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Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Stad Borculo - Jaar 1790
Stad Borculo
Den 6 januarij 1790 ontvangen van Gerrit Leussink, wonende binnen de stad Borculo, 14 stuivers-6
penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een vierde gedeelte van een huis binnen
voorschreeven stad, waar van de overige gedeeltens aan Cornelis Cornelissen en Jan Smies, in de
Weverstraat kennelijk staande en gelegen, zijn toebehoorende. Aangekogt van Agnes Avink, weduwe
van wijlen Joost Muller, mede binnen gezeide stad wonende, voor 36 guldens, op den 29 december
1789 .............................................................................................................................................. 0-14-06
Den 28 januarij 1790 ontvangen van Gerrit Kluijver en Margaretha Kramer, echtelieden, wonende te
Borculo, 16 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs en weere, met de bijstaande
schuur, binnen gezeijde stad, in de Voorstad, tussen de behuijzinge van juffer Vatebender en Otto
Bemer, mitsgaders de geregte helfte van een hof, bij gemelde stad buijten de Kokspoorte, aan den
Steenweg, gemeenlijk den Hessels Hof genaamd, benevens drie mans- en drie vrouwens zitplaatzen
in de kerk, met de begraaffenisplaats op de kerkhof aldaar. Aangekocht van Lambertus van Dulmen
en zijne zusters, insgelijks aldaar woonachtig, voor 800 guldens, op den 27 jannuarij 1790 ... 16-00-00
Den 3 februarij 1790 ontvangen van H.G. Danckers, wonende binnen de stad Borculo, 16 stuivers, in
voldoeninge van den 50e penning, wegens een vierde part van een huijs, staande aldaar in den
Wevershoek. Aangekocht van Jan Smies en Anna Margrieta Nolmeijer, insgelijks aldaar woonachtig,
voor 40 guldens, op den 2 februarij 1790 .................................................................................... 0-16-00
Den 10 februarij 1790 ontvangen van scholte Berend Elberinck, in de boerschap Huire woonachtig,
12 guldens-4 stuivers, in voldoeninge van den 50e penning van een stuk bouwland, groot ongeveer
een molders zaad gezaaij, op den Klokkenkamp, ten weder zijden aan de landerijen van Jan
Nijenkamp, mitsgaders nog een kampjen land het IJmenkamp genaamd, van ongeveer drie schepel
gezaaij, met de eene zijde aan de Haare, en met de andere zijde aan den Kleinen Spelbrink, beide in
het schependom dezer stad kennelijk gelegen. Aangekocht van Garrit Cluivers en Margaretha
Kramer, echtelieden, binnen deze stad woonachtig, voor 610 guldens, op den 9 februarij
1790 ............................................................................................................................................ 12-04-00
Den 13 februarij 1790 ontvangen van Engbert Nijenkamp, bij deze stad woonagtig, 7 guldens-4
stuivers, in voldoeninge van den 50e penning van een stuk bouwland, groot ongeveer een molders
zaad gezaaij, in het schependom dezer stad, op den Klokkenkamp, tusschen of ten wederzijden aan
de landerijen van den kooper voornoemd, gesitueert. Aangekocht van scholte Berend Elberink, in
Huire woonachtig, voor 360 guldens, op den 12 februarij 1790 ................................................. 7-04-00
Den 24 februarij 1790 ontvangen van Jan Willem Baken en Aaltjen Keijsers, echtelieden, 2 guldens-10
stuivers, in voldoeninge van den 50e penning van een hofjen, het Koppel Hofjen genaamd, voor deze
stad aan de Koppele, agter den hof van Harmen Boonk, en aan de weijde van W. Mullerink gelegen.
