontfanger van dien hebbende willen betaalen, aan hem
had te kennen gegeven, dat dezelve vermogens
d'Ampliatoire Ordonnantie niet konden ontfangen, als
zijnde niet in tempore.
Dat de redenen waarom gezeide betaalinge niet in tijds
geschied, veroorzaakt was, door dat een geruime tijd om
affaires van huis had moeten zijn en er behalven dien ook
geen de minste opzet tot fraude, zoo als uit de tijdige
aangaven blijkt, heeft plaats gehad.
Zoo verzorgt den Suppliant dat om geallegueerde redenen
van de geïncurreerde boete mogte worden gelibereerd,
zodanig dat met betaalinge van den enkelden impost des
40en pennings, zal kunnen volstaan.
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Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien den Suppliant
om die ter requeste geallegueerde redenen van onschuld in
dit geval van alle poenaliteit gelibereerd, en overzulks
goedgevonden dat met betaalinge van den enkelden impost
des 40en pennings zal kunnen volstaan.

Bedrag

Donderdag den 7. September 1797
♦ Op requeste van Theodora Cornelia Verstege in qualiteit
van tuchtenaarsche, ervuitersche en boedelhoudersche,
voorts mede ervgenaame van den boedel en nalaatenschap
van derselver suster Josina Lutgard Verstege, daar bij te
kennen gevende, dat alnogh buiten staat was om eene
behoorlijke opgave van haare nagelaatene ongereede
goederen in tempore te doen, voorts verzoekende een
naderen termijn van uitstel voor drie maanden.
Hebben den Gedeputeerden tot de Finantien den bij
Resolutie van den 7. Junij 1797 geconcedeerden termijn,
alnogh voor den tijd van drie maanden geprolongeerd.
Scan 476-0133

♦ Op requeste van Arnoldus Weelink, woonachtig te
Dinxperlo, houdende dat door het overlijden zijner moeij
Elsken Weelink den 24en Februarij deezes jaars 1797 aldaar
voorgevallen, op den Suppliant waren gedevolveerd de
naegenoemde gedeeltens van ongereede goederen etc. als
1mo De halfscheid van een Koeweide ten naame van
Frerik Weelink, van Ratelband, van Dr. Jan
Knegtsland, op het Brinkveld. Van een stukjen land
in den Mennekeshof en de helft van Arent Weelinks
huis, hof, nevens de landerijen.
2do Een vierde part in de zoogenoemde
Rietstappersweide en in een weide aan het
Brinkerveld, zijnde door twee onpartijdige
gerichtelijk aangestelde persoonen, om dat met geen
verpondinge bezwaard zijn, respectivelijk voor 't
geheel getaxeerd op f. 1000 en 500 guldens, alle
onder het District van Dinxperlo gesitueerd.
tio
3
De halfscheid in de zoogenaamde Billensteede onder
Gendringen gelegen, en
4to De halfscheid in een obligatie, ten laste van dit
Quartier, groot f. 60-00-00. De dato den 6. Maart
1797. Verzoekende &c.
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Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien uit hoofde den
Suppliant aan de overleedene in den derden graad van
bloedverwantschap bestaan heeft, den collateraalen impost
des 40sten pennings, getaxeerd op
En wegens versuim van niet in tempore gedaane aangifte
ingevolge Ampliatoire Ordonnantie op dit middel van den
30en Junij 1795, op een dubbelden impost, dus nogh
En alzo te saamen

Bedrag

f. 36-05-03

f. 36-05-03
f. 72-10-06

♦ Op requeste van Jan Bilderbeek, weduwenaar van Maria

Scan 476-0134

Meulenbrugge, woonachtig te Reurlo, houdende dat door
het overlijden van gezeide zijne ehevrouw den 28. Maij
deezes jaars 1797 aldaar voorgevallen op derzelver drie
broeders en eene suster met naamen Albert, Jan en Garrit
Everwennink of Meulenbrugge, voorts Petronella
Everwennink of Meulenbrugge in huwelijk hebbende Derk
op de Russer, respectivelijk onder Vorden, te Laaren en
onder Warnsveld woonachtig, ab intestato waren
gedevolveerd de naegenoemde goederen als
1o
De helft van drie vierde, dus 3/8 parten van de
Klumpersteede, waar van de wederhelft aan den
Suppliant, als zijnde met wijlen zijne voornoemde
huisvrouw in gemeenschap van goederen getrouwd,
volgende parceelen, toebehoord en zijnde het overige
¼ gedeelte aan Anneken Bilderbeek toestendigh.
2o
Een vierde part van een mudde, op Lussink.
o
3
Een vierde gedeelte van 1/6de van den Stegerkamp.
4o
Een vierde part van den Roshof.
o
5
Een vierde gedeelte van 3 schepel op Lussink.
Behoorende Anneken Bilderbeek van deeze vier
laatste parceelen de helft.
6o
Een thiende part van huijs en hof, 't Groot
Everwennink genaamd.
7o
Een thiende gedeelde van den Everwenninkcamp,
zijnde de 4/5 parten der twee laatstgemelde
parceelen, aan de ervgenaamen Everwennink
toestendig.
o
8
Een twaalvde part van huis en hof, 't Klein
Everwennink genaamd, waar van 5/6 parten aan
gezeide ervgenaamen toebehooren. Te saamen onder
't Kerspel Reurlo gesitueerd. Voorts
o
9
1/4de part van het quota van Raamakers, van de
Gotinkmaat.

als mede van de
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10o 1/4de gedeelte van Abersons quota van de
Gotinkmaat ,waar van opgemelde Anneken
Bilderbeek de helfte toestendig is.
11o 1/10de part van Meulenbrugs quota van de
Gotinksmaat, alle in den Scholtampte van Lochem,
Buurschap Barghem gelegen. En
12o Een vierde gedeelte van een obligatie, ten laste van
Cornelis van der Heijden en Janna Strikker
echtelieden, ter somma van vier honderd guldens,
den 17en November 1796 in hunlieder huis en den
daar agter gelegen hof of hofland in het Dorp Reurlo
kennelijk staande en gelegen, gevestigd.
Verzoekende &c.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien uit hoofde de
ervgenaamen aan de overleedene in den tweeden graad van
consanguiniteit bestaan hebben, den collateraalen impost
des 40sten pennings getaxeerd op achtien guldens, drie
stuivers en ses deniers.

Bedrag

f. 18-03-06

♦ Op requeste van G. Wichmans en J.B. Haack, als
ervuiters van den boedel en executeurs van het testament
van wijlen Evert van de Veld, houdende, dat zij van
deszelvs collateraale ervgenaamen, als welke gedeeltelijk
tot het voorig Brabansch Gouvernement behoord hadden,
en thans nae bekomene informatien in Oostenrijk en
Hongarijen verspreid waren, de verlangde elucidatien, zoo
omtrent hun woonplaats als den graad van verwentschap
tot den overleedenen, tot dus verre niet hadden ontfangen.
Voorts verzoekende dat dezelve alnogh een termijn van
uitstel, van 2 á 3 maanden mogte worden verleend.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien den bij
Resolutie van den 7. Junij jongstleeden geconcedeerden
termijn, alnogh voor den tijd van drie maanden
geprolongeerd.
Scan 476-0135

♦ Op requeste van Hendrica Sophia Wilhelmina Donkers,
weduwe van Johannes Fredrik Fleischouwer, in qualiteit
als bij testamentaire dispositie van wijlen Luther Fredrik
van Laer geïnstitueerde ervgenaame in de eene halfscheid
van zijne, in den Quartiere van Zutphen gelegene, en door
hem naegelatene ongereede goederen, mitsgaders, en zo
veel nodig en dienstig mede met betrekkinge tot de andere,
daar van aan deszelfs intestate ervgenaamen verblevene
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halfscheid, als daar bij aangestelde ervuitersche van zijnen
boedel en executrice tevens van de voorzeide zijne
testamentaire dispositie, daar bij, onder dankbetuiginge
voor het bij apoinctement van den 7. Junij 1797 verleende
uitstel, te kennen gevende dat de redenen bij de vorige
requeste vervat, alnogh waren subsisteerende, voorts
verzoekende dat dezelve alnogh een termijn van uitstel van
drie maanden mogte worden geaccordeerd.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien, des Suppliantes
verzoek geaccordeerd, en aan dezelve, mitsdien een
naderen termijn van uitstel van drie maanden
geconcedeerd.

♦ Op requeste van Mrs. W.R. Brantsen, Jacob Diderik van
den Steen en Arend François van den Steen, in qualiteit als
executeurs testamentair van den testamente van wijlen Mr.
François Willem van den Steen en van Nalida Susanna
Brantsen, thans weduwe van gezeide Mr. F.W. van den
Steen, houdende dat door het overlijden van denzelven, op
den 4. Julij deezes jaars 1797 op den Huise de Kruishorst,
onder de jurisdictie van Rheede voorgevallen, vermogens
mutueele gemaakte dispositie der voornoemde ehelieden,
de datis respective den 12. Junij 1795 en 22en Julij deezes
jaars 1797 op zijne drie broeders en suster, met naamen
D.G. van den Steen, B. van den Steen, P.M. van den Steen
en C.M. van den Steen, weduwe van O. van Eck,
respectivelijk binnen Thiel, Bommel en Den Haag
domicilieerende, voor behoudens de tucht aan gemelde
weduwe, was gedevolveerd het erve en goed IJsseloorth
genaamd kennelijk onder het District van Westervoort
gesitueerd. Verzoekende &c.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien uit hoofde de
ervgenaamen aan den overleedenen in den tweeden graad
van consanguiniteit bestaan hebben, den collateraalen
impost des 40sten pennings, getaxeerd op een honderd ses
en twintigh guldens.
Scan 476-0136

f. 126-00-00

♦ Op requeste van Gerrit Jan Kuijper, woonagtigh onder
Rekken, houdende dat door het afsterven van zijn broeder
Henricus Kuijper, op den 18. Augustus deezes jaars 1797
aldaer voorgevallen, op den Suppliant en deszelvs broeder
en suster met naamen H.J. Kuijper, mede te Rekken, en
Gesina Kuijper, in huwelijk hebbende Jannes te Raa, onder

5 juni 2015 / Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 177 Transcriptie: © Marian Kruijt
Correctie: Alice Garritsen

Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Toegangsnummer 0005 – Inventarisnummer 476
Resoluties van Gedeputeerden betreffende de collaterale successie
Periode 1795-1797

Scannummer
vervolg scan
476-0136

Inhoud
Eijbergen woonende, ab intestato waren gedevolveerd, de
naegenoemde gedeeltens van ongereede goederen, als een
agtste part van de de zoogenoemde Meerbeek, voorts één
derde gedeelte van de agterste weide, van de weduwe
Willem Kuijpers, van Esselinkland, in plaats van Gerrit
Abbink, van den Eikelenkamp, van Henrik Lammers, van
een quota van Jan Kuijpers, nog van een quota van den
Kuijperskamp, item, van een quota weidegrond van Gaken
Harmsen, van een stuk land van 't erve Buths, op de
Meerbeeker Lange Braake, van den halven Kuijperskamp,
bij Frerik Sloemers gestaan, van 't andere gedeelte van
voornoemde stukjen weidegrond, van Gaken Harmsen, en
een derde part van 2½ schepels gezaeij, de Lange Braak
genaamd, te saamen in het District van Borculo gesitueerd.
Verzoekende &c.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien, uit hoofde de
ervgenaamen aan den overleedenen in den tweeden graad
van bloedverwantschap bestaan hebben, den collateraalen
impost des 40en pennings, getaxeerd op seven en dertigh
guldens, drie stuivers een en een half denier.

Bedrag

f. 37-03-01½

Donderdag den 5. October 1797
♦ Op requeste van Th.J.F.P. Baerken, weduwenaar en
getugtigde boedelhouder van wijlen zijne ehevrouwe
Isabella Jacoba Maria Hengst, houdende dat den Suppliant
door onvoorziene impedimenten buiten staat gesteld wierd,
om het getaxeerde collateraal van de nagelaatene
ongereede goederen van gemelte zijne ehevrouw, waar van
den termijn van betaalinge eerlangs stond te expireeren,
voor dien tijd, ten Comptoire te voldoen. Zoo verzogte
denzelven dat aan hem een termijn van uitstel voor 2 à 3
maanden mogte worden geaccordeerd.
De Gedeputeerden tot de Finantien hebben aan den
Suppliant een termijn van twee maanden geconcedeerd, en
denzelven inmiddels als diligens verklaard.
Scan 476-0137

♦ Op requeste van J. van Brandenburg, in het Quartier van
Nijmegen woonagtigh, houdende dat hij den 10.Augustus
laatstleeden in het publicq van de ervgenaamen van wijlen
Anna Elisabeth Phaff, in leeven weduwe van Hendrik
Anthoni Heller, woonende in Cleve en te Driesburg, had
aangekogt de bouwerije het Waren en Hagenslagh, cum ap
et dependentus, in Westervoord gesitueerd. Ende zulx voor
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eene somme van f. 9500-00-00.
Dat Suppliant den 12en September jongstleeden, den
aangifte dier koop aan den Ontfanger des 40en pennings,
had laaten doen, en als toen had vernomen dat zulx twee
dagen te laat zoude zijn, door dien den termijn van aangifte
alhier op een maand, nae het perfecteeren der koop bepaald
was, bij poene van een dubbelde impost.
Dan terwijl hij die in het Quartier van Nijmegen
domicilieerd, in een denkbeeld had geverseerd, dat alhier,
gelijk in het zoo evengemelte Quartier de termijn van
aangifte was bepaald op ses weeken, of dat hier even als in
het Quartier van Veluwen alwaar de verkoopinge is
geschied, nimmer op de tijd van aangifte, maar alleen op
die van den betaalinge zoude worden gereflecteerd, en dus
onweetende ter goeder trouwe had gedwaald zonder het
minste frauduleus opset, zoo verzogte denselven dat om de
geallegueerde redenen van de poenaliteit eens dubbelden
imposts mogte worden gelibereerd.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien om die ter
requeste geallegueerde redenen van onschuld den Suppliant
van alle poenaliteit gelibereerd en onverzulx goedgevonden
dat denselven met de betaalinge van den enkelden impost
des 40en pennings zal kunnen volstaan.

♦ Op requeste van Evert Broeker, in qualiteit van met en

Scan 476-0138

benevens Mr. J.S. Wentholt, sampt en zonders aangesteld
tot executeur testamentair en ervuiter van den boedel en
nalaatenschap van Anna Catharina Filo, houdende dat door
het overlijden van gezeide A.C. Filo voorgevallen binnen
Zutphen en aldaar op den 12en Julij deezes jaars 1797
begraven, derzelver nalaatenschap ab intestato was
vervallen op haare susters kinderen, met naamen Hendrik
en Jannetjen Penning, beide in de Provincie van Holland
domicilieerende, bestaande onder anderen in de
naegenoemde capitaalen, als
1o
Een, ten laste van Gerrit Leeuwerik, weduwenaar van
Jenneken Hendriks, voorts Gerrit Wolsak
en Johanna Christina Smit, echtelieden, alnu ten laste
van des laatstgenoemde drie dogteren, de dato 30.
Maart1768 gevestigd in een huis wheere binnen
Zutphen in de Laarepoort staande en gelegen, groot
f. 400-00-00.
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o
2
Een, ter somma van f. 400-00-00 ten laste van Ernst
Jan van Beest en Anna Geertruid ten Zithoff,
echtelieden den 27. April 1784 gevestigd in een huis
en wheere binnen voornoemde stad in de Turfstraat
staande en gelegen.
3o
Een, ten laste van dit Quartier, de dato den 8. October
1785, groot in capitaal f. 1000-00-00 en
o
4
Een obligatie groot f. 102-00-00 mede ten laste van
welgemelden Quartiere, de dato den 20en Februarij
1797 spruitende uit de geldheffinge, des 50en
pennings, en uit de negotiatie bij wijse van loterij in
obligatie.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien, uit hoofde de
ervgenaamen aan de overleedene in den derden graad van
consanguiniteit bestaan hebben, den collateraalen impost
des 40en pennings getaxeerd, op seven en veertigh guldens
f. 47-11-00
en elf stuivers.

♦ Op requeste van Arend Meijerink, woonachtig binnen
Zutphen, houdende dat hij van de Regeeringe der Stad
Zutphen, op den 26en Augustus deezes jaars 1797 had
aangekogt een camp bouwland, het Kollenslag genaamd, in
de Bronsbergen gesitueerd ende zulx voor eene somma van
3750 guldens ad 22¼ stuivers ieder.
Dat Suppliant op den 3en October laatstleeden daar van den
verschuldigde 's lands impost des 40en pennings, aan den
Ontfanger van dien, hebbende willen betaalen, alstoen van
denzelve was worden geïnformeerd, dat, dewijl d'aangave
van voornoemde koop niet in tempore had gedaan, de
poenaliteit, bij d'Ampliatoire Ordonnantie op gezeide
middel bepaald, was geïncurreerd.
En vermits denzelven in gemoede konde verklaaren, dit
versuim door ignorantie der wet te hebben begaan, en de
ook buiten dien geen animus fraudandi, zoo als uit de
aangifte blijkt, heeft plaats gehad.
Zoo verzogte denzelven dat, om de geallegueerde redenen
van de poenaliteit eens dubbelden impost mogte worden
gelibereerd.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien den Suppliant,
om de geallegueerde redenen, in dit geval, van alle
poenaliteit gelibereed, en overzulx goedgevonden dat met
betaalinge van den enkelden impost des 40en pennings zal
kunnen volstaan.
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♦ Op requeste van Gerrit Willem Velders, en Jan Kranius,
beide binnen Zutphen woonachtig, houdende,
dat zij van de Regeeringe der Stad Zutphen op den 26en
Augustus deezes jaars 1797 hadden aangekogt, een camp
bouwland, den Hoogen Kamp genoemd, aan de
Bronsbergen daar het voetpad overgaat, nevens het
akkermaals boschjen en hegge, gesitueerd, ende zulx voor
een somma van 2730 guldens ad 22¼ stuivers ieder.
Dat Supplianten op den 3en October laatstleeden daar van
den verschuldigden 's lands impost des 40en pennings, aan
den Ontfanger van dien hebbende willen voldoen, alstoen
van denzelven waren worden verwittigd, dat, uit hoofde
van niet in tempore gedaane aangifte, de poenaliteit van
een dubbelde betaalinge des imposts vermogens
d'Ampliatorie Ordonnantie op gezeide middel, zijn
verschuldigd. En vermits dezelven in gemoede konden
verklaaren dit versuim door ignorantie der wet te hebben
begaan, en er ook behalven dien, geen animus fraudandi
zoo als uit de aangifte blijkt, heeft plaats gehad, zoo
verzogten de Supplianten dat om de gementioneerde
redenen van de poenaliteit mogten worden gelibereerd.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien de Supplianten
om de gementioneerde redenen van onschuld, in dit geval,
van alle poenaliteit gelibereerd, en overzulx goedgevonden
dat met betaalinge van den enkelden impost des 40en
pennings, zullen kunnen volstaan.
Woensdag den 25. October 1797
♦ Op requeste van Bernardus Meijer en Cornera Schluiter,
echtelieden, in het District van 's Heerenbergh woonachtig,
houdende, dat deszelvs, stiefschoonvader en vader,
Coendert Smits, weduwenaar van wijlen Hendrica van der
Borgh, tegen den last van alimentatie bij onderhandses
contract den 6. October deezes jaars 1797 opgericht,
behalven zijne gereede goederen, aan de Supplianten in
eigendom had overgegeven, een half huis, waar van de
wederhelft reeds aan de Supplianten toestendig is,
kennelijk in het District van Zeddam, Boerschap Lengel,
op de grond van Mr. H. de Leeuw van Coolwijk staande,
zijnde gerichtelijk op 140 guldens geaestimeerd.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien, 's lands impost
des 40sten pennings van dien, getaxeerd op drie guldens en
thien stuivers.

Bedrag

f. 03-10-00
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Bedrag

Saturdag den 11. November 1797
♦ Op requeste van Evert Ludolf van Heeckeren tot de
Kemna, in qualiteit als weduwenaar en getuchtigde
boedelhouder van Margaretha Reinira van Haeften van
Wadenoijen, houdende dat door het overlijden van gezeide
zijne ehevrouwe den 13. September laatstleeden binnen
Zutphen begraven, op haaren broeder en testamentairen
ervgenaam Reinier van Haeften van Wadenoijen, Envoije
van deezen Staat aan het hof van Weenen, en dus rei
publica causa absens, waren gedevolveerd de helft van
verscheiden obligatien ten laste van dit Quartier, bij
voornoemde requester breder omschreven etc.
Zij deeze alvoorens gesteld in handen van Mr. B. Wildrik,
als Contrarolleur des 20, 40 en 80en pennings, om de Ord.
Gedeputeerden tot de Finantien hier op te dienen van
deszelvs consideratien en advis.

♦ Op requeste van Berend Vos en Berend van der Laak,
houdende, dat zijlieden op den 28. Maart laatstleeden in het
openbaar hadden aan zig gemijnt en ten saemen in
gemeenschap gekogt het derde parceel bouwland, den
Koekamp en Wittebrink genaamd, in Varssele onder
Hengelo gesitueerd, ende zulx voor 270 guldens, van welke
koop in tempore aangifte en betaalinge was gedaan.
Dat Supplianten onlangs eerst geïnformeerd zijn, dat eerste
Suppliant in de daar van uitgereikte koopcedul, alleen maar
als kooper vermeld staat, en mitsdien, den opdragt niet aan
beide requestranten konde worden gedaan, ten zij den
halven 40en penning andermaal betaald wierde, het geene
nog thans een groote hardigheid en bezwaar voor hunlieder
involveeren zoude, gemerkt den koop, dog door en voor
hun beiden gedaan, gelijk dit niet alleen consteerde uit de
orig. koopsconditien maer zulx nader manifesteerde en
geconfirmeerd wierd door het gedeclareerde van eene der
medeverkooperen.
Zoo verzogten de Supplianten dat dit Collegie aan hun
gelievde te verleenen declaratoir dat den opdragt van het
gementioneerde parceel aan beide requestranten als
kooperen zal kunnen worden gedaan, zonder daar van
andermalige betaalinge van eenige impost te doen en
voorts den Ontfanger van dien impost te authoriseeren, om
de aanteekeninge der gedaane betaalinge mede op naam
van den tweeden Suppliant te boeken.
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Der Supplianten verzoek word hier mede invoegen gedaan,
geaccordeerd, en mitsdien den Ontfanger des 40en pennings
geauthoriseerd, om voorschreeven parceel mede op naam
van den tweeden Suppliant, in deszelvs reekening als
medekooper te stellen, zonder daar van andermaal den
halven 40en penning te betaalen. Kunnende dit Collegie
derhalven lijden, dat door het Gericht waar onder het
gemelde parceel is leggende, den opdragt dien ten gevolge
aan beide requestranten worde gedaan.

Bedrag

♦ Op requeste van Bernardus en Wolter Coops,

Scan 476-0141

woonachtig te Doetinchem, houdende, dat dezelve op den
18. April laatstleeden, van Mr. J.J. van der Meulen en zijne
ehevrouw, hebben aangekogt zeker akkermaals bosch
onder Zelhem gesitueerd, ende zulx voor eene somma van
1100 guldens, ad 21 stuivers ieder. Van welke koop bereids
en 12. Maij daar aan volgende de nodige aangifte aan den
Contrarolleur was gedaan.
Dat de Supplianten de daar over opgerichte koopcedul, in
handen van deszelvs zwager Hesselink, binnen Zutphen
woonende, hadden gelaaten, met aanbeveeling tevens, om
daar van in tempore den 40en penning te voldoen. Dat
gezeide Hesselink kort daarnae op zijn affaires uit de stad
moest, de gemelde koopsconditie had weggesloten en daar
niet weder aan gedagt had, voor dat ze hem toevallig weder
in handen viel. En alzoo de betaalinge van dien impost op
zijn tijd was verzuimd geworden.
Zoo verzogten de Supplianten dat, om de geallegueerde
van de poenaliteit mogen worden gelibereerd, zodaenig dat
met betaalinge van den enkelden impost des 40en pennings
zullen kunnen volstaan.
In der Supplianten verzoek word mits deezen, bij gebrek
van genoegsaam bewijs, gedifficulteerd.

♦ Op requeste van Derk Karkwijk, houdende, dat hij op
den 23. September 1797 van Willem Klein Winkel en
Henders Plasbeeke, echtelieden, had aangekogt een stuk
bouwland, groot ongeveer drie schepels gezaeij, kennelijk
in het District van Reurlo, Buurschap de Haar gesitueerd,
ende zulx voor eene somma van 300 guldens.
Dat Suppliant van dien koop op den 3. November
laatstleeden de nodige aangifte aan den Ontfanger des 40en
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pennings, bij absentie van den Contrarolleur, hebbende
willen doen, denzelven aan hem had te kennen gegeven,
dat die aangave niet in tempore, ingevolge de Ampliatoire
Ordonnantie op gezeide middel, was gedaan en overzulx
daar van geen aanteekeninge konde maaken, ten zij een
dubbelden impost, wegens het begaane versuim, betaalde.
En vermits denzelven in gemoede konde verklaaren, en des
noods met eede behouden, in het vaste denkbeeld te hebben
geverseerd, dat d'aangifte binnen ses weeken eerst moeste
of konde geschieden.
Zoo verzogte Suppliant dat om de geallegueerde redenen
van den dubbelden impost moge worden gelibereerd,
zodaenig, dat met betaalinge van den enkelden impost des
40en pennings, zal kunnen en mogen volstaan.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien den Suppliant
om de gementioneerde redenen van onschuld, in dit geval
van alle poenaliteit gelibereerd, en overzulx goedgevonden,
dat met betaalinge van den enkelden impost des 40en
pennings, ad f. 07-10-00 zal kunnen volstaan.

♦ Op requeste van Hendrik Smit, woonachtig te Lochem,

Scan 476-0142

in qualiteit van ervuiter en boedelhouder van wijlen
deszelvs oom Wouter Luunk, houdende, dat door het
overlijden van gezeiden Wouter Luunk, den 6. September
deses jaars 1797 binnen Lochem voorgevallen, op den
Suppliant, nevens zijn broeder Gerrit Smit, te Amsterdam,
voorts op dezelvs
zelvs beide zusters met naamen Johanna Smit, ehevrouw
van D. Westenberg, Predikant te Delden in Overijssel, en
Anna Cornelia Smit, weduwe Slotboom, te Lochem,
mitsgaders, op de twee kinderen van wijlen Suppliants
moeije Gueltjen Luunk, gehuwd geweest met wijlen Teunis
te Hasselo, Willem en Engele te Hasselo genoemd, mede te
Lochem domicilieerende, waren gedevolveerd, de
naegenoemde gedeeltens van ongereede goederen, als
1o
Het halve erve Groot Lanssink genaamd, in den
Scholtampte vam Lochem, Buurschap Barchem
gesitueerd.
2o
Drie schepels zaeijland in den Langen Esch onder
gezeiden Scholtampte gelegen.
3o
Een sesde part van het goed de Maagsplaats
genaamd, in het District van Verwolden gesitueerd.
4o
Een stuk land in de zoogenoemden Zijden Enk.
5o
Een vierde gedeelte van de Praebst of Proostdelle.
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6o
Een half stuk in evengezeide Zijden Enk.
7mo Van Geertruid Renssink een gaarden aan de
stadsgragt.
8vo Een stuk op de Wansinkhoeve.
9no De halvscheid van 4 gaardens aan de Steenstraat, uit
den boedel van B. Renssink.
10o Een gaerden van G. van Campen en B. Rensink.
11o G. van Eps stukjen genoemd.
12o Een half molder gesaeij aan de Markpaal.
13o Een derde part van een half molder in voornoemden
Sijden Enk.
o
14 Een derde part van een stuk insgelijx in gemelde
Sijden Enk.
Te saemen in het Schependom van Lochem gesitueerd.
Wijders één derde part van een obligatie in 't geheel groot
f. 400-00-00 ten laste van Aaltje Weppelink, weduwe van
Roelof Roelofsen, in deszelvs huis, binnen de Stad
Lochem, in de Bierstraat staande, gevestigd.
Mitsgaders een stuk land het Linderland genaamd, in het
Schoutampt Lochem, Buurschap Zwijp, gesitueerd, welk
parceel expost bij eene nadere requeste, als wezende het
zelve, bij inadvertentie geömitteerd, tegelijk met de
voorszeide parceelen, op te geven, is worden aangegeven.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien uit hoofde de
ervgenaamen aan den overleedenen in den derden en
vierden graad van consanguiniteit bestaan hebben, den
collateraalen impost des 40sten pennings getaxeerd op vijf
en seventigh guldens, veerthien stuivers, seven en een half
denier.

Bedrag

f. 75-14-07½

♦ Op requeste van Arend Wolberink, houdende, dat door
het overlijden van zijn moeije Anna Maria Wolberink,
weduwe van Gotfried Weber den 28. Augustus 1797 dezes
jaars te Aalten voorgevallen, op den Suppliant, en zijne
mede collateraale ervgenaamen, insgelijx aan de
overleedene in dien zelvden graad van verwantschap
hebbende bestaan, waren gedevolveerd, de naegenoemde
ongereede goederen, als
1o
Een huis in het Dorp Aalten staande.
o
2
Een stukje hofland, gelegen bij gezeide Dorp, agter
het huis van wijlen Hendrik Schaars, en
3o
De agterste Koopsweide, mede bij voornoemd Dorp
gesitueerd.
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In suppositie dat den Suppliant, cum suis, binnen dit
Gemeenebest zijn domicilieerende, hebben de
Gedeputeerden tot de Finantien, uit hoofde dezelve, aan de
overleedene in den derden graad van consanguiniteit
bestaan hebben, den collateraalen impost des 40en
pennings, getaxeerd op vijf guldens, derthien stuivers en
drie deniers.

Bedrag

f. 05-13-03

♦ Op requeste van Hendricus Mensink, houdende, dat door
het overlijden van sijn oom Berend Mensink, den 3.
October deeses jaars 1797 onder Ligtenvoorde
voorgevallen, op den Suppliant en zijne mede collateraale
ervgenaamen, alle binnen deeze Republicq
domicilieerende, waren gedevolveerd, een vierde en een
agtste, dus drie agtste parten van het erve Hoiking,
kennelijk in het District van Ligtenvoorde, Buurschap
Vragender gesitueerd.
In suppositie dat de mede ervgenaamen aan den
overleedenen niet verder als in den vierden graad van
bloedverwantschap hebben bestaan, hebben de
Gedeputeerden tot de Finantien den collateraalen impost
des 40en pennings getaxeerd op drie en dertigh guldens, ses
stuivers en negen deniers.

f. 33-06-09

♦ Op requeste van Willemina Kemink, woonachtig te
Dinxperlo, houdende, dat door het overlijden van deszelvs
suster Dersken Kemink, den 17. September deeses jaars
1797 te Dinxperlo voorgevallen, op de Suppliante,
benevens haar broeder en drie susters, met naamen Wessel,
Xandrina, Hendersken en Aleida Kemink, voorts op de
beide kinderen van wijlen derselver broeder Wessel
Kemink, Dersken en Hendrina genaamt, de vijf
eerstgenoemden binnen dit Gemeenebest en de twee
laatstgemelden onder het Ampt Boekholt in Munsterland
domicilieerende, was gedevolveerd een huis en eenige
hofgrond, kennelijk bij het Dorp Dinxperlo staande en
gelegen.
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Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien, uit hoofde de
ervgenaamen aan de overleedene in den tweeden en derden
graad van consanguiniteit bestaan hebben, den
collateraalen impost des 40en pennings, ten aanzien van de
vijf imheemschen, getaxeerd op
En den 20en penning opzichtelijk die van de twee
uitheemschen op
En alzoo te saamen

Bedrag

f. 05-07-06
f. 02-03-00
f. 07-10-06

♦ Op requeste van J.B. Haijtink, W.G. Wicherlink, H.D.
Koek en H.J. Jordens, in qualiteit als executeuren van den
boedel en nalaatenschap van wijlen Mr. Jacob van de
Graaff, houdende dat door het overlijden van denzelven,
voorgevallen binnen Deventer en den 1. September deeses
jaars 1797 aldaar begraven, op deszelvs intestate
ervgenaamen met naamen Jacob Winter van de Graaff,
Jacob Pronk, Reinita Geertruid van de Graaff, ehevrouw
van B.R. Wicherlink, Jacob Hendrik van de Graaff,
Cornelis van de Graaff, Elia Elisabeth van de Graaff, en
Richolde Abigael Haijtink, dogter van J.B. Haijtink, bij
wijlen zijne huisvrouw Josina Margaretha van de Graaff
ehelijk geprocreëerd, te saamen binnen de Betaafsche
Republicq domicilieerende, en aan den overleedenen in den
derden en vierden graad van consanguiniteit hebbende
bestaan, waren gedevolveerd de halvscheid van twee
stukken bouwland, nevens een akkermaals bosch, en
heggen, het eene den Sweersinkcamp en het andere het
Hoenderstuk genoemd, kennelijk onder het District van
Gorssel, Buurschap Eschede gesitueerd, zijnde beide met
geen verpondinge bezwaard en overzulx door twee
onpartijdige deskundige persoonen, onder oblatie van eede,
respectivelijk op 830, en 286 en alzoo te saamen op eene
somme van een duisend, een honderd en sesthien guldens
geaestimeerd.
Hebben de Gedeputeerden ter Finantie, den collateraalen
impost des 40en pennings, getaxeerd op derthien guldens
f. 13-19-00
en negentien stuivers.
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♦ Op requeste van Jacobus Kamphuis q.q. houdende, dat
door het overlijden van Mr. Josias Olmius, op den 27.
September deeses jaars 1797, binnen Zutphen
voorgevallen, op deszelvs intestate ervgenaamen met
naamen L.D.C.W. van Tengnagell en J.L.T. van
Tengnagell, beide in Bataavsch Braband domicilieerende,
voorts op W.M.C. van Tengnagell, ehevrouw van Mr. Jan
Jacob van der Muelen, thans te Lausanne in 't Canton Bern,
in Zwitserland woonende, waren gedevolveerd twee
obligatien, ten laste deeses Quartiers, beide in datis 16.
Februarij laatstleeden, respective groot een duisend, en
dertien honderd, en alzoo te saamen f. 2300-00-00.
Mitsgaders een dito, ad 1000 guldens, ten laste van Jan
Smeenk, in deszelvs huis en wheere binnen Zutphen in de
Laarepoort staande en gelegen, gevestigd.
Hebben de Gedeputeerden tot den Finantien, uit hoofde de
ervgenaamen aan den overleedenen in den derden graad
van consanguiniteit bestaan hebben, den collateraalen
impost, des 40sten pennings, ten aanzien van de twee
inheemschen, getaxeerd op
En den 20en penning opzichtelijk die van den uitheemschen
op
En alzoo te saamen op

Bedrag

f. 55-00-00
f. 55-00-00
f. 110-00-00

♦ Op requeste van Gerrit Vrhede, voorts Fredrik en Jan
Derk Walvoord in qualiteit als momboiren over de drie
minderjaarige kinderen van wijlen Wessel Walvoort en
Dersken Hoopman, in leeven echtelieden, houdende dat
door het overlijden van één derzelve met naame Theodora
Elisabeth Walvoort, den 5. October deezes jaars 1797 te
Aalten voorgevallen, op deszelvs broeder en suster Hendrik
en Johanna Walvoort genoemd, onder Aalten woonachtig,
waren gedevolveerd de naegenoemde gedeeltens van
ongereede parceelen, als
1o
Een derde gedeelte van de eene helft van 't
Eigenland van Jan Derk in 't Walvoort.
2o
Een derde part van een vijfde part van de
zoogenaamde Wesselinkplaats, beide onder Aalten in
de Buurschap Barlo gesitueerd.
o
3
Een derde van een derde gedeelte van 't
Ten Dam land op den Bosscher Esch.
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4o
Een derde part van een quota van een stuk bouwland
van Jan Freriks aangekogt.
o
5
Een derde gedeelte van een kampje gelegen aan den
Hollenberg.
o
6
Een derde part van een stuk bouwland Drienksland
genaamd, zijnde deeze vier laatstgemelde parceelen
mede onder den Dorpe Aalten gelegen. En eindelijk
o
7
Een derde gedeelte van de eene helft eener
hooijweide, bij Bredevoort buiten de Misterpoort
gesitueerd, waar van de wederhalfscheid aan G.J.
Gantvoort toebehoord, zijnde met geen verpondinge
bezwaard, en overzulks door twee gerichtelijk
aangestelde persoonen, de voornoemde helft
getaxeerd op f. 322-00-00, dus voor het
gedevolveerde 1/3 part f. 107-06-08.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien, uit hoofde de
ervgenaamen aan de overleedene in den tweeden graad van
bloedverwantschap bestaan hebben, den collateraalen
impost des 40sten pennings, getaxeerd op twintigh guldens,
negen stuivers, tien en een half denier.

Bedrag

f. 20-09-10½

Maandag den 4. December 1797 binnen Nijmegen
♦ Op requeste van Jacob van der Dussen, houdende dat
door het overlijden van deszelvs suster Henrietta van der
Dussen, voorgevallen binnen Zutphen den 7. Maart deezes
jaars 1797, op den requestrant en sijnen broeder Johan
Lucas van der Dussen, beide woonende in Holland, voorts
op zijne drie susteren met naamen Johanna Clara van der
Dussen, ehevrouw van Hendrik Adriaan Willem van
Rouwenoort, op den Ulenpas in het Ampt van Doesborgh,
Johanna Maria Adriana Louisa en Margaretha Jacoba van
der Dussen, beide in de Stad Doesborgh woonachtig, was
gedevolveerd één derde gedeelte van naegenoemde
ongereede parceelen, naementlijk
Van een huis, met twee kleine huisjes binnen de Stad
Doesborgh in de Koepoortstraat staande, doende in
verpondinge etc.
Van het erve en goed Tillig ofte den Hoff Te Tillinger
genaamd, met zijn onderhoorigheden, benevens het daar bij
gelegen goedjen Vrolijks Hofsteede geheeten, in het Ampt
van Doesborgh onder Drempt gesitueerd.
En van een klein plaatsjen Coelij Schroeven, ook
Metselaars hof genaamdt, in gezeide Ampt onder Hoog- of
Olden Kppel gelegen.
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Moetende den requestrant, pro se en naamens zijne
voorschreeven mede ervgenaamen, tot praeventie van alle
eventueele reflectien of nadeelige gevolgen, aan dit
Collegie nae waarheid voordragen, dat de overleedene met
de twee genoemde ongetrouwde susters, den 24. Augustus
1793 van Mechtelina Baartha Gosina Coopsen, toenmaals
weduwe van Franco de Bruijn, het voorschreeven goed
Tillig en het goedjen Vrolijks Hofsteede, voor eene somma
van 20.000 guldens aangekogt, en daar van 's lands impost
des 50en pennings, in tempore met 400 guldens betaald
hebbende, den koopspenning alstoen aan gemelde
verkoopersche op den behoorlijken termijn, hebben willen
betaalen, dan dezelve verzogt hebbende dat de koopersen
dien koopspenning, provisioneel tegens drie per cent in 't
jaar, onder zigh zouden houden, schoon dezelve die
koopspenningen liever aanstonds hadden willen betaalen,
dog
dit evenwel, bij inschikkelijkheid, aan die verkoopersche
toegestaan, of met haar geconvenieerd zijnde, hebben de
gemelde drie gesusteren de gezeide 20.000 guldens in eene
negotiatie gefourneerd, en aan dit Quartier in dato den 10.
Maij 1794 opgeschoten, en de jaarlijksche interes daar van
met de eene hand ontfangen, en met d'andere hand weder
overgegeven aan gezeide weduwe De Bruijn, hertrouwd
aan Mr. Johan Arnold Nering Bögell, ten wiens naamen
direct de gemelde 20.000 guldens op dit Quartier had
kunnen worden belegd; in welk geval het een derde
gedeelte van dien thans in geen zweemsel van bedenking
zoude kunnen komen, dewijl die 20.000 guldens,
uitmaakende den koopspenning, in effecte, penningen van
of voor de voornoemde verkoopersche zijn, daar, inval alnu
het derde part van dezelve bedraagd
f. 6666-13-04 aan den collateraalen impost mede
onderhevig zoude zijn, van het derde gedeelte van 't
voorschreeven erve en goed Tillig, dien impost in der daad,
eens nae de verpondinge, en eens nae den koopspenning,
en dus meerder als dubbeld, zouden worden betaald, dan,
om geallegeerde redenen, en dienvolgens om, in
geenerhande nadeelen te incurreeren, laat den requestrant
pro se & q.p. dit aan de wijse en rechtvaardige beslissing
van dit Collegie volkomen over.
Dat eindelijk, door het voorgenoemde overlijden, in
voegen voorschreeven was gedevolveerd de helft in een
obligatie, sub dato den 3. Maart 1797 ten laste van dit
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Quartier, gesprooten uit de geld lichting des 50en pennings
en obligatie loterij, groot in capitaal 8170 guldens, dus
voor de halfscheid van dien
f. 4085-00-00. Dan daar bij publicatie van den 9. Julij 1796
art. 12 zulke capitaalen van alle belastingen vrij verklaard,
en dus geëximeerd zijn, laat den requestrant pro se et q.p.
met volkomen fiducie aan dit Collegie over te beoordeelen
en te bepaalen, of den collateraalen impost onder deeze
exemptie al of niet begreepen is.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien, nae
ingenomene consideratien en advis van den Contrarolleur
des 20, 40 en 80en pennings, verstaan, dat van het
gementioneerde 1/3de gedeelte der op dit Quartier belegde
20.000-00-00, als mede van het fournissement in de
geldheffing des 50sten pennings, mede den collateraalen
impost moet worden betaald; dogh dat het gefourneerde in
de negotiatie bij wijse van loterij in obligatiën en dus één
derde part van voorschreeven ½ obligatie van f. 4085-0000 aan geen impost subject is; En dien ten gevolge den
collateraalen impost des 40sten pennings, als hebbende de
ervgenaamen aan de overleedene in den tweeden graad van
consanguiniteit bestaan, te saemen getaxeerd op drie
honderd, en vijftigh guldens, veerthien stuivers en ses
deniers.

Bedrag

f. 350-14-06

Donderdag den 14. December 1797
♦ Op requeste van J.W. Hollerman negociant binnen
Zutphen, houdende, dat hij op den 27. November
laatstleeden van Mr. J.C. van der Muelen, als
gevolmachtigde van dezelvs broeder J.J. van der Muelen,
thans te Lausanne in Switserland domicilieerende, had
aangekogt een huis en wheere nevens stallinge en koetshuis
binnen de Stad Zutphen aan de Groenmarkt staande en
gelegen, houdende om de bij gezeide requeste in 't breede
aangevoerde redenen verzoek, om den verkooper
voornoemd, ten aanzien van den halven 40en penning van
voornoemde koop, alnogh als inheemsch te considereeren,
ter zaake denzelven nogh geen jaar en dag was
geëxpatrieert.
Zij deeze gesteld in handen van Mr. B. Wildrik als
Contrarolleur van den 20, 40 en 80sten penning, om de
Ordinaris Gedeputeerden tot de Finantien hier op te dienen
van deszelvs consideratien en advis.
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♦ Op requeste van Mr. A.O.F. Bomble Vatebender,
houdende, nae dankzegginge voor het bij appoinctement
van den 7. Junij laatstleeden, voor den tijd van drie
maanden verleende uitstel, dat door doode van deszelvs
suster Juliana Elisabeth Charlotta Vatebender den 4. Maart
deezes jaars 1797 binnen Amsterdam voorgevallen op den
requestrant en zijne drie susters met naamen Agneta
Sibilla, Eustatie Johanna en Gerharda Berendina
Vatebender, voorts op deszelvs schoonsuster Antoinetta
Hekkers, weduwe van wijlen R.L.Vatebender, de vier
eerstgemelden binnen het Quartier van Veluwe, en de
laatstgenoemde binnen de Stad Amsterdam
domicilieerende, ex testamento waren gedevolveerd een
vijfde part van de naegenoemde ongereede goederen, als
1o
Van het erve en goed het Leunk genaamd in het
Scholtampt Lochem Buurschap Exel, gesitueerd.
2o
Van 7/8 gedeeltens van het Heinkslag, in het
Schependom van evengezeide stad gesitueerd.
3o
Van een stuk lands nevens hof- en weidegrond, met
een daar op staand huisje en stal, den Appelhof
genaamd, uit diverse parceelen bij den anderen
saemen gevoegd. Kennelijk in het Schependom van
Borculo gelegen.
4o
Van twee hoven aan den Ligtenhorst, mede in 't
Schependom van laatstgenoemde stad gesitueerd.
5o
Van één koeweidens in de Dekkersmathe insgelijks
in het Schependom van Borculo voornoemd, gelegen.
6o
Van de Trommelslagerskamp, in het District van
Borculo Voogdije Nede, gesitueerd.
7o
Van den Sijden- of Cremerskamp, mede in gezeide
District, onder Geesteren gelegen.
o
8
Van een bosch, den Bittersbosch genaamd ook in
voornoemd District en Voogdije Geesteren
gesitueerd, zijnde met geen verpondinge bezwaard,
dog onlangs, door den gesamentlijke ervgenaamen
voornoemd, in het geheel was verkogt voor de
somme van f. 1775-00-00 en alzoo voor het
verstorven 1/5de gedeelte f. 355-00-00 met welke
koopsprijs in plaats van één gerichtelijk beëedigde
aestimatie in dit geval genoegen is genomen.
9o
Van een stukjen lands het Heuveltjen genaamd,
insgelijks in opgemelde District Voogdije Beltrum
Buurschap Avest gelegen, zijnde mede met geen
verpondinge belast, en overzulks door twee
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onpartijdige gerichtelijk aangestelde persoonen,
onder oblatie van eede, voor 't geheel getaxeerd op
eene somme van f. 72-00-00
dus voor 't gedevolveerde vijfde part f. 14-08-00
o
10 Een vijfde part van een obligatie, in 't geheel groot
een duisend guldens, den 29. Julij 1779 gevestigd in
het erve Laarberg, onder Geesteren gesitueerd, dus
voor 't gedevolveerde vijfde part f. 200-00-00.
En eindelijk
o
11 Een vijfde gedeelte van een obligatie, de dato den 4.
December 1781 groot in capitaal f. 572-00-00, mede
in evengezeide erve Laarberg gevestigd.
Dat er onder deeze nalaatenschap gehoord heeft een stukje
lands groot 1½ mudde gesaeij, in den Geesterschen Esch
gelegen, het welk reeds voor eenige jaaren door de
overleedene en derzelver voornoemde ervgenaamen
verkogt, dog waar van wegens wanbetaaling der
koopspenningen, geen transport gedaan was, waar omtrent
de Suppliant aan de dispositie van dit Collegie overlaat, of
daar van al of niet den collateraalen impost moet worden
worden betaald.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien, uit hoofde de
ervgenaamen aan de overleedene in den tweeden
graad van consanguiniteit bestaan hebben, den
collateraalen impost des 40en pennings, getaxeerd op
veertigh guldens, seventhien stuivers, een en een half
denier, voorts nae ingenomene consideratien en advis van
den Contrarolleur des 20, 40 en 80sten penning, dien
conform, in dit geval verstaan, dat het ter requeste
gelibelleerde stukje lands, groot 1½ mudde gesaeij, in den
Geeschterschen Esch gesitueerd, 't welk de overleedene en
deszelvs voornoemde ervgenaamen, reeds voor eenige
jaaren verkogt hebben, dog waar van voor haar dood, geen
transport, wegens wanbetaaling der koopspenningen
gedaan is, aan geen betaalinge van dien impost niet subject
is.

Bedrag

f. 40-17-01½

♦ Op requeste van Harmanus Freriks, en Hendrica Holling,
echtelieden, houdende dat zij op den 29. Augustus l.l. van
J. Diemont en deszelvs kinderen, bij wijlen Maria Jacoba
Stumph ehelijk geprocreëerd, hadden aangekogt, zeeker
huis, hof en wheere, kennelijk binnen Aalten staande en
gelegen. Dat Suppliant op den 7. October daar aan
volgende van dien koop den verschuldigden 's lands impost
des 40en pennings aan den Ontfanger van gezeide middel
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hebbende willen betaalen, als toen van denselven waren
worden geïnformeerd, dat dewijl d'aangave van
voornoemde koop niet in tempore hadden gedaan de
poenaliteit bij d'Ampliatoire Ordonnantie bepaald waren
verschuldigd. En vermits dezelve in gemoede kunnen
verklaaren dit versuim door ignorantie der wet te hebben
begaan, het welke zij des noods eedelijk zouden kunnen
behouden, zoo verzorgten dezelve van alle poenaliteit
gelibereerd te worden, en met de betaalinge van den
enkelden impost te kunnen volstaan.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien, om de
gementioneerde redenen van onschuld, in dit geval de
Supplianten van alle poenaliteit gelibereerd, en overzulx
goedgevonden dat dezelve met de betaalinge van den
enkelden impost des 40en pennings, zullen kunnen volstaan.

♦ Op requeste van Jan Hendrik en Dersken van Hummel,

Scan 476-0151

voorts Gerrit Jan Heesen en Arend Te Bensel, houdende
dat zijlieden den 25. October l.l. van Hendrik Rensink en
Sandriena Keemink echtelieden, cum suis hadden
aangekogt, de naegenoemde ongereede goederen, als
1o
De twee eersten een huis, hof en boomgaerdt, etc.
kennelijk aan den zoogenoemden Heelweg, onder
Dinxperlo staande en gelegen.
o
2
Den tweeden, twee stukjes hofland, groot ongeveer
vier spind gesaeij, in de zoogenaamde hoven bij
Dinxperlo gesitueerd en
3o
Den laatstgemelden een stukje hofland, groot
ongeveer 1¼ spind gesaeij, mede aldaar gelegen.
Dat Supplianten van die koopen op den 2. December daar
aan volgende, de nodige
aangiften aan den Ontfanger des 40en pennings, bij absentie
van den Contrarolleur, hadden gedaan, en alstoen waren
worden geïnformeerd, dat die aangaven niet in tempore
hadden gedaan, en uit dien hoofde de poenaliteit eens
dubbelden imposts, vermogens d'Ampliatoire Ordonnantie
op voornoemd middel, waren verschuldigd.
En vermits dezelve in gemoede kunnen verklaaren, dit
versuim door ignorantie der wet te hebben begaan, en er
ook behalven dien geen animus fraudandi, zoo als uit
d'aangaven blijkt, had plaats gehad.
Zoo verzogten Supplianten dat om de geallegueerde
redenen, van de boeten mogen worden gelibereerd.
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Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien om de
gementioneerde redenen van onschuld, de Supplianten in
dit geval van alle poenaliteit gelibereerd en overzulx
goedgevonden, dat dezelve respectivelijk met de betaalinge
van den enkelden impost, des 20 en 40en pennings, zullen
kunnen volstaan.

Bedrag

♦ Op requeste van Xaverius de Both, als lasthebbende van
Nicolaas Kock, cum suis daar bij verzoekende taxatie in
den collateraalen impost, door doode van N.N. Hermsen,
Canonici in Ste Martinus Kerk binnen Emmerik, aan dit
Quartier verschuld.
Eer en bevoorens hier op de disponeeren word den
Suppliant q.q. gelast de graaden van bloedverwantschap
van des overleedens gemelde ervgenaamen, met redhibitie
deezer requeste, com adunctis aan dit Collegie op te
geeven.

♦ Op requeste van Hermanus Decanie, woonachtig te
Vorden, houdende dat door het overlijden van deszelvs
broeder Berend Willem Decanie, den 14. November deezes
jaars 1797 aldaar voorgevallen, op hem was gedevolveerd,
1/4 uit 7/8 en dus 7/32 parten aan een gedeelte van de
Scholterie, zijnde bouwland, kennelijk bij de wheeme te
Vorden gesitueerd.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien, uit hoofde den
Suppliant aan den overleedenen, in den tweeden graad van
consanguiniteit bestaan heeft, den collateraalen impost des
40en pennings, getaxeerd op ses guldens en drie stuivers.

f. 06-03-00

♦ Op requeste van Hendrica Horselink, Isaak te Bokkel,

Scan 476-0152

nomine uxoris, Reintje Hesselink, Harmen Jan van Eerden,
nomine uxoris, Janna Hesselink, Jan Hesselink, Hendrik
Hesselink, Reintje Maria en Mechteld van Dungen, te
saamen binnen dit Gemeenebest woonachtig, houdende,
dat door het overlijden van derzelver moeij Angenis
Hesseling, den 5. November
deezes jaars 1797 te Aalten voorgevallen, op de
Supplianten ab intestato waren gedevolveerd, de
naegenoemde ongereede parceelen, [alsE] onder Aalten
gesitueerd, als
1o
Een mudde gesaeij bouwland, gelegen op Oonk.
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2o
Ongeveer drie schepels gesaeij in den Aalter Esch
aan de Koningswegh.
o
3
1½ schepels gesaeij mede aldaar gesitueerd.
4o
Een stuk bouwland groot ongeveer 1½ schepel
gesaeij in den Aalter Esch gelegen, van Anthoni
Wichers aangekogt.
5o
Een dito, insgelijks in gezeiden Esch, agter de
Lindeboom, gesitueerd.
6o
Een dito, ook aldaar gelegen, het Lange Stuk
genaamd.
7o
Een quota van de Brussen Thiende.
o
8
De zoogenoemde Coeverdens Thiende, gaande uit
het goed Luiten, bestaande in 7 schepel rogge en
Bloedthiende. En
9o
Een obligatie ten laste van Gerrit Willem Schieven
en Geertruid Harmsen, echtelieden, groot
f. 1700-00-00 den 3. Februarij 1784 in derselver erve
en goed, Dubbensteede genaamd, nevens twee
stukken bouwland, te saemen onder Steenderen
gesitueerd, gevestigd.
Dan nogh heeft de overleedene bij testamentaire dispositie
gelegateerd en gemaakt aan haare dienstmeid Jantjen
Velthuis, een stukje hofland, den Broeksgoorden genaamd,
aan het Aaltensche Broek gelegen.
Als mede aan de Diaconie te Aalten een stuk bouwland
groot ongeveer twee schepels gesaeij, in den Bosscher
Esch gesitueerd.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien, den
collateraalen impost des 40sten pennings, opzichtelijk de
intestate ervgenaamen, als hebbende de overleedene in den
derden en vierden graad van consanguiniteit bestaan,
getaxeerd op
Voorts ten aanzien haarer dienstmaagd, als aan de
overleedenen niet geparenteerd geweest zijnde, op
En ten reguarde van de Diaconie op
En alzo te saamen op

Bedrag

f. 93-01-09
f. 01-08-00
f. 00-17-00
f. 95-06-09

♦ Op requeste van Theodora Cornelia Verstege, in qualiteit
van tuchtenaersche, ervuitersche en boedelhoudersche,
voorts mede ervgenaamen van den boedel en nalaatenschap
van derselver suster Josina Lutgard Verstege, daar bij te
kennen gevende dat alnogh buiten staat was om eene
behoorlijke opgave van haare nagelaatene ongereede
goederen, in tempore te doen en daar toe ook geen kans
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ziet voor Maert of April aanstaande. Voorts verzoekende
dat aan Suppliante voor 't laatst den naderen termijn van
uitstel van vier maanden mogte worden verleend.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien de bij
Resolutien van den 7. Junij en 7. September beide deezes
jaars 1797 respective geconcedeerde termijnen alnogh voor
den tijd van vier maanden geprolongeerd.
♦ Op requeste van G. Wichmans en J.B. Haack, als
ervuiters van den boedel en executeurs van het testament
van wijlen Evert van de Veld, daar bij te kennen geeevende
dat de tusschen deszelvs ervgenaamen erresene disputes
over de successie in dit versterf, alnogh niet waren uit den
weg geruimd, voorts verzoekende een naderen termijn van
uitstel voor drie maanden.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien de bij
Resolutien van den 7. Junij en 7. September beide deezes
jaars 1797 respective verleende uitstellen, alnogh voor den
tijd van drie maanden geprolongeerd.

♦ Op requeste van Maria Bolt, thans weduwe van Jan

Scan 476-0154

Reinders Az., houdende dat zij met gezeide haar eheman
bij ingang des huwelijks, den 19. April 1776 voor de
Regeeringe der Stad Groningen hebben gepasseerd zekere
huwelijks voorwaarden waar bij retour van goederen
bedongen was.
Dat Suppliante, voor het ingaan van dit haar huwelijk,
behalven deszelvs lijvstoebehooren en andere gereede
effecten had aan- en medegebragt in contante penningen de
somma van ruim f. 3000-00-00.
Dat zij na voltrekking van dit huwelijk, en het arrivement
binnen Zutphen, was worden geïnformeerd, dat den boedel
van opgemelde haaren eheman, met differente schulden
waren bezwaard en niet konde dulden, dat om de
voldoeninge van dien, zij ofte haaren man, langer
aangesprooken, of lastig gevallen wierden, eindelijk op de
iterative instantien van haar man, en tot conservatie van
deszelvs eer, eindelijk haare mede gebragte penningen ad
f. 3000-00-00 voornoemd zoo wel als nogh differente
capitaalen, welke zij van tijd tot tijd van haaren vader
Jacob Bolt uit Groningen
had ontfangen, geëmploieerd heeft, tot betaalinge der
schulden door voornoemd haaren eheman, voor 't ingaan
des huwelijks, gemaakt.
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Dat zij Suppliante ingevolge haar contract van huwelijks
voorwaarde bij wijse van voorschot deeze schulden hadden
betaald, en alzoo daar door op haar mans boedel
verkreegen eene praetensie van ten minsten 6000 guldens.
Dat nae verloop van eenige jaaren er differente verschillen,
tusschen haar en gezeide haaren man, meest
voortspruitende uit zijne ergerlijke leevenswijse waren
ontstaan, welke ten gevolge gehad hadden, dat ze zich
eindelijk genoodzaakt had gevonden, in 1795 met hem in te
gaan een vriendelijk accoord van scheiding, waar bij te
gelijk bedongen was, dat hij bij eene formeele acte van
vestenisse, tot securiteit haarer praetensie ad f. 6000-00-00
zoo zij voormaals tot voldoeninge zijner schulden voor
geschoten en betaald had, zijne ongereede goederen zouden
verbinden.
Dat ter gevolge en ad impletie van dat contract van
scheiding, voor het Stad Gerichte van Zutphen, in dato den
8. Augustus 1795 was gepasseerd, de acte in copia
authentica den requeste annex.
Dat Suppliante nae het ingaan van dit contract, en het
passeeren dier acte, direct daarop van Zutphen naar
Groningen was vertrokken, en zich aldaar bij haaren vader
had opgehouden. Dogh dat zij door de aanhoudende
klaaglijke brieven van opgenoemde haaren man,
hoofdzaakelijk inhoudende, dat zijne goederen door
anderen geadministreerd en niet behoorlijk zijn intrest
behartigd wierd, eindelijk nae eene afwesigheid van één
jaar en agt maenden weder herwaards overgekoomen was.
Dat aan haar bij deszelvs wederkomst te Zutphen,
gebleeken zijnde, dat haaren man van zijn bij een ieder wel
bekend ergelijk leeven terug gekoomen was, en zij zoo
door den rapportes van anderen als uit eigen ondervinding
overtuigd zijnde van het goede comportement van
denselven op zijn aanhoudend verzoek, en de
nadrukklijkste instantien van zijne goede vrienden
geresolveerd heeft de administratie van zijnen boedel zelvs
weder op zich te neemen.
Dogh dat Suppliante voor en aleer hier toe finaal over te
gaan vermeend had, om voor
af te moeten bewerken het ontslag van voorszeide haaren
man uit zodaenige curateele, als waar onder hij op instantie
zijner familie in den tijd haarer afwezigheid was worden
gesteld.

5 juni 2015 / Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 198 Transcriptie: © Marian Kruijt
Correctie: Alice Garritsen

Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Toegangsnummer 0005 – Inventarisnummer 476
Resoluties van Gedeputeerden betreffende de collaterale successie
Periode 1795-1797

Scannummer
vervolg scan
476-0155

Scan 476-0156

Inhoud
Dat zij zulx bij het Gerichte en de Regeering van Zutphen,
ongeacht haare aanhoudende verzoeken en instantien eerst
niet heeft mogen obtineeren.
Doch dat evengezeide Regeering, nae voor af daar over de
familie en curateuren van haaren man hadden verhoord,
aan haar deszelvs verzoek eindelijk had toegestaan, en het
ontslag van haaren man geaccordeerd, mits nogthans, zij
Suppliante, zich kwam te verbinden, dat gemelde haaren
man voortaan geduurende zijn leeven, ten laste van haar
Suppliante en haaren boedel zoude verblijven, zonder dat
de Stad Zutphen ofte haar mans vrienden immer in de
noodzaakelijkheid wierden gebragt om zich met hem te
bemoeijen; breeder bij de Resolutie in dato 15. Junij 1797,
den requeste annex omschreven.
Dat Suppliante dienvolgens zich op requisitie van de
Regeering der Stad Zutphen, bij een formeele acte door
haar op den 17. Junij laatstleeden, voor den Gerichte dier
stad gepasseerd, onder handtasting in eedes plaats had
verbonden, om gezeiden haaren man, NB tegens behoud
van den eigendom zijner goederen, geduurende zijn leeven
te verpleegen, gelijk consteerde uit die acte den requeste
annex.
Dat zij daar op zijnen boedel aanvaard en de administratie
van dien als haaren eigendom op zich genoomen, en zich
met hem in haar voorig woonhuis weder begeven had.
Dat zij geen voorraad van penningen of ijser vindende, en
ook bij den koopman geen ijser op credit konde krijgen,
direct daar op van hier na Groningen vertrokken was ten
einde haaren vader tot den voorschot van eenige contanten
te persuadeeren.
Dat weinige dagen daar nae dukgemelde haaren eheman
ziek en bedleegerig geworden en op den 29. September
laatstleeden, deezer waereld overleeden was.
Dat onder die goederen, welke haaren man bij zijn leeven
gepossideerd had, en waar op zij, ingevolge
voorschreeven Resolutien en opgevolgde acte van
alimentatie, de verpleeginge van hem aanvaard had, zich
bevinden een huis en wheere, nevens de
Coffijmoolenmakerij, daar annex kennelijk binnen de Stad
Zutphen aan de Nieuwstadspoort staande en gelegen.
En vermits de Suppliante, eerst voor weinige dagen was
worden geïnformeerd, dat zij verpligt is daar van 's lands
impost des 40en pennings te betaalen.

Bedrag
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Zoo verzogte dezelve dat dien, naar een aestimatie door
twee deskundige persoonen gedaan, ten bedrage van
f. 3665-00-00 waar van het deswegen afgegeven attest in
copia authentica bij de requeste is gevoegd; mogte worden
getaxeerd en gereguleerd.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien, de Suppliante,
uit zonderlinge consideratien, in dit geval, edogh zonder
eenige consequentie, van het in deezen begaane versuim,
der niet in tempore gedaane aanifte des contract van
alimentatie tusschen haar en wijlen haaren eheman
opgericht, gelibereerd en dienvolgens 's lands impost des
40en pennings van de daar bij gementioneerde behuisinge
en wheere. Voorts hof en werkhuis en 't Molenwerk,
getaxeerd op ses en seventigh guldens, twaalv stuivers en
ses deniers.

Bedrag

f. 76-12-06

Vrijdag den 15. December 1797
♦ Op requeste van Jan van Dillen, en verdere collateraale
ervgenaamen van wijlen Arnoldus Overkamp en
Margaretha van Munster, houdende dat zij alnogh buiten
staat waaren eene specificque opgave van deszelvs
nagelaatene ongereede goederen, wegens op nieuw
erresene difficulteiten, te kunnen doen.
Zoo verzogten dezelve dat hun nogmaals uitstel voor 2 à 3
maanden, mogte worden verleend.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien de bij
Resolutien van den 8. April en 5. Augustus beide deezes
jaars 1797 respective geconcedeerde termijnen, alnogh
voor den tijd van drie maanden geprolongeerd.

Scan 476-0157

Vrijdag den 22. December 1797
♦ Op requeste van Hendrik Janssen, woonagtig onder
Doetinchem, houdende, dat hij op den 12. December 1795
van Wander Hendriks en zoon Gart Wanders, onder
Zelhem
domicilieerende, had aangekogt een huis en hof, berg en
oven, nevens een stuk bouwland het Zijdenkempken
genaamd, in het Richterampt van Zelhem kennelijk staande
en gelegen, ende zulx voor eenen somme van f. 1250
guldens. Dat hij van dien koop den 11. Januarij 1796, en
dus in tempore, de nodige aangave aan den Contrarolleur
des 40en pennings had gedaan, als in margine de
koopscedulle ervindelijk, den requeste annex.

5 juni 2015 / Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 200 Transcriptie: © Marian Kruijt
Correctie: Alice Garritsen

Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Toegangsnummer 0005 – Inventarisnummer 476
Resoluties van Gedeputeerden betreffende de collaterale successie
Periode 1795-1797

Scannummer
vervolg scan
476-0157

Inhoud
Dat hij echter, opzichtelijk den termijn van betaalinge des
imposts, versuim had begaan, het welk veroorzaakt was,
door dat een geruimen tijd aan een gevaarlijke krankheid
heeft gelegen en even nae deszelvs herstellinge met de
jammerlijke ziekte onder zijne runderbeesten, en waar van
geen één heeft behouden, was bezogt geworden!
Zoo verzogte den Suppliant, dat UL hem om de
geallegueerde redenen en beweeglijke inzigten, van de
geincurreerde poenaliteit gratieuselijk gelieven te
libereeren.
Hebben de Gedeputeerden tot de Finantien, den Suppliant
om de gelibelleerde redenen, in dit singuliere geval, van
alle poenaliteit gelibereerd, en overzulks goedgevonden,
dat met betaalinge van den enkelden impost des 40sten
pennings, ad f. 31-05-00, zal kunnen volstaan.

Bedrag
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Toelichting

Deze transcriptie maakt deel uit van het digitaliseringsproject van
Genealogiedomein.nl o.l.v. Ben Baneman.
De digitale afbeeldingen van het register, waarnaar wordt verwezen,
zijn ► hier in te zien.
Fotografie: W.J. Oving
Fotonummers 476-0001 t/m 476-0157.
Bron
Vindplaats: Gelders Archief www.geldersarchief.nl
Archieftitel: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden.
Resoluties van Gedeputeerden betreffende de Collaterale Successie
Archieftoegangsnummer 0005 - Inventarisnummer 476 - Periode 1795-1797
Gebiedsomschrijving:
 Steden: Zutphen, Doesburg, Doetinchem, Groenlo en Lochem
 Landdrostambt van Zutphen: richterambten Steenderen, Ruurlo, Hengelo,
Zelhem, Hummelo en Ambt Doetinchem
 Scholtambt van Zutphen: richterambten Almen en Gorssel (Eefde, Epse,
Gorssel, Harfsen, Lage Wetering en Oxe), Vorden (Vorden, Delden,
Linde, Mossel en Veldwijk) en Warnsveld (Warnsveld, Leesten,
Vierakker, Warken en Wichmond)
 Richterambt van Doesburg: dorpen Angerlo, Drempt, (Old-)Keppel;
buurtschappen Olburgen, Beinum, Eldrik, Angerlobroek
 Scholtambt van Lochem: Laren, Ampsen, Barchem, Boschheurne, Exel,
Groot Dochteren, Klein Dochteren, Langen, Nettelhorst, Oolde,
Stokkumerbroek
 Bannerijen: Bronkhorst, Wisch, Bahr en Lathum
 Heerlijkheden: Borculo (Borculo, Gelselaar, Geesteren, Eibergen, Rekken,
Neede), Bredevoort; (Bredevoort, Aalten, Winterswijk, Dinxperlo),
Lichtenvoorde (Lichtenvoorde, Lievelde, Vragender, Zieuwent en
Harreveld), Verwolde, Lichtenberg, Keppel (Keppel-Binnen/Laag-Keppel)
 Graafschap Bergh: 's-Heerenberg, Gendringen en Etten, Zeddam,
Netterden, Didam, Westervoort, Beek

Mijdrecht, 5 juni 2015
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Toegangsnummer 0005 – Inventarisnummer 476
Resoluties van Gedeputeerden betreffende de collaterale successie
Periode 1795-1797

A
Aalderink, 6
Aalten, 49, 166, 185, 188, 189,
193, 195
Aaltensche Broek, 196
Aalter Esch, 49, 196
Abbinck, 39, 66
Abbink, 178
Aberson, 87, 155
Abersons, 176
Addinck, 43
Addink, 131
Aelbers, 80, 91
Aelderink, 56, 62
Aelten, 27, 58, 89, 90, 91, 101,
109, 118, 124, 126, 146, 151
Aelter Esch, 27, 101
Aelteresch, 126
Aelterpoort, 123, 125
Aenstoot, 26
Agtersten Toomeskamp, 35
Akker, 23
Akker van Jacob Crouse, 50
Albers, 39, 66, 81
Alewijn, 95
Almen, 39, 96
Alphers, 140
Alst, 49
Amerongen, 62
Amsterdam, 2, 5, 27, 35, 38, 49,
54, 60, 73, 78, 91, 93, 95, 108,
110, 117, 126, 129, 136, 141,
148, 151, 157, 159, 160, 184,
192
Amsveld, 157
Angerlo, 6, 7, 14, 44, 121, 162
Anholt, 39, 81, 143
Anneken Abelen weijken, 95
Anneveld, 66
Annevelt, 66
Anstoterkamp, 26
Antholt, 170
Antink, 93, 109
Apeldoorn, 82
Appelhof, 192
Appingedam, 141
Arends, 84
Arendsen, 101
Arentsen, 95, 105
Arnhem, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 36,
82, 97, 127, 130, 137, 140,
153
Arolzen, 81
Asmus, 170

Assink, 19
Avelink, 137
Avest, 192
Avinck, 57
B
Baak, 65, 168
Baaksche Broek, 89
Bademathe, 69
Baembrug, 35
Baerken, 145, 178
Baexken, 4
Bagijns Roeden, 136
Bahr en Lathum, 16, 127
Balink Esch, 35, 88
Ballot, 39
Banck, 151
Baneman, 24
Banemans, 59
Bannink, 134
Banninkmaethe, 25
Barchem, 56, 72, 73, 102, 184
Barchemschen Wegh, 32
Barg, 55, 87
Bargerman, 32
Barghege, 50, 51, 55
Barghem, 159, 176
Barle, 124
Barlheese, 36, 93
Barlhese, 54
Barlo, 101, 188
Barneveld, 36
Barteld Roordinks Hofsteede, 62
Bartels, 120
Bartelskamp, 14
Bataavsch Braband, 188
Baten, 69
Becking, 151
Beek, 6, 28, 36
Beeke, 5, 133
Beeker, 131
Beekman, 60, 128
Beelij, 46
Beerentsen, 69
Beernink, 102
Beest, 50, 51, 71, 85, 180
Beestman, 146
Beggelaer, 89, 90
Beijer, 36
Beijerspand, 46
Beijerspant, 46
Beijnum, 23
Bekendijk, 123, 124
Bekking, 5

Bekkink, 49
Bekvelt, 25
Belt, 117
Beltrum, 26, 61, 152, 192
Bembroeck, 22
Bemter, 51
Bennekum, 147
Benninck, 31
Bennink, 31, 33, 118
Bensel, 194
Bensink, 130, 167
Berbice, 13
Berenhorst, 59
Berentsen, 108, 162, 168
Berg, 53, 95, 122
Bergen, 32
Bergen op Zoom, 9
Bergh, 1, 4, 16, 28
Berghe, 28, 69
Bergtstraet, 135
Berkel, 159
Berkelesch, 139
Berkestein, 82
Berlijn, 149
Bern, 188
Bettink, 31, 131
Beukers, 61
Beukerstraat, 47
Beukerstraet, 10, 14, 67, 76
Beukerstraete, 89
Beumer, 13, 15, 130, 140
Beumers hoff, 170
Beumers Stede, 170
Beumerskamp, 114
Beumerweide, 18
Beunink, 169
Biel, 24, 59
Bieneman, 119
Bierstraat, 185
Biesen, 81
Bijenhoff, 154
Bijenholt, 154
Bijgel Roerdinkshuijs, 108
Bijland, 17
Bijland Halt, 17
Bijsters, 122
Bijvink, 18
Bilderbeek, 51, 93, 175, 176
Bille, 38
Billensteede, 174
Binnen Esch, 109
Bisschop, 105
Bittersbosch, 192
Blaeuwen Toorn, 73
Bleumink, 111
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Resoluties van Gedeputeerden betreffende de collaterale successie
Periode 1795-1797

Blik, 57
Bloedthiende, 196
Bloemendaal, 48
Bloemendael, 69
Bloemers, 5
Bluijster, 130
Bodde, 49
Bodenslagh, 69
Boeijink, 83
Boekholt, 4, 126, 186
Boerbooms, 77
Boers, 107
Boeserij, 102
Boetzelaer, 17
Boitink, 133
Bokhorst, 20, 75
Bokkel, 61, 118, 195
Bokkenhorst, 2
Bol, 6, 32, 62
Bold, 55
Bollen, 31, 33
Bollen Huijsjen, 31
Bolskamp, 28
Bolt, 136, 197
Bomble Vatebender, 130, 140,
159, 172, 192
Bomer, 134
Bommel, 177
Bongert, 82
Bonkink, 110
Bookhamersmaetjen, 145
Boolstraet, 74, 76
Boomhorst, 78
Borch, 41, 42
Borculo, 5, 6, 8, 10, 12, 17, 19,
24, 26, 57, 59, 60, 61, 68, 84,
87, 103, 104, 105, 112, 123,
139, 152, 159, 164, 178, 192
Borg, 74, 79, 97, 98
Borgerink, 51, 127
Borgh, 139, 181
Bornhoover Straet, 100
Bornhoverstraet, 78, 79
Borninkhof, 5
Borninkhoff, 89, 146
Borninkhoffplaetse, 90
Borninkhover Esch, 90
Bosberends Hofsteede, 68
Bosch, 8, 15, 22
Boske, 109
Boslo, 128
Bosman, 32, 42
Bosscher Esch, 188, 196
Both, 3, 16, 95, 101, 195
Bouwman, 50, 78
Bouwmeester, 142
Bovelt, 31

Bovij, 8, 22
Brabander, 40, 53
Brabansch Gouvernement, 176
Braeke, 19
Brand, 100
Brandenburg, 131, 178
Brandink Horsterkamp, 40
Brands, 36
Brandsbos, 157
Brantsen, 177
Bras, 66
Bredevoort, 5, 27, 30, 31, 37, 66,
83, 89, 90, 91, 109, 122, 123,
124, 125, 156, 189
Bree, 35
Breen, 59
Brentrop, 5
Bresser, 54
Bretone, 135, 160
Breukelaer, 20
Brinck, 62
Brink, 1
Brinke, 10, 12, 96
Brinkerveld, 174
Brinkheurne, 31
Brinkman, 96
Brinkveld, 174
Broeck, 12
Broeckhuisen, 111
Broeke, 35, 46, 104, 155
Broeker, 5, 76, 82, 110, 112, 131,
135, 138, 139, 160, 172, 179
Broekhuis, 146, 152
Broekhuisen, 111
Broekmaethe, 139
Broekmathe, 164
Broeksgoorden, 196
Broens, 46
Broiles, 7
Bronkhorst, 9, 67, 108, 131
Bronsbergen, 180, 181
Brouwer, 7, 119
Bruens, 21
Bruggen, 38
Bruggink, 14, 141
Bruijn, 190
Bruinenakker, 137
Brummen, 117, 162
Bruna, 49, 151
Brunsvelt, 128
Brus, 13
Brusart, 141
Brusselskempken, 79
Brusseltjen, 23
Brussen Thiende, 196
Buesink, 2
Bukker, 126

