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Heerlijkheid Lichtenvoorde
Den 24 januarij 1791 ontvangen van Garrit Jan Nieuwenhuijs, onder deese heerlijkheid woonachtig, 1
gulden-12 stuivers, in voldoeninge van den 50e penning van een vijfde part aan twee stukken
tiendbaar bouwland, onder deese heerlijkheid, boerschap Vragender, op den Ooster Esch, als mede
nog een stuk bouwland, insgelijks aldaar op den Veldkamp gesitueerd, te zamen in het geheel groot
vijf schepels gezaaij. Aangekocht van Gerrit Jan Mensink, te Groenlo woonachtig, voor 80 guldens, op
den 15 januarij 1791..................................................................................................................... 1-12-00
Den 26 januarij 1791 ontvangen van Jan Kleijn Holkenborgh, onder Lichtenvoorde woonachtig, 6
guldens, in voldoeninge van den 50e penning van vijf zesde parten van een stukjen bouwland, groot
ongeveer twee schepels gezaaij, op den Spexgoorskamp, onder deese heerlijkheid, en aldaar naast
het veld gesitueerd. Aangekocht van Theodorus Wijenbargh, insgelijks in voornoemde heerlijkheid
woonachtig, voor 300 guldens, op den 6 januarij 1791 ............................................................... 6-00-00
Den 21 februarij 1791 ontvangen van Everhardus Knippenborg, te Lichtenvoorde woonachtig, 12
guldens-6 stuivers-6 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs en wheere, met
een halve schuur, vaalt, en put, met de grond langs de gragt, voor zoo verre die afgepaald is, te
Lichtenvoorde, aan het huis, schuur en vaalt van Gerrit Kruijseman, staande en gelegen. Aangekocht
van Anna Catharina Hesselink, weduwe, ervuitersche en boedelhoudersche van wijlen haaren
eheman S. Huinink, benevens haare zeven minderjaarige kinderen bij voornoemde haren man in echt
verwekt, daar toe ten aanzien der onmondigen behoorlijk geauthoriseert, ook te Lichtenvoorde
woonachtig, voor 616 guldens, op den 29 october 1790 .......................................................... 12-06-06
Den 26 maart 1791 ontvangen van Toon Krieger, onder Ruurlo woonachtig, 16 stuivers, in
voldoeninge van den 50e penning van de naagenoemde stukjes land, als 1e een stukjen, groot een
spind gezaaij, 2e een dito, groot een half spind gezaaij, beijde op den Schillerskamp, en 3e een
stukjen, groot een vierde spind lijns gezaaij, in het Maatjen aan het einde van den Schillerskamp, te
zamen onder deese heerlijkheid, buurschap Zieuwent , gelegen. Aangekocht van deszelfs stiefvader
Garrit Toebes, en eigen moeder Trijne Schillers, onder Ruurlo woonachtig, voor 80 guldens, en wel
den halven 50e penning, voor zoo verre deszelfs stiefvader concerneert, op den 9 maart
1791 .............................................................................................................................................. 0-16-00
Den 2 meij 1791 ontvangen van Teunis Donderwinkel en Reijnder te Woopreijse, in qualiteit als
voogden over de twee minderjaarie kinderen van wijlen Gerrit Klein Ikink, bij zijne eerste vrouw
Harmina Donderwinkel verwekt en naagelaaten, met naamen Jan Derk en Geertruid Ikink, te
Lichtenvoorde woonachtig, 12 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van de volgende
parceelen, als 1e de helft van een plaats, Klein Ikink geheeten, bestaande in huijs, hof en
weijdegrond, 2e een vierde part van een mudde gezaaijs bouwland, naast Weerninks land, 3e de
halfscheijd van ongeveer twee schepels gezaaij bouwland, naast het evenvoorgaande parceel, 4e een
vierde part van een schepels gezaaij bouwland, op den Bargsweg, schietende aan de landerijen van
Egberink, 5e een vierde part van ongeveer een schepels gezaaij bouwland, het Kleine Stukjen
genaamd, naast het land van Jan Jebbink, 6e de helft van een hooijmathe, de Kortenhorstmathe
genaamd, ongeveer vier dagen maaijens, naast Kolkmansmathe, zijnde deeze zes perceelen in deese
heerlijkheid, buurtschap Lievelde gelegen; dan nog 7e de halfscheid van ongeveer twee schepels
gezaaij bouwland, op den Gosselinkskamp, meede in deeze heerlijkheid, buurschap Zieuwent, 8e de
halfscheijd van twee aanparten veen, mede aldaar op het Herveltse Veen gelegen, 9e de halfscheid
van ongeveer twee schepels gezaaij bouwland, 10e een vierde part van een dito stuk, den