Aangekocht van dor J.L. Lambergh en Lutgarda ten Cate, echtelieden, binnen deze stad woonagtig,
voor 125 guldens, op den 23 februarij 1790 ................................................................................ 2-10-00
Den 25 februarij 1790 ontvangen van Garrit te Velthuijs, binnen deze stad woonachtig, 2 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van de helft van een huijs, binnen deze stad, in den Wolvershoek,
naast de behuijzinge van de weduwe Jurrien Bronsveld, met de eene en andere zijde gehegt en
getimmerd aan dat van Willem Hamerstein, staande en gelegen. Aangekogt van Gerhard ter Meulen
en Harmina Mullerink, echtelieden, voorts deszelfs zwager en broeder Berend Mullerink, insgelijks
binnen deze stad woonachtig, voor 100 guldens, op den 5 februarij 1790 ................................. 2-00-00
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Den 27 februarij 1790 ontvangen van Arend Jan Voors en Geertjen Nijenkamp, echtelieden, binnen
deze stad woonachtig, 3 guldens-12 stuivers, in voldoeninge van den 50e penning van een gaarden of
hof, in het schependom van deze stad, aan de Grolse Steeg, bij het Roller, naast het land of den hof
van Hendricus te Roller, aan de eene, en naast den hof van Berend Hoetink aan de andere zijde,
gesitueert.. Aangekogt van doctor Ludolph Johannes Lambergh en Lutgarda ten Cate, echtelieden,
insgelijks binnen deze stad woonachtig, voor 180 guldens, op den 25 februarij 1790 ............... 3-12-00
De 27 februarij 1790 ontvangen van Ludolph Johannes Lambergh, richter der heerlijkheid Borculo, en
deszelfs huisvrouw Lutgarda ten Cate, 6 guldens-6 stuivers-6 penningen, in voldoeninge van den 50e
penning van een huis en where, binnen deze stad, in de Voorstad, tussen de behuijzingen van
voornoemde kooperen en Antonij ter Harkel, staande en gelegen. Aangekocht van Jan Wissink en
Jenneken Avink, echtelieden, mede binnen deze stad woonachtig, voor 315 guldens-15 stuivers, op
den 25 februarij 1790 ................................................................................................................... 6-06-06
Den 29 april 1790 ontvangen van Willem Mullerink, gemeensman binnen deze stad, 3 guldens-18
stuivers, in voldoeninge van den 100e penning van de naagenoemde parceelen, als 1e een stukje
hofland, buiten de Kokspoorte aan den Steenweg, voor den hof van Gerrit Kluivers, 2e van een hofje,
mede aldaar aan den Steenweg in zijn heggen, naast den hof van B. Burkink en voor den hof van den
heer burgemeester Ter Meulen, en 3e van een stukjen open hofland, ook buiten de Kokspoort,
schietende agter den hof van B. Burkink en naast den hof van de weduwe Berend Smijs, en Otto
Beumer, alle voor deze stad kennelijk gesitueert; ter instantie van J. Grotenhuis, als gevolmachtigden
van Amelia Grotenhuis, voorts de gemeenslieden Willem Mullerink en Berend te Roller, als
aangestelde executeuren van den boedel van wijlen Hendriette Chosij, dan nog Aleida Twenhuijs en
deszelfs zuster Hendrina Simons, Bartholdus Meilink, pro se, en als conjuncta persona van zijne
moeder Grietjen Schapers, weduwe van den kerkmeester Hendrik Jan Meilink, gerichtelijk verkogt,
en te zamen aangekocht voor 390 guldens, op den 12 april 1790 .............................................. 3-18-00
Den 29 april 1790 ontvangen van Garrit Henkers, binnen deze stadt woonachtig, 2 guldens-10
stuivers-4 penningen, in voldoeninge van den 100e penning van een huijs en wheere, met een hofje
daar achter, binnen deese stad in de Molenstraat, naast het huijs van Gerrit ter Horst of Olijslager,
staande en gelegen. Aangekocht als vooren voor 251 guldens, op den 12 april 1790 ................ 2-10-04
Den 1 meij 1790 ontvangen van Jan Smijs en Anna Margaretha Nolmeijer, echtelieden, binnen deze
stad woonagtig, 3 guldens-19 stuivers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e pennning van een
hof, binnen deezer stads schependom, aan den Geesterensen Dijk, naast den hof van Harmen
Meerman, gesitueerd. Aangekogt van Elizabeth Geijers, weduwe van wijlen Gerhard ter Meulen,
mede binnen deze stad woonachtig, voor 198 guldens, op den 30 april 1790 ........................... 3-19-04
Den 4 meij 1790 ontvangen van de weduwe van Hendrik Jan Meilink, binnen deze stad woonachtig, 3
guldens-18 stuivers-6 penningen, in voldoeninge van den 100e penning van een kampjen lands, in het
schependom deezer stad, buiten de Kokspoort aan den Nieuwendijk, aan de Oude Steege schietende
aan den hof van wijlen de weduwe van Gelder en de koperse, ter instantie van J. Grotenhuijs, als
gevolmachtigden van Amelia Grotenhuis, voorts de gemeenslieden Willem Mullerink en Berend te
Roller, als aangestelde executeuren van den boedel van wijlen Hendrietta Chosij, dan nog Aleida
Twenhuis en deszelfs zuster Hendrina Simons, Bartholdus Meilink, pro se, