Archieftoegangsnummer: 0005 - Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
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Rekening van Nicolaas van Hamel, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Stad Lochem - Jaar 1788
Stad Lochem
Van Hendricus Joachimus Thomasson, 18 guldens, weegens een huijs en wheere binnen de stad
Lochem in de Bierstraat, tusschen de behuijzinge van Gerrit Broekmaat en Arend van den Bergh,
kennelijk staande en geleegen. Aangekogt van mr. J.B. Haijtink voor 900 guldens, den 30 november
1787 ............................................................................................................................................ 18-00-00
Den 2 februarij van Thomas Stenneger en vrouw, 4 guldens, weegens een hof buijten de Stads
Walderpoort, langs de gragt geleegen. Aangekogt van Harmen Bolt en vrouw voor 200 guldens, den
27 december 1787........................................................................................................................ 4-00-00
Den 18 februarij van den heer mr. Joh. Bernard Haijtink, 4 guldens-8 stuijvers-6 penningen, in
voldoeninge van den 100e penning, weegens een huijs en wheere in de Smeestraat der stad Lochem,
tussen de behuijzinge van de weduwe H.J. Welderman en mr. J.B. Haijtink (koper in deezen),
kennelijk staande en geleegen. Aangekogt van Henrik Jan Reerink, in qualiteit als provisoor, en
Herman Thomasson als boekhouder van de Diaconij der stad Lochem voornoemd, als daar toe door
haar weledele en agtbare de heeren van de magistraat in eerwaarde kerkenraad behoorlijk
gequalificeert, toebehoord hebbende aan de weduwe van wijlen Arend Eijkelkamp, voor 442
guldens, den 15 december 1787 .................................................................................................. 4-08-06
Den 10 april van Harmen Hendrik Brabender en zijn vrouwe Johanna Weggelhorst, 5 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning, weegens een hof even buijten dezer Stads Walderpoort, in zijn
kennelijke bepalinge geleegen. Aangekogt van de heer mr. Geörge Carel Falck en deszelfs ehevrouw
Wilhelmina Margaretha d'Everdingen van der Nijpoort, voor 250 guldens, den 7 april 1788 .... 5-00-00
Den 12 april van den hoog welgebooren heer E.F. baron van Heeckeren, heer van de Clouse, en
deszelfs ehevrouw Henrietta Johanna Susanna Maria van Heeckeren gebooren gravinne van Nassau
La Lecq, 12 guldens-12 stuijvers, weegens ongeveer de halfscheid van den Reigerskamp met zij
akkerheggen, in den schependom van Lochem kennelijk gesitueert. Aangekogt van mr. G. de Wolff,
als speciaal lasthebbende en geauthoriseert van de gezamentlijke erfgenaamen en kinderen van
wijlen Jan Arendt Bats en ehevrouw, voor 600 guldens ad 21 stuijvers de gulden, zijnde 630 guldens,
den 24 maart 1788 ..................................................................................................................... 12-12-00
Den 24 meij van Teunis Meutstege en zijne ehevrouwe, 4 guldens-19 stuijvers, weegens een stuk
bouwland, in den schependom van Lochem in den Zijden Enk, tusschen het land van L. Reerink en A.
van den Berg kennelijk geleegen. Aangekogt van mr. G. de Wolff, als speciaal lasthebbende van
Willem Engele en Tonis te Hasselo, voor 236 guldens ad 21 stuijvers de gulden, zijnde 247 guldens-16
stuijvers, den 6 maij 1788 ............................................................................................................ 4-19-00
Eodem van Roelof Stegeman en ehevrouw Klomphaar, 3 guldens-13 stuijvers-8 penningen, weegens
een dag maaijens hooijland in het Molsslag, langs de Stokdaalte in den schependom van Lochem
kennelijk geleegen. Aangekogt van mr. G. de Wolff, als speciaal lasthebbende van Willem Engele en
Tonis te Hasselo, voor 175 guldens, den gulden ad 21 stuijver, zijnde 183 guldens-15 stuijvers, den 6
maij 1788 ...................................................................................................................................... 3-13-08
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Den 24 maij van Paul van Nek, 10 guldens-18 stuijvers-8 penningen, wegens 1o twee stukken lands op
den kamp agter den Reiger, zoo den Reiger bouwt, 2o een stuk land in den Hogen Enck, tusschen de
landerijen van Hendrik Bouwman en Joost Bargman geleegen, zijnde beijde parceelen in den
schependom van Lochem gesitueert. Aangekogt van meergezeijde mr. G. de Wolff, als speciaal last
hebbende van Willem Engele en Tonis te Hasselo voornoemd, het eerste voor 300 en het tweede
voor 220 guldens, dus te zamen 520 guldens ad 21 stuijvers de gulden, zijnde 546 guldens, den 6 maij
1788 ............................................................................................................................................ 10-18-08
Den 10 julij van Egbert Holmer en zijne huijsvrouw Geertruijd Leussermans, 2 guldens-4 stuijvers,
weegens een stuk bouwland, groot een half molder gezaaij, gelegen in den schependom van Lochem,
omtrent den Reiger op den Hasseloo's of Hansekamp, tussen het land van de weduwe Soerink en de
hegge met de portie in de eijken akkermaalshegge. Aangekogt van Albert Dengerink en zijne vrouw
Berentjen Egberts voor 100 guldens ad 22 stuijvers het stuk, zijnde 110 guldens, den 4 julij
1788 .............................................................................................................................................. 2-04-00
Den 26 julij van Johan Henr. Bruinier, praedikant te Lochem, 2 guldens-2 stuijvers-4 penningen, in
voldoeninge van den 100e penning, wegens een Hofjen of Moeijtenberg genaamd, met het daar in
staande thuijnhuijsjen, aan deezer Stadsgragt der stad Lochem, ter rechter zijde van de Walterpoort,
tusschen de Hoven of Moeijtenbergen van Thomas Stenniger en van Jan Dieperink, kennelijk
geleegen. Aangekogt van mrs. J.H. Thomasson en C.H. Westenbergh, in qualiteit als bij een weledelen
en achtbaren magistraat der stad Lochem gequalificeerde en aangestelde curatoren over den
desolaten en insolventen boedel van den coopman Hendrik Jan Reerink en Johanna Bouwman,
ehelieden, ten overstaan van een weledelen stad gerichte bij executive veijling, voor 211 guldens,
den 1 julij 1788 ............................................................................................................................. 2-02-04
Den 28 julij van Willem Slatboom, smitsbaas te Lochem, 3 guldens-7 stuijvers-6 penningen, wegens
een stuk bouwland, kennelijk op den Sloot, tusschen de landen van den ontfanger Gerrit Thomasson
en juffer Chosij, gelegen in het schependom der stad Lochem. Aangekogt van voornoemde mrs. J.H.
Thomasson en C.H. Westenberg, in qualiteit als bij een weledelen en achtbaren magistraat der stad
Lochem gequalificeerde en aangestelde curateuren over den desolaten en insolventen boedel van
den coopman Hendrik Jan Reerink en Johanna Bouwman, ehelieden, ten overstaan van een
weledelen gerichte bij executive veijling, voor 337 guldens, den 1 julij 1788 ............................. 3-07-06
Eodem van Derk Schekman, 17 stuijvers-4 penningen, weegens een gaardentje in deezer stad
schependom, aan 't Molgrink naar de zijde van de sluize, tusschen de gaardens van Teunis Meutstege
en van de weduwe Schekman kennelijk geleegen. Aangekogt van meergezeide curateuren over den
desolaten en insolventen boedel van den coopman Hendrik Jan Reerink en Johanna Bouwman,
ehelieden, ten overstaan als vooren, voor 86 guldens, den 1 julij 1788 ..................................... 0-17-04
Eodem van de heer Willem Francois de Wolff, medicinae doctor en burgemeester der stadt Lochem,
4 guldens-5 stuijvers, weegens een hof bij en aan 't Molgrink, kennelijk in dezer stads schependom
gesitueert; voorts meede een gaarden bij en aan voorszeijden hof geleegen. Aangekogt van
dukgezeijde curateuren van den desolaten en insolventen boedel van den coopman Hendrik Jan
Reerink en Johanna Bouwman, ehelieden, ten overstaan als vooren, voor 425 guldens, den 1 julij
1788 .............................................................................................................................................. 4-05-00
Den 2 augustus van H.J. Raadt junior en E.A. Brass, ehelieden, 40 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning, weegens een huijs, schuur, hof en wheere, alhier binnen Lochem aan de Markt, tusschen de
behuijzingen van burgemeester Raadt en dat van den koopman Albert Thomasson, kennelijk
gesitueert. Aangekogt van mr. G. de Wolff en J.W. Raedt, ehelieden, voor 2000 guldens, den 9 julij
1788 ............................................................................................................................................ 40-00-00
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Den 11 augustus van Matthijs Willem Nijman, 18 guldens-16 stuijvers, in voldoening van den 100e
penning, wegens een huijs en where binnen de stad Lochem in de Bierstraat, tusschen de huijzen van
de weduwe van Campen en de bode Hendrik Bergman staande en geleegen, met alle deszelfs lusten
en lasten enz. Aangekogt van mrs. J.H. Thomasson en C.H. Westenberg, in qualiteit als bij een
weledelen en achtbaren magistraat der stad Lochem gequalificeerde en aangestelde curatoren over
den desolaten en insolventen boedel van den coopman Hendrik Jan Reerink en Johanna Bouwman,
ehelieden, ten overstaan van een weledelen stad gerichte bij executive veijling, voor 1880 guldens,
den 1 julij 1788 ........................................................................................................................... 18-16-00
Den 15 augustus van Adolph Jan Nijman en Engbert Holmer, 5 guldens, in voldoeninge van den 100e
penning, weegens een hooijland, den Halven Plas genaamd, in het Lochemsche Broek onder het
schependom van Lochem, tusschen de camp en weijde van den bouwman Lapsack, kennelijk
geleegen. Aangekogt van mrs. J.H. Thomasson en C.H. Westenberg, in qualiteit als curateuren over
dukvoornoemden insolventen boedel van den koopman J.H. Reerink en vrouw, voor 500 guldens,
den 1 julij 1788 ............................................................................................................................. 5-00-00
Den 16 augustus van Derk Haijtink en Jenneken Beunink, ehelieden, bouwlieden op het erve
Oudenampsen, 9 guldens-6 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning, wegens een stuk
bouwland onder den schependom van Lochem, in den Hoogen Enck aan de Korte Voren, kennelijk
geleegen. Aangekogt van Berent Groothuijs en Janna Vorking, ehelieden, voor 465 guldens, den 14
augustus 1788 .............................................................................................................................. 9-06-00
Den 29 september van Anna Margaretha Reerink en derzelver broeders en zusters, 26 guldens-11
stuijvers, in voldoeninge van den 100e penning, wegens een huijs en where binnen deze stad in de
Walterstraat, kennelijk tusschen de huijsen van de weduwe wijlen J. Soerink en van J.W. Hesselink,
staande en geleegen. Aangekogt van mrs. J.H. Thomasson en C.H. Westenberg, in qualiteit als bij een
weledelen achtbaren magistraat der stad Lochem gequalificeerde en aangestelde curateuren over
den desolaten en insolventen boedel van den coopman Hendrik Jan Reerink en Johanna Bouwman,
ehelieden, ten overstaan van een weledelen stad gerichte bij executive veijling (zijnde voornoemde
koperen de eijgene kinderen van den coopman Reerink en vrouw en alzoo in cas van koop van den
impost vrij, dog door dien gezeijde boedel verwonnen is, kan niet gezegt worden van de ouders,
maar wel van de crediteuren te hebben aangekogt), voor 2655 guldens, den 1 julij 1788 ...... 26-11-00
Den 18 october van de kinderen van Lambertus Reerink en Catharina Bouwman, ehelieden, met
namen Hendrica Johanna, Anna Margrieta, Hendrik Jan, Jenneken, Derk, Garrit, Catharina en
Lambert Reerink, 7 guldens-8 stuijvers, weegens de geregte halfscheid, voorts nog de halfscheid in 't
eene vierde en een gerecht derde part in het laatste vierde gedeelte van en aan een huijs, hof,
schuure en where, aan de Markt kennelijk staande en geleegen, binnen de stadt Lochem, tussen de
behuijzinge van wijlen mevrouw van der Sluis gebooren van Dam, modo haare erfgenamen en dat
van Gerh. Nicolaas Danckerts. Aangekogt van mrs. J.H. Thomasson en C.H. Westenberg, in qualiteit
als bij een weledelen en achtbaren magistraat der stad Lochem gequalificeerde en aangestelde
curateuren over den desolaten en insolventen boedel van den coopman Hendrik Jan Reerink en
Johanna Bouwman, ehelieden, ten overstaan van een weledelen stad gerichte, bij executive veijling,
voor 740 guldens, den 1 julij 1788 ............................................................................................... 7-08-00
Grossa 3tia f. 185-08-04
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