Kraaijendijk genaamd, beijde in Eessele onder het schependom van Groenlo, naast het land van Derk
Rouwmaate gesitueerd, 11e een achtste part aan het Zwiersplaatsjen, bestaande in huijs, hof en
onderhoorige landerijen, in de heerlijkheid Borculo, buurschap Beltrum, gelegen, 12e 1/56 part aan 't
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goed Nijenhuis, mede in den heerlijkheid Borculo, bij de nieuwe moolen gelegen, en 13e de
halfscheijd van ongeveer een en een halve dag grasmaaijens, in de Hillebrandsmathe, onder het
richterampt Ruurlo gelegen, alle welke parceelen tusschen voornoemde voogden en der
onmondigen stiefmoeder Janna Hulshof, weduwe erfuitersche en boedelhoudersche van wijlen
Gerrit Klein Ikink, bij magescheid van den 27 april 1791, aan de minderjarigen voornoemd, zijn
toegedeeld, voor 600 guldens, dus ............................................................................................ 12-00-00
Den 6 meij 1791 van Jan Holweg voor de eene helft en Antonij Hulshof voor de andere halfscheijd,
beide te Lichtenvoorde woonachtig, ontvangen 6 guldens-6 stuivers, in voldoeninge van den 50e
penning van de halfscheid van ongeveer vier schepels gezaaij bouwland, onder deese heerlijkheid, op
den Alferskamp, tusschen de landerijen van J.E. Koning en de weduwe Vennemans, gesitueerd.
Aangekocht van Garrit Jan Wissink en Gesina Prins, echtelieden, binnen het dorp Aalten woonachtig,
voor 315 guldens, den .. april 1791 .............................................................................................. 6-06-00
Den 9 meij 1791 ontvangen van Gerrit Knippenborg, te Lichtenvoorde woonachtig, 17 guldens-16
stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs en wheere, met een hof daarachter,
binnen de stad Lichtenvoorde, aan de gemeene straat, tusschen de behuijzingen van voornoemden
kooper en Jan Rael, staande en gelegen. Aangekocht van Lambertus Wamelink en Aleida Rentink,
echtelieden, voords van de voogden over de vijf minderjarige kinderen bij wijlen Jan Beerend
Westerman en Johanna Rentink in echt verwekt, midsgaders van Harmanus Siebelder, als
gevolmachtigden van Hendrik Thijssen en Johanna Bosman, echtelieden, en mede als voogd over
laatstgemeldes kind, bij haaren eersten eheman Harmanus Rentink verwekt en nagelaaten, alle te
Lichtenvoorde en Amsterdam woonachtig, voor 890 guldens, op den 28 april 1791 ............... 17-16-00
Den 30 meij 1791 ontvangen van Derk Klein Tank, onder deese heerlijkheid woonachtig, 3 guldens,
in voldoeninge van den 50e penning van een stukje bouwland, groot ongeveer twee schepels gezaaij,
op den Harmelschkamp, midsgaders een vierde pand van een stukjen gronds, ongeveer een schepels
gezaaij, op den Vinkenkamp, onder de heerlijkheid Lichtenvoorde, buurschap Lievelde, gesitueerd.
Aangekocht van Jan Snijders en Janna Reijerink, echtelieden, voords Gerrit Huijskes ofte Snijders en
Janna Reijerink, echtelieden, voords Gerrit Huijskes ofte Snijders en Janna Huijskes, echtelieden, te
Groenlo woonachtig, voor 150 guldens, op den 28 meij 1791 .................................................... 3-00-00
Den 31 meij 1791 ontvangen van Garrit Jan Hulshof, weduwenaar van wijlen Janna Spexgoor op het
Tiller, onder deeze heerlijkheid woonachtig, 2 guldens-2 stuivers-12 penningen, in voldoeninge van
den 50e penning van ongeveer een dag grasmaeijens, den Somp geheeten, onder deese heerlijkheid,
in de buurschap Zieuwent, tusschen de hooijgronden van Hendrik ten Boekelder en Antonij Huijskes,
gesitueerd. Aangekocht van Lambertus Wamelink en Aleida Rentink, echtelieden, binnen Aalten
woonagtig, voor 107 guldens, op den 20 maij 1791 .................................................................... 2-02-12
Den 31 meij 1791 ontvangen van Anna Catharina Hesselink, weduwe van wijlen Severijn Huinink, te
Lichtenvoorde woonachtig, 5 guldens-9 stuivers-8 penningen, in voldoeninge van den 50e penning
van de zoogenoemde Weeshuijsjes, te Lichtenvoorde, op de Renteniersstraat, tusschen de
behuijzingen van Jacob Holleweg en Christiaan Knippenborg, eertijds gemerkt geweest No. 1, 2, 3,
staande en gelegen. Aangekocht van Hendricus Huijnink en Johanna Wijnveld, echtelieden, insgelijks