Bumte, 133
Burgemeester, 12
Bus, 18
Busschers, 59
Buths, 178
Buveldsstuk, 16
C
Caemerlinks, 6
Camersteede, 106
Campen, 112, 123, 185
Capellen, 106, 107, 168
Capellen tot de Marsch, 168
Capittel Vlassert, 16
Carlier, 30, 61
Carvelt Thiende, 7
Caspers, 77
Cate, 78, 146
Catharinenkampjen, 25
Cemnaweide, 166
Charon, 85
chimmelpenninck, 57
Chozij, 40
Cleef, 149
Cleefs Marksche Lands
Regeeringe, 149
Cleefsche Regeeringe, 149
Cleefsland, 54, 79, 81, 104, 150
Cleve, 170, 178
Cloek, 15
Clompskamp, 30
Clooster Zwilbroek, 59
Cloot, 167
Cloot Thiende, 2
Coelij Schroeven, 189
Coeverdens Thiende, 196
Coeverdensen Thiende, 90
Coffijmoolenmakerij, 199
Colenbrander, 1, 70, 79, 84
Colenstraet, 78
Comansgoed, 127
Comsteeg, 166
Conradi, 31, 37
Coolhaes, 105
Coops, 97, 128, 183
Coopsen, 190
Coorman, 71
Copijn, 111
Cornansland, 6
Cornegoor, 128
Cornu, 77
Corts, 30
Cotten, 104
Couleman, 70
Craeijvanger, 71
Cramborgs, 102
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Cremer, 113, 122, 153
Crijst, 95
Croix, 121, 149, 150
Crummerskamp, 68
Cuijk, 145
D
Daelen, 27
Dam Koenders Hofsteede, 144
Damen, 49
Damhaer, 96
Dammermansplaets, 17
Dankerts, 6
Davelt, 71
Daven, 24, 59
David Giesenshoff, 141, 147
Decanie, 195
Degener, 27, 125
Dekkersmathe, 192
Delden, 47, 71, 157, 158, 184
Delft, 139, 163
Den Haag, 121, 177
Den Haeg, 117
Derckson, 47
Derk Smeenkskamp, 124
Derksen, 77
Deuink, 58, 95, 101
Deurvorst, 151
Deutekom, 141
Deutichem, 122
Deventer, 38, 57, 60, 163, 187
Diaconie, 161, 196
Diaconie te Aalten, 196
Diaconije, 83
Diaconije der Stad Lochem, 53
Diaconije van Ruerlo, 43
Didam, 14, 23, 49, 50, 107, 173
Diemen, 78
Diemont, 66, 193
Diepenheim, 110
Dieperink, 53
Diepsteege, 152
Dietgesstuk, 16
Dijk, 27
Dijkerman, 128
Dijkhoek, 19
Dijkker, 170
Dijkmansplaatse, 164
Dijkmansplaetsjen, 139
Dildens Rouwenoort, 71
Dillen, 114, 143, 169, 200
Dimmendael, 70, 79, 110
Dingesteege, 65
Dinxperlo, 46, 81, 89, 90, 106,
172, 174, 186, 194
Doesberg, 39

Doesbergh, 135
Doesborg, 12, 13, 14, 23, 39, 44,
58, 63, 96, 103, 107, 108,
134, 136, 138, 145, 151
Doesborgh, 1, 3, 6, 13, 47, 48,
155, 162, 189
Doesburg, 11, 15, 66, 108, 113,
121, 135
Doetichem, 12, 18, 23, 41, 69,
70, 74, 76, 79, 85, 97, 99, 110,
114, 115, 120, 128, 147, 153
Doetinchem, 15, 18, 23, 48, 158,
161, 170, 171, 173, 183, 200
Doeveren, 101
Dokkum, 134
Dommels, 145
Donkers, 162, 164, 176
Doornink, 103
Dorpbuur, 2
Dorpland, 43
Dorth tot Velde, 52
Dr. Jan Knegtsland, 174
Drajers, 31
Drempt, 14, 48, 58, 96, 189
Drienksland, 189
Driesburg, 178
Driessen, 52
Drostenhoff, 40
Drostensteede, 117
Drosterije, 117
Druman, 128
Dubbeldam, 142
Dubbensteede, 196
Duijstere Steege, 124
Duijsteresteeg, 105
Duijstersteeg, 13
Dungen, 195
Dunnewegen, 4
Dunsbergs, 29
Duppegieter, 21
Dussen, 189
Dwarsstukke, 64
E
Ebbekink, 72
Ebbekinks, 72
Ebbink, 65, 67
Eck, 177
Eefde, 107
Eekes, 88
Eelderink, 128
Eeltink, 97
Eerden, 161, 171, 195
Eesink, 92
Eessink, 91
Egbers, 52

Egberts, 138, 160, 172
Egelink, 13
Eggink, 5, 24
Eickelberg, 81
Eigenland, 188
Eijbergen, 12, 59, 142, 146, 178
Eikelenkamp, 178
Ekelders, 34
Ekker, 65
Elden, 137
Eldrik, 6, 14
Elffrink, 59
Els, 81
Else, 34
Elskamp, 97
Elst, 71, 140
Elten, 45, 50, 126
Eltensche Hoeve, 53
Elting, 151, 155
Eltink, 62
Emmerick, 121, 149, 150
Emmerik, 4, 16, 18, 72, 97, 149,
195
Endepoel, 110
Engelandsbosch, 96
Engelbronn, 12
Engelens, 110
Enschut, 15
Ensen, 51
Ensink, 128
Ensman, 103
Ente, 139
Entel, 17
Eppink, 90
Erf Reeff, 95
Erinkvelt, 81
Ermelo, 50
Eschede, 187
Eskes, 8, 22
Esselink, 55, 92
Esselink Goor, 10
Esselinkland, 178
Esselinks, 80
Essen, 15, 56, 85, 173
Etten, 54, 164
Evekink, 5, 72, 86, 97
Everdingen van der Nijpoort, 38
Everinkslagh, 133
Evers, 8, 49, 58, 93, 98, 151, 162
Everslagh, 145
Everwennink, 67, 93, 166, 175
Everwennink of Meulenbrugge,
175
Everwenninkcamp, 175
Ewijks, 76
Exel, 192
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F
Falck, 38
Falicamp, 7
Fallot, 121
Falter, 151
Feriet, 117
Fijldar, 84
Filo, 179
Fleischouwer, 162, 164, 176
Florijn, 110
Fluende, 118
Focking, 25, 135
Fockink, 101
Foest, 78
Fokkink, 58
Forsten, 122, 123
Francken, 23
Frankensteeg, 51
Frankrijk, 168
Fransche Colonie, 149
Fransche Colonie Gerigt, 149
Frenkenweide, 80, 91
Freriks, 189, 193
Fuijkebelt, 59
Fumal, 60
G
G. van Eps stukjen, 185
Gal, 49
Galgenkamp, 100
Gander, 15, 114, 171
Gankje, 69
Gansemaatjen, 171
Gantvoort, 189
Garretsen, 18
Garrit Jan Heelinkhuisken, 156
Garritsen, 51, 119, 162
Gartzen, 20
Garvelinkkamp, 103
Geerdink, 112
Geeschterschen Esch, 193
Geesinksweidjen, 7
Geesteren, 5, 9, 12, 17, 19, 24,
32, 59, 84, 99, 139, 192, 193
Geestersche Poorte, 104
Geesterschen Esch, 5, 193
Geestesteeg, 145
Gelderland, 18, 53
Geltink, 102
Gemeene Wegh, 43, 53, 132
Gendingen, 21
Gendringen, 1, 21, 38, 46, 66, 81,
86, 126, 174
Gennepsland, 76
Gent, 76, 95
Genthorst, 16

Gereformeerde Kerk van, 122
Gerrits, 22
Gerritsen, 14, 105, 108
Gerverdink, 10
Geurkink, 83
Geurs, 63
Geurts, 165
Geweldigershoek, 9
Gielinck, 103
Gielink, 170
Gierkink, 102
Giesekamp, 139
Giesenbosch, 49
Giesenkamp, 124
Giessen, 81
Gijsbers, 64
Gijsberskamp, 65
Gijsberts Thiende, 65
Gijsenkamp, 30
Glasemakersmathe, 77
Goede, 95
Goedmanskamp, 26
Gompert, 29
Gooij, 29
Gooijschen Enk, 39
Goor, 5, 6
Goossen, 91
Goossens, 114
Gordinaer, 120
Gorsel, 10
Gorssel, 9, 187
Gorsselink, 96
Gotinkmaat, 175, 176
Gotinksmaat, 176
Graaff, 187
Graal, 158
Graeff, 38
Grael, 99
Graeuwert, 134
Grave, 145
Greeve, 72, 86
Greupink, 135
Greve, 97
Gribbroeck, 64
Grietmaet, 145
Grievink, 91
Grievink Brugge, 27
Grievinkbrugge, 118
Grijmelinksbrake, 164
Grijs, 160
Groene Maet, 32
Groenemaat, 73
Groenlo, 19, 25, 26, 35, 38, 57,
60, 73, 83, 94, 99, 133, 138,
146, 152
Groenlosche Maethe, 90
Groenlosche Watermolen, 90

Groenmarkt, 85, 167, 191
Groenouwe, 72
Groningen, 11, 58, 123, 197, 198,
199
Grontmans, 50
Groot Dogteren, 38, 134
Groot Everwennink, 175
Groot Kulsdom, 32
Groot Lanssink, 184
Groot Nijhoff, 58
Groot Vicenslagh, 122
Groote Kerkhoff, 13
Groote Slagh, 77, 144
Groote Stijgoor, 55
Groote Willink, 24
Grootenhuis, 104
Grotenbrecht, 162
Grutterije, 79
Gudde, 80, 98, 110, 126
Gulikers, 173
Gunningh, 30, 61
Gussinklo, 101
H
Haack, 156, 176, 197
Haar, 183
Haaremaet, 45
Haarlem, 120
Haarlo, 146
Haas, 6
Hackenbroeck, 73
Hackenbroek, 70
Haeff, 81
Haeften van Wadenoijen, 182
Haege, 35
Haer, 45, 99
Haeremaet, 45
Haerlem, 72
Haert, 146
Haertman, 88
Haes, 66, 97
Haesebroeck, 168
Haeve, 61, 134
Hage, 13, 21, 60
Hagel, 110
Hageman, 107
Hagenbeek, 102
Haijtink, 32, 38, 40, 53, 187
Haijtinkkamp, 93, 94
Hakfort, 81
Hakkenbroeck, 38, 73
Haksteege, 27
Halemanskamp, 40
Halle, 20, 163, 164
Halve Maen, 14
Halve Maene, 26
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Ham, 7
Hamer, 51, 52, 93
Hammink, 28, 165
Haneveld, 102
Hansenkamp, 55
Hanssen, 85
Happert, 15
Harderwijk, 117, 123
Harfkes, 54
Harfsen, 39, 96
Harkelkamp, 40
Harkink, 53
Harmen Wessels Steede, 17
Harminenkamp, 88
Harmsen, 16, 66, 85, 105, 178,
196
Harreveld, 163
Hartenbult, 89
Hartgerink, 53, 136
Hartjes, 49, 50
Hartman, 81
Hartrijse, 60
Hartsveld, 1
Has, 146
Hasel, 64, 65, 88
Hasenbroecksland, 68
Haseweide, 113
Hasewoold, 22
Hasewoolde, 10
Hasselman, 53
Hasselo, 157, 184
Hassels, 128
Hasselt, 45
Hassink, 29, 111
Hattem, 119
Haverkamp, 2, 43, 131
Haverman, 52
Havikhorst, 19
Haxbergen, 59
Hebing, 170
Hedel, 51
Heeckeren, 21, 22
Heeckeren tot de Kemna, 182
Heelinkhuisken, 156
Heelweg, 163, 194
Heerdink, 117
Heerdink Haar, 117
Heerenberg, 28, 45, 69, 95, 101
Heerenbergh, 181
Heerengaerden, 65
Heesen, 194
Heide, 106
Heijde, 106
Heijden, 115, 176
Heijdenrijk, 2, 25
Heijinck, 31
Heijink, 17, 24, 78, 147, 161

Heijlersig, 53
Heijmans, 16
Heijtink, 77, 144, 158
Heiligen Geesten Steeg, 6
Heinkslag, 192
Hekerkolk, 112
Hekken, 132
Hekkers, 192
Helbarg, 152
Helderman, 89, 132
Heller, 178
Hellers, 125
Hellinkgaerden, 40
Helmink, 163
Hemken, 164
Hemmekink, 71
Hendrik ter Haers huijs, 103
Hendriks, 25, 83, 147, 179, 200
Hengel, 99, 103, 135, 158
Hengelo, 24, 25, 28, 29, 39, 71,
93, 94, 111, 134, 137, 144,
182
Hengelosche Wegh, 41, 42
Hengst, 145, 178
Hennen, 81
Henseler, 53
Hermesmaat, 48
Hermsen, 16, 195
Hertogenbosch, 13, 121
Hervormde Gemeente, 83
Hesseling, 10, 195
Hesselink, 89, 183, 195
Hesselink Enck, 24
Hesselink Esch, 9, 59
Hessels, 19
Hessenland, 81
Heukelman, 7
Heurderweert, 159
Heurne, 89, 90, 106
Heurnink, 104
Heuser, 83
Heusinkvelt, 129
Heutink, 95
Heuvelsweide, 118
Heuveltjen, 192
Hiddink, 62
Hietakker, 103
Hietbrink, 80, 82, 91
Hietink, 94
Hietkamp, 65
Hietmaethe, 96
Hietvelt, 90
Hilbersmaat, 73
Hilbrink, 8
Hilgers, 96
Hissink, 132
Hoekweide, 76

Hoen, 69
Hoenderstuk, 187
Hoetink, 46, 52
Hoeve, 57, 69
Hoever Braeke, 57
Hof Toe Baak, 168
Hoff Te Tillinger, 189
Hofgoed Hesselink, 90
Hofman, 88
Hofstraet, 8
Hoge Hekkenslagh, 117
Hoge Kijp, 146
Hogebrugge, 105
Hogeland, 122
Hogelugt, 14
Hogen Enck, 80
Hogenkamp, 51, 137
Hogeslagh, 20, 75
Hogeweg, 15
Hoiking, 186
Holdijk, 19
Holland, 48, 53, 82, 103, 142,
179, 189
Hollandsch Gelderland, 150
Hollenberg, 189
Hollerman, 191
Holling, 193
Holsland, 56
Holst, 78
Holt, 101
Holten, 13
Holtens, 41
Holts, 6
Holtslag, 15
Homburger Straate, 158
Homburger Straet, 99
Homburgerpoort, 74, 153
Homburgerstraet, 74
Hondeling, 159
Hondeslagh, 69
Hondorp, 90
Hongarijen, 176
Hongerkamp, 39
Honsteede, 84
Hooff, 117
Hoog Keppel, 104, 144
Hoog- of Olden Kppel, 189
Hooge Braeke, 9
Hooge Suurle, 107
Hoogen Bongaerd, 162
Hoogen Enck, 53
Hoogen Gaerden, 65
Hoogen Kamp, 181
Hoogen Ooster Esch, 133
Hoogen Weerbos, 93
Hoogenkamp, 2
Hooijlandjes, 9
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Hooijweerdjes, 128
Hoon, 132
Hoonte, 10
Hoopman, 58, 188
Hoorn, 52, 141
Hoornwerk, 39
Horselink, 195
Horst, 67, 130, 141, 148
Horsterkamp, 118
Horstink, 89
Horstok, 51
Hospitaels Poort, 8
Hospitaelspoort, 22, 78, 82, 85,
105, 147
Houtmarkt, 84
Hovel, 4
Hövel, 4
Hövel tot Wezeveld, 4
Hoven, 9, 119
Hovenstrij, 35
Hoves, 135
Huerne, 139, 159
Huetink, 27, 52, 95, 108
Huijkink, 94
Huijnink, 118
Huijsakkers, 128
Huijse Ampsen, 113
Huis Bergh, 173
Huise de Kruishorst, 177
Huiskes, 19, 99
Huissen, 81
Hulsevoordermaethe, 35
Hulshoff, 34
Hulsman, 42
Hummel, 194
Hummelinck, 56
Hummelink, 34, 56
Hummelinks, 21
Hummelo, 28, 71, 77, 144
Huneknuver, 11
Hunenknuver, 129
Huningskamp, 113
Huntenschevelt, 81
Hunting, 86
Huppel, 64
Husink, 41, 74
Huttendorp, 15
Huurdemans, 107
I
IJmenkamp, 12, 65
IJsendijke, 60
IJsere, 158
IJserlo, 91
IJssel, 2
IJssel Cloot Thiende, 2

IJsseloorth, 177
IJsselrust, 18
IJssendorp, 97
Ikink, 102
Iserlo, 118
Iveldestuk, 16
J
Jagerink, 81, 89, 90
Jan Beerentsens Haefken, 29
Jan Knegtsland, 109
Janssen, 18, 28, 36, 47, 62, 69,
76, 93, 115, 141, 144, 167,
200
Jebbink, 128
Jedink, 163
Jentink, 85
Jimmink, 93, 94
Jolink, 50, 51, 52, 77
Jonge, 169
Jongeling, 35
Jonkerenbosch, 15
Jonkerenslagh, 85
Jonkerslag, 15
Joolink, 55
Joost van Vordens akkers, 145
Jordens, 187
Juchem, 23, 161
Juffer ten Holtens Pas, 153
Jurriens, 144
K
Kaaltjes, 16, 50
Kaecks, 165
Kaelen Loenhorst, 70
Kamphuis, 188
Kapel, 62
Kappersmaethe, 84
Kappert, 128
Karbvee, 90
Karels, 76
Karkwijk, 183
Karselder, 46
Katten, 97
Keefskamp, 27
Keemink, 194
Keer, 38
Keijser, 18
Keller, 139
Kemenaershoff, 27
Kemink, 186
Kemperman, 54
Kempers, 171
Kempken, 56
Keppel, 37
Keppel tot Oolde, 37

Kerk te Doetinchem, 171
Kerkengaerden, 57, 112
Kerkenhuisjes, 3
Kerkenkamp, 88
Kerkenland, 137
Kerkhoffskamp, 76
Kerkstraat, 1
Kerkwijk, 23, 56
Kersjes, 103, 173
Kersten, 131
Kesselaar, 166
Ketjen, 39, 151
Keulens, 110
Keuper, 48
Keurs, 134
Keusink, 24
Kienkamp, 32, 40, 72
Kievekamp, 130
Kievekamps Hutte, 130
Kievenkamp, 130
Kijff, 78
Kilholt, 40, 136
Kimperkamp, 26
Klaessen, 77
Klavers, 144
Klein Buijtink, 94
Klein Enserink, 158
Klein Everwennink, 175
Klein Golden Slagh, 56
Klein Harperink, 10
Klein Heersink, 139, 164
Klein Hesselink, 106
Klein Landewheer, 103
Klein Michelbrink, 126
Klein Niesink, 29
Klein Roessink, 71
Klein Schulderink, 163
Klein Tanck, 35
Klein Waaijenburg, 71
Klein Winkel, 183
Kleuvers, 90
Kloese, 101
Klokkenkamp, 102, 123
Klompenkamp, 124
Klomps, 61
Klooster, 145
Kloosterhoff, 26, 51
Kloot, 72
Kluijvers, 24, 60
Klumpers, 88
Klumpersteede, 175
Knippenbergs, 33
Knoop, 143
Knuijen, 62
Knuijm, 6
Knuppels Thiende, 39
Kobus, 118
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Kock, 195
Kocks, 73
Koeijpoortstraet, 66
Koek, 187
Koekamp, 182
Koemathe, 51
Koenders, 122
Koepoortstraat, 189
Koepoortstraet, 145
Koeslag, 134
Koesteeg, 40
Koesteege, 53, 65
Koesteegengaerden, 35
Koetsen, 44
Koeweide, 55, 76, 77, 124, 144,
174
Koeweijde, 115
Kojers, 20
Kok, 16, 51
Kokspoorte, 68
Kolbree, 101
Koldeboom, 59
Koldenboon, 24
Kollenslag, 180
Kollewagen, 27
Koning, 117
Koningsweg, 49
Koningswegh, 27, 126, 196
Konstelaer, 97
Kooije, 83
Koom Watermole, 146
Koopsweide, 185
Koornbree, 164
Kopijn, 93
Koppelsteeg, 73
Koppen, 106
Korte Beukerstraet, 60, 139
Korte Hofstraet, 52
Korte Slag, 2
Korte Vooren, 32, 33, 53
Kortenberg, 88
Kosmans Kempken, 22
Kossink, 83, 92
Koster- en Kerkstraat, 155
Kostershooven, 30
Koterije, 38
Kotten, 135
Kraeij, 142
Kraeijenhof, 5
Kraejenbrink, 113
Kragting, 3
Kranius, 181
Kroesen, 33, 34, 35
Kroets Luitjes Slag, 170
Kromme of Groote Asbroek, 2
Kronenborg, 105
Kroon, 13

Kruijkerink, 78
Kruijsbergsstuk, 44
Kruisstuk, 12
Kruisstukke, 134
Kruseman, 24
Kuene, 163
Kuijper, 177
Kuijpers, 178
Kuijperskamp, 178
Kuijperstraet, 22
Kuil van Trooij, 16
Kuiltje, 2
Kuipers, 159
Kulsdom, 32
Kuntz, 170
Kwekeboom, 10
L
Laak, 182
Laakhorst, 59
Laar, 6
Laarberg, 193
Laaren, 175
Laarepoort, 6, 179, 188
Labots, 36
Labrand, 134
Laer, 20, 89, 163, 164, 176
Laer Binnenpoort, 143
Laer en Hospitaelspoorten, 77
Laer tot de Oije, 162, 164
Laeren, 14, 64, 134
Laerpoort, 8, 14, 51, 52, 55, 84
Laers Kampjen, 147
Laerskampjen, 141
Lammers, 178
Landeweert, 87, 112
Lange Braak, 178
Lange Brugge, 88, 157
Lange Hietveld, 94
Lange Hofstraet, 22, 52, 105
Lange Kuiperstraet, 58
Lange Slag, 2
Lange Stuk, 196
Lange Weide, 123
Langen Dreeve, 14
Langen Esch, 184
Langenberg, 36
Langerack, 70
Langerak, 15, 48
Langeweijde, 5
Lankhiet, 57, 68
Lansinksmaethe, 139
Lanssink, 20
Laren, 117
Lathijnsche Schoolen, 6
Lathum, 115

Lausanne, 188, 191
Lebbink, 3
Leemhorst, 118
Leemkuil, 25
Leennman, 85
Leesink, 157
Leeuw van Coolwijk, 181
Leeuwen, 68
Leeuwerik, 179
Leijendekker, 63
Lemker, 115
Lengel, 181
Lenkhof, 49
Lenkhorst, 151
Lenselink, 79
Lenting, 132
Leu de Wilhem, 44, 113
Leuink, 157
Leuire, 122
Leuke, 103
Leuken, 173
Leunk, 72, 73, 192
Leunk of Kloot, 73
Leverikskamp, 33
Liberans hoff, 170
Liefde, 11
Liefferdink, 92
Lieftink, 171
Ligtenberg, 72, 73
Ligtenhorst, 192
Ligtenvoorde, 2, 21, 24, 25, 33,
34, 35, 47, 91, 102, 142, 163,
186
Ligterink, 125
Lijmers, 50
Lijsen, 109
Limborg, 81
Linde, 35
Lindeboom, 196
Lindeman, 13
Linderland, 185
Lintelo, 118
Lobrij, 132
Lochem, 10, 14, 15, 17, 27, 32,
38, 40, 53, 55, 72, 73, 78, 80,
81, 96, 100, 102, 103, 113,
117, 127, 134, 136, 157, 159,
163, 176, 184, 185, 192
Lochemschen Berg, 32
Loenders, 15
Loenhorst, 70
Loeters, 49
Londen, 67
Longte, 129
Lool, 173
Loskamp, 86
Lotz, 93
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Louvillard, 121
Louwermans Hofsteede, 127
Lubbers, 62, 165
Lucas, 84, 87, 112
Lucasplaets, 84
Luesink, 54, 129
Luijtenbeek, 138, 160
Luiten, 196
Luitenbeek, 172
Lusink, 88
Lussink, 175
Lutteken, 82
Luunk, 184
Luure, 76
M
Maagsplaats, 184
Maasbommel, 145
Maat, 81
Maatbree, 90
Maath, 18
Mackink, 68
Maelderink, 29, 52, 85
Maene, 26
Maersensteeg, 83
Maes, 110
Maessen, 14, 67
Maet, 18
Makkink, 82
Man, 155
Maneveltskamp, 31
Manschot, 129
Mardel, 145
Marijenbeelt, 58
Mark, 4
Markpaal, 185
Markt, 7, 11, 12, 13, 32, 47, 51,
52, 55, 85, 118, 130, 135, 160
Markvelde, 110
Marschpoort, 9
Marskempken, 23
Marspoort, 13, 119, 132, 169
Marspoorterwal, 93
Marten Wesselskamp, 133
Martinet, 54, 75
Masis, 32
Masselink, 147, 161
Massink, 98
Massop, 44
Mast, 22
Matelaerskamp, 23
Mathe, 117
Meddehosche Straete, 65
Medehosche Straete, 83
Meegs Plaatsjen, 157
Meelbree, 12

Meenenland, 38
Meenk, 31
Meerbeek, 178
Meerbeeker Lange Braake, 178
Meerbekerbroek, 59
Megerink, 135
Meijer, 32, 173, 181
Meijerink, 8, 36, 55, 85, 180
Meijers, 28
Meijhuis, 170
Meijpoort, 12
Meijpoortstraet, 11, 138
Meijs, 65
Meinenkamp, 92
Meintink, 134
Mekkink, 118
Melgers, 44
Melkakker, 50
Mellendijk, 163
Mellink, 141, 147, 163
Menger, 72
Mengers, 14
Menkhorst, 107
Menkvelt, 120
Mennekeshof, 174
Menninkkamp, 39, 40
Mensink, 186
Mentenie, 117
Mentenie of Tuller, 117
Mentink, 71, 134
Meppel, 6
Messink, 27
Metselaars hof, 189
Meulemaet, 21, 38
Meulen, 183
Meulenbrugge, 175
Meulenbrugs, 176
Meulenpoort, 55
Meursland, 101
Meutstege, 53
Meutstegenslagh, 117
Michelbrink, 103
Michels, 31, 37
Michiel Gevers Dwarsstuk, 119
Middel Cloot Thiende, 2
Middelburg, 51
Mijmersmaat, 2
Minkman, 112
Miste, 31
Misterpoort, 31, 123, 124, 189
Modderman, 123
Moeselmaethe, 141, 147
Mokkinks, 41
Molengoor, 40, 53
Molenhoff, 21
Molenschotland, 29
Molenveld, 14

Molenwerk, 200
Moll, 159
Monniken Thiend, 140
Morse, 64, 65
Morser, 152
Morsmaethe, 88
Morssche, 66
Mossel, 47
Mossele, 107
Mourik, 76
Muelen, 173, 188, 191
Muijs, 17
Mulder, 64, 70, 76, 89, 95, 135,
160
Mullink, 161, 170
Munnikenkamp, 137
Munster, 143, 169, 200
Munsterland, 4, 21, 59, 98, 104,
126, 156, 186
Mussenbarg, 60
N
Naafs, 155
Nacken, 21
Naeldenberg, 68
Nagell, 44, 113
Nagelsmaat, 2
Nattenkamp, 123
Nede, 10, 12, 19, 57, 192
Nederduijtsche Gereformeerde
Gemeente, 100
Neede, 110, 159
Neerheide, 70
Neerhoff, 109
Nering Bögell, 190
Nettelhorst, 10, 134
Nettelhorsterbroek, 56
Netterden, 16, 122
Neufchatel, 77
Neufville, 75, 127
Nibbelink, 142, 143
Nieckenborger Thiende, 173
Nienhuis, 47
Nieuwe Broeck, 35
Nieuwe Brugge, 26
Nieuwen Bosch, 21
Nieuwen Dunsborg, 29
Nieuwen Tiaenk, 40
Nieuwenhuis, 161
Nieuwenkamp, 33
Nieuwstad, 9, 68, 152
Nieuwstadskerk, 85
Nieuwstadspoort, 199
Nieuwstadsstraet, 10
Nijenhuis, 64, 74, 79, 102, 114
Nijenhuis op 't Broek, 102
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Nijenhuis op 't Slot, 102
Nijenhuiser Rot, 88
Nijenhuisland, 59
Nijenkamp, 80, 91
Nijkamp, 117
Nijland, 18, 20, 32, 75
Nijman, 18, 32, 53, 56, 100
Nijmegen, 13, 38, 107, 137, 160,
178
Nijveld, 107
Nijvelt, 71
Noij, 99, 158
Noordijk, 10
Noordink, 25, 94
Noordkamp, 31
Noorth, 127
Noortwijk, 39
Norden, 127
Nort, 2
Nunspeet, 9
Nusselder, 79
O
Obelink, 69
Odink, 104, 146
Oever, 40
Oinksplaets, 134
Old Vrielink, 38
Olden Ampsen, 14
Oldenkeppel, 144
Olijmolen, 81
Olijslag, 41
Olmius, 188
Olt Wissink, 28
Olthoff, 72
Olthuis, 46
Onna, 54
Onstenk, 111
Ooijpoort, 39
Ooijpoortstraet, 11, 15
Oolde, 84, 96
Oolden, 88
Oonk, 58, 195
Oostenrijk, 176
Oosterbeek, 112
Oosterbroek, 2
Oostergoer, 78
Oostervoort, 88, 104
Oostzaendam, 78
Ootmarssen, 133
Os, 121
Osewolts, 41, 74
Ossenberg, 54
Ossenkop, 127
Otters, 49
Oude Lievelder Straete, 25

Oude Lievelderstraet, 83
Oude Maetjen, 69
Oude Want, 77, 164
Overijssel, 53, 59, 133, 184
Overkamp, 103, 143, 169, 173,
200
Overlaer, 127
Overquartier van Gelder, 4
Ovink, 46, 99, 158
P
Paelder, 88
Pannekoek, 112
Pannerden, 107
Pardies, 42
Pas, 53, 92, 98
Pasmanskamp, 88
Peilsenberg, 17
Pelgrim, 77
Pelgrum, 85
Pelkwijk, 2, 91
Pellegrim, 77
Pellen, 77
Pellewijk, 65
Pelwijk, 90
Penning, 165, 179
Pesserije, 68
Peter Evers Fluende, 118
Peters, 85
Phaff, 178
Philippine, 5
Pickard, 9
Pieper, 136, 137
Pierkes, 61
Pillingen, 163
Pillink, 53, 55, 56
Piperije, 7
Pladdenkamp, 40
Planten, 23, 146
Plasbeeke, 183
Plasmaat, 171
Platerink, 32
Platvoet, 12
Plegher, 50
Plettenborg, 86
Ploegman, 57, 68, 152
Plumpe, 96
Plumpman, 96
Poel, 86
Pol, 41
Polders, 84
Poll, 85
Polman, 104
Polsbroeck, 105
Poortiershoff, 53
Poppink, 59, 65, 90, 148

Post, 67, 147
Posterweide, 71
Postkamp, 14
Praebst, 184
Praestinkveld, 2
Preusterink, 141, 147
Prins, 118, 132
Prinsen Plaetsjen, 91
Prior, 104
Pronk, 187
Proostdelle, 184
Provintiael Collegie van Politie,
Finantie en Algemeene
Welzijn in Gelderland, 151
Provisorie, 72
Provisorij Armen, 24
Puntman, 60
Putman, 163
R
Raa, 177
Raad, 53, 55
Raamakers, 175
Raatsvelds, 30
Rabeling, 170
Rabelink, 62, 66, 74, 161, 170
Raders, 58
Radzitzkij, 3, 4
Raebelink, 74
Raedhuissteeg, 70
Raedt, 32, 159
Raeij, 107, 138
Raesink, 106
Raevenhoff, 88
Ratelband, 174
Rathum, 156
Rattink, 128
Reckenstuk, 23
Reede, 1
Reerink, 40, 80
Reesink, 82
Reestapperweideken, 81
Regelink, 134
Reijntjes, 16
Reinders, 34, 51, 93, 197
Reinhard, 39
Reinst, 56
Reintjes, 28
Rekken, 146, 177
Relker, 12
Remmelink, 79
Renesse, 1, 56
Renkum, 112
Rensink, 24, 185, 194
Renssink, 185
Restap, 81

5 juni 2015 / Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 211 Transcriptie: © Marian Kruijt
Correctie: Alice Garritsen

Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Toegangsnummer 0005 – Inventarisnummer 476
Resoluties van Gedeputeerden betreffende de collaterale successie
Periode 1795-1797

Reurlo, 47, 78, 93, 155, 175, 176,
183
Reusterman, 119
Revelman, 43, 142, 160
Rhee, 80
Rheede, 177
Rhijn, 100
Rhijndijk, 153
Ribbink, 148
Riefel, 25
Riefelkamp, 47
Rietstappersweide, 174
Rijkenhaege, 132
Rijsum, 84
Ringel, 10, 76
Ringenburgs Geer, 16
Roderlo, 83
Roedinksland, 72
Roelofsen, 157, 185
Roelvink, 123
Roerdink, 27
Roesink, 71
Rolder, 142
Roller, 68, 142
Ronde Eeke, 69
Rooden Toornstraet, 13
Roordink, 42
Roos, 151
Roosenstraetjen, 13
Roox, 142
Ros, 83
Rosendael, 28
Roshof, 175
Rosmulder, 49
Rotterdam, 35, 66, 75, 127, 144,
145
Rouwemaethe, 109
Rouwenoort, 71, 189
Ruempol, 14
Ruerlo, 54, 83, 103, 146
Ruhenbeek, 83
Ruhorst, 142
Ruierlo, 102
Ruijter, 152
Runneboom, 85, 131
Russchemore, 10
Russer, 175
Russerssteede, 120
Rutgersen, 20, 75
Ruurlo, 78, 87, 88, 130
'
's Hage, 160
S
Saaltink Goorken, 57

Sachtleven, 15
Sagtleven, 70, 79
Samria, 103
Sandbrink, 129
Sanders, 28
Sangers, 119
Santbergen, 70, 143
Satink, 109, 122, 123, 125
Satinks, 90
Schaalen, 2
Schaars, 185
Schaep, 132
Schaepedrift, 22
Schaeps Hofsteede, 121
Schaervoort, 106
Schalen, 25
Schallenberg, 30
Schallenbergs, 30
Scheeperskamp, 32
Schegget, 40
Scheggetman, 32
Schelvers Plaets, 105
Schemmink, 138
Scheperskamp, 73
Scheukkink, 10
Scheutter, 73
Schick, 14
Schickhardt, 163, 164
Schiedam, 6, 11
Schieven, 196
Schik, 67
Schikhardt, 164
Schikhart, 139
Schilderink, 102
Schiphorst, 66
Schipper, 54
Schipper Willemsland, 10
Schipstoel, 52, 78
Schluiter, 181
Schmiedeman, 119
Schoeninkhoff, 40
Schollenkamp, 24, 60
Scholten, 53, 64, 71
Scholtenesch, 157
Scholterie, 195
Schonevelt, 79, 97
Schoolmeester, 131
Schooltink, 71
Schoppengaerden, 65
Schrader, 11
Schrassert, 117
Schreur, 20
Schrieken, 2
Schuerling, 52
Schutte, 2, 18, 64, 65
Schuttenbosch, 164
Schuurman, 148

Seddelers, 23
Sellink, 156
Selserslagh, 29
Serton, 35
Sevalkinks Slagh, 29
Sierik, 170
Sierik of Knippers Stede, 171
Sijbelink, 163
Sijberdink, 163
Sijden Enck, 32, 53, 55
Sijden Enk, 185
Sijden- of Cremerskamp, 192
Sijland, 112
Sillevold, 161
Silvolde, 103, 113
Simmelink, 64
Slaa, 87, 89
Slat, 39, 64
Slatboom, 40, 70, 157
Sleesen, 155
Sleeswijk, 40, 65, 66
Slesinkrot, 164
Sligte, 101
Slijk, 28
Sloemers, 178
Sloot, 14, 32, 40
Sloots, 91
Slotboom, 184
Smalbraake, 156
Smallegoor, 48
Smeenk, 188
Smeink, 76
Smit, 40, 55, 70, 72, 73, 120, 157,
179, 184
Smits, 6, 32, 39, 62, 66, 81, 181
Smitskamp, 88
Smitsland, 105
Sneek, 51, 134
Snellenberg, 65
Snethlage, 1, 3, 4, 50, 80, 92,
116, 153, 154, 167
Snippendreev, 50
Soer, 85
Soerink, 55, 80
Solners Dreefken, 119
Soltkast, 85
Sonderen, 2
Sonnebrink, 135
Sonnema, 81
Spaans Hegge, 2
Spancken, 43
Spancker, 8, 24, 59
Spanckeren, 117
Spanker, 159
Spexgoor, 33, 34, 35, 47
Spiegelstraet, 77
Spijck, 88

5 juni 2015 / Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 212 Transcriptie: © Marian Kruijt
Correctie: Alice Garritsen

Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Toegangsnummer 0005 – Inventarisnummer 476
Resoluties van Gedeputeerden betreffende de collaterale successie
Periode 1795-1797

Spijk, 119
Spittaal, 3
Spittael, 50
Sprinkmeijer, 118
Spronkstraet, 143
St. Annen Bosch, 48
St. Teunis, 72
Stadhouders Lange, 127
Staringh, 67
Ste Martinus Kerk, 195
Steede, 91
Steegenblik, 77
Steen, 177
Steenberger Thiend, 163
Steenbraeke, 94
Steenderen, 14, 29, 48, 51, 52,
69, 71, 75, 76, 78, 85, 89, 109,
112, 119, 122, 127, 144, 165,
168, 196
Steenkamp, 90
Steenstraat, 185
Steenstraet, 72
Steentjes, 155
Steenweg, 15
Steenwijkerwout, 104
Stegeman, 53, 134
Stegerkamp, 175
Stenderinks Veltslag, 145
Stendert, 25
Sterk, 27
Sterrenborg, 60
Stevens, 16
Stokkum, 45
Stoltenberg, 48
Storms, 23
Straatman, 88
Straetmanshoff, 124, 125
Striepe, 65
Strijkwolt, 97
Strikker, 176
Stroband, 35
Strooband, 35
Struij, 73, 133
Stumph, 193
Suere Maethe, 91
Suilen Esch, 35
Supplair, 140
Swaarspeksen Thiend., 2
Swaaters, 55
Swaenenbroeck, 30, 31, 124
Sweerink, 141
Sweerinkkamp, 128
Sweersinkcamp, 187
Switserland, 77, 191

T
Tammel, 55, 87
Tellink Stuk, 170
Ten Dam land, 188
Tengnagel, 173
Tengnagell, 188
Tenkink, 64, 65
Tenks, 6
Teppriaen, 45
Teullener, 114
Teunissen, 154
Thebenkamp, 31
Thebenskamp, 124
Theunis Boesen huis, 102
Thiel, 101, 177
Thijsen Steedeken, 90
Thijsens Steedeken, 89
Thijssen, 82
Thijssenhuis, 45
Thomassen, 81
Thomasson, 55, 159
Thomessen, 11
Tienes, 126
Tienis, 126
Tier, 104
Tiesink, 53
Tijkamp, 139
Tijssen, 96
Tilanus, 117
Tillig, 189, 190
Timmermanssteede, 48
Toldijk, 48, 76, 78
Toller, 32, 34
Tolmaat, 69
Tommeler, 40
Tooren, 113
Trilsbeek, 49
Trommelslagerskamp, 192
Trompet, 121
Troulja, 163
Tuelenweiken, 38
Tuenders, 165
Tuijkebelt, 24
Turfstraat, 180
Turfstraet, 16, 77, 85, 131
Twee Asbroeken, 2
U
Ubbink, 31
Ubelslagh, 96
Ulenpas, 189
Utrecht, 1, 13, 20, 55, 79, 102,
106, 111, 121, 141, 163
Uum, 69

V
Vaenhorst, 28
Valkenburg, 51
Varssele, 94, 182
Varsseveld, 163, 164
Varssevelt, 126, 129, 139, 141,
147, 163
Vatebender, 159, 172, 192
Veen, 131
Veentjen, 48
Veerenbosch, 14
Veld, 47, 156, 176, 197
Velde, 4, 52, 168
Veldekes Enck, 111
Velderkampken, 7
Velders, 181
Veldhunten, 171
Veldinks, 51
Veldmaat, 72
Vellersteege, 130
Vels, 41, 74
Velsink, 77
Velthuijs, 68
Velthuis, 20, 196
Veltink, 89
Veltkamp, 61
Velts, 74
Veluwe, 1, 58, 192
Veluwen, 147, 179
Venderbos, 29
Vente, 88
Verhaagen, 167
Verhagen, 132
Versailles, 168
Verstege, 50, 109, 122, 123, 162,
174, 196
Verwolde, 96, 157
Verwolden, 184
Vicarijenland, 20
Vierakker, 98, 127
Vierdag, 99
Vietstege, 73
Vinke, 57, 94
Vinkenberg, 121
Vinkenborg, 128
Visscher, 120
Visser, 115, 116, 132, 153
Visserijen Gravens, 123
Vissers, 95
Vlis, 118
Vlugt, 64
Voet, 103, 147
Volkering, 159
Volkers, 121
Volmer, 83
Vonhoff, 129
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Voorhaer, 12
Voors, 59
Voorst, 119, 132
Voorst van Overbergen, 23
Voorsten Toomeskamp, 35
Voorster Moolen, 85
Voorsterboer, 85
Vorden, 20, 41, 42, 43, 47, 48,
71, 74, 79, 102, 103, 107,
141, 154, 158, 175, 195
Vordensche brug, 42
Vorster, 23
Vos, 21, 54, 163, 182
Voskamp, 12, 21, 82
Voskuil, 91
Vosser, 20
Vragender, 186
Vrageren, 91
Vrankrijk, 107
Vrhede, 188
Vriese, 18
Vrijdag, 65
Vrijheid, 77
Vrijswijk, 14
Vrolijks Hofsteede, 189, 190
Vrouw ter Loo, 16
Vrouw Vleuters Vlassert, 16
Vruijink, 130
Vuller, 7, 15, 17, 36, 75, 82, 84,
93, 105, 130
Vunderink, 104
W
Waander, 95
Waarnink, 29
Waemelink Steege, 35
Waenders, 89
Waeterstraet, 53
Wageningen, 17, 75, 127
Wagenvoort, 42, 158
Wal, 31, 82, 105, 125
Waldeekse, 81
Walsche Gemeente binnen
Emmerick, 150
Walsche Gereformeerde
Gemeente, 121, 149
Walterpoort, 53
Walvoord, 188
Walvoort, 188
Wanders, 200
Wansinkhoeve, 185
Wansinkland, 109
Wantink, 62, 167
Wapserbrug, 167
Waren en Hagenslagh, 178
Warm, 54

Warnink, 24, 59
Warnsink, 153
Warnsveld, 48, 68, 107, 117, 127,
175
Warnsvelt, 7, 10, 22, 51, 52, 78,
120, 137
Wassenborg, 64
Wassing, 107
Wassink, 52, 102
Waterhoek, 19
Waterstraat, 9, 173
Waterstraet, 22, 51, 54, 75, 107,
115, 127
Weber, 185
Weelink, 12, 172, 174
Weelinks, 174
Weenen, 182
Weenink, 42
Weeske, 156
Weetink, 77
Weggeler, 109, 141, 148
Weggelhorst, 53
Wehl, 49
Weidemaat, 170
Weierden, 65
Weijer, 84
Weijerden, 65
Wellenberg, 14
Welsken, 2
Wemden, 65
Wenderink, 27
Wensink, 134
Wentelsmergen, 16
Wenterswijk, 2, 5, 31, 35, 39, 40,
64, 65, 66, 83, 88, 91, 92, 104,
123, 135, 141, 146, 148, 156,
157
Wentholt, 3, 179
Wentink, 49
Weppel, 25
Weppelink, 157, 185
Wessel Harmens hofstee, 165
Wesselink, 30, 61, 154
Wesselink Passer, 58
Wesselinkkamp, 124
Wesselinkplaats, 188
Wessels, 65, 104
Westenberg, 100, 117, 157, 184
Westenbroekslagh, 18
Westendorp, 163
Westenkampken, 18
Westerholt, 43
Westerkempken, 134
Westermans, 33
Westervelt, 46
Westervoord, 178

Westervoort, 18, 36, 137, 140,
177
Wetmersteedjen, 164
Wevers, 156
Wezenthorst, 2
Wheel, 28, 111
Wheemschoppe, 40
Whel, 104
Wibbelink, 57
Wibberstede, 164
Wicherinkbrinck, 71
Wicherinkbrink, 77
Wicherlink, 187
Wichers, 129, 196
Wichmans, 156, 176, 197
Wichmond, 7, 22, 48, 68, 78, 163
Wiedenbrugge, 70
Wiemelink, 56
Wienolds, 16
Wienvelt, 141, 147
Wigman, 16
Wigmans, 44
Wijers, 52
Wijgerinks, 145
Wijmelink, 32, 53
Wijnen, 2
Wikkerink, 166
Wilbrennink, 39
Wildeman, 53
Wilderink, 61
Wildrik, 182, 191
Wilkes, 133
Willemsen, 16, 58, 119, 133, 158
Willigestuksken, 23
Willinck, 2, 56
Willink, 25, 90, 107, 111, 148
Wiltens, 65
Wilterbrinck, 94
Wind Koornmoolen, 85
Winkel, 14, 19, 61, 93, 94, 111,
130, 137, 164
Winkelpas, 75, 127
Winter van de Graaff, 187
Wisselink, 15
Wissink, 18, 69, 91, 92, 127
Wittebrink, 182
Wittehorst, 69
Witter, 15
Wocht, 78
Woerden, 141
Woerdsgaerden, 40
Woerdsmaetjen, 40
Woersterkamp, 59
Woestenenck, 43
Woestenes, 156
Wolberink, 27, 185
Wolbers, 11
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Wolbrink, 110
Wolf, 53
Wolff, 53
Wolff de Neufville, 75, 127
Wolfsgat, 4
Wolsak, 179
Wolsink, 20, 164
Woltering, 10
Wolters, 10, 42, 129, 142
Wonnink, 17, 18, 36, 53
Wonninks, 32
Woolt, 31
Woonink, 77
Woopreise, 47
Worm, 112
Wormerdink, 52
Worms, 1
Wossink, 163
Wubbels, 52, 61
Wuelen Cranenburg, 47
Wuerdenakker, 102

Wulbeker, 6
Wullen, 64
Wunnink, 29
Wussink, 163
Z
Zadelhoff, 16, 115
Zaedmarkt, 79
Zandveldjen, 7
Zeddam, 80, 95, 126, 181
Zeddamsche Kerk, 122
Zelhem, 163, 164, 183, 200
Zellem, 14, 18, 20, 32, 56, 71, 77,
78, 97, 103, 133
Zevenhuijsen, 76
Zieuwent, 142
Zigtvreede, 27
Zijden Enck, 32, 157
Zijden Enk, 184, 185
Zijdenenck, 40

Zijdenkempken, 200
Zillevolde, 170
Zilvolde, 44, 97, 103, 113
Zilvolden, 44, 98
Zithoff, 180
Zogemuur, 32
Zoom, 26
Zudloon, 156
Zwaalfkes Mollegarde, 6
Zwaan, 161
Zwanenbroeck, 124
Zwarte Rutgersgoed, 48
Zweerink, 147
Zweeters Mollegarde, 6
Zweverink, 42
Zwijp, 78, 185
Zwitserland, 188
Zwolle, 26
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