te Lichtenvoorde woonachtig, voor 273 guldens-10 stuijvers, op den 28 meij 1791 .................. 5-09-08
Den 26 julij 1791 ontvangen van Jan Hendrik Waalders, onder Ruirlo woonachtig, 3 guldens-18
stuivers, in voldoeninge van den 50e penning van twee stukjes bouwland, drie stukjes gaardengrond
en een hoekjen weijdegrond, op den Sprenkelerkamp, onder de heerlijkheid Lichtenvoorde, kennelijk
gesitueerd. Aangekocht van Garrit Waalder op den Ballast en Berendina Tappers, echtelieden,
insgelijks in het richterampt Ruurlo woonachtig, voor 190 guldens, op den 18 julij 1791 .......... 3-16-00
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Den 7 october 1791 ontvangen van Jan Leferink, onder deese heerlijkheid woonachtig, 18 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een boerenplaatsjen, het Nieuwebroek genaamd, onder de
heerlijkheid Lichtenvoorde, in de buurschap Lievelde, kennelijk gelegen. Aangekocht van Jan Schutte
en Hendrika van Kessel, echtelieden, binnen de stadt Doesborg woonachtig, voor 900 guldens, op
den 2 september 1791 ............................................................................................................... 18-00-00
Den 20 october 1791 ontvangen van Joseph Rexsink, te Lichtenvoorde woonachtig, 3 guldens-18
stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van een twaalfde part, zijnde een dag grasmaeijens in
de Warmelinks Maate, met het houtgewas daar bij behoorende, onder den Krink van Lichtenvoorde
kennelijk gesitueerd. Aangekocht van Harmen Evers en Geertruid Keusink, echtelieden, insgelijks
onder deese heerlijkheid woonachtig, voor 195 guldens, op den 18 october 1791 ................... 3-18-00
Den 7 november 1791 ontvangen van Derck Spexgoor, onder Lichtenvoorde woonachtig, 3 guldens18 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van de halfscheid van een huijs, Klaas-huijs
genaamd, met een hoekjen hofland, groot ongeveer een schepels gezaaij, onder den Krink van de
heerlijkheid Lichtenvoorde, t'eindens van gemelde huijs, en naast het land van voornoemden koper,
geleegen. Aangekocht van Jan Willem Spexgoor en Johanna Kroesen, echtelieden, te Lichtenvoorde
woonachtig, voor 195 guldens, op den 4 november 1791........................................................... 3-18-00
Den 7 november 1791 ontvangen van den capellaan Johannes Kroesen, in het Munstersche
woonachtig, 18 guldens-12 stuijvers-6 penningen, in voldoeningen van den 25e en 50e penning van
een huijs en schoppe, en den daar achter gelegen hof en wheere, in Lichtenvoorde, op den
Rapenborg, tusschen de behuijzingen van Jan Hendrik Siebelder en Hendricus Sterneburg, staande en
gelegen. Aangekocht van Jan Willem Spexgoor en Johanna Kroesen, echtelieden, te Lichtenvoorde
woonachtig, voor 620 guldens-10 stuijvers, op den 27 october 1791 ....................................... 18-12-06
Den 20 december 1791 ontvangen van Derk Stegers, onder Lichtenvoorde woonachtig, 2 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een hoekjen gaarden land, groot ongeveer drie spinden
gezaaij, op den Veluwers Leege Kempken, onder de heerlijkheid Lichtenvoorde, buurschap Zieuwent,
naast het land van Eijbert Papenborg en dat van koper, gesitueert. Aangekocht van Berend Aagten en
Hentje te Moller, echtelieden, insgelijks onder deese heerlijkheijd woonachtigh, voor 100 guldens, op
den 17 december 1791 ................................................................................................................ 2-00-00
Den 20 december 1791 ontvangen van Derk Stegers, onder Lichtenvoorde woonachtigh, 3 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van de halfscheijd van twee dagen grasmaeijens in de Rechters
Maath, onder de heerlijkheijd Lichtenvoorde , in de buurtschap Zieuwent, naast de hooijgrond van
Gerrit te Moller, kennelijk gesitueerd. Aangekocht van Jan te Moller en Berendina Walluwers,
echtelieden, insgelijks onder de heerlijkheijd van Lichtenvoorde woonachtig, voor 150 guldens, op
den 18 november 1791 ................................................................................................................ 3-00-00
Grossa 8va f. 120-13-00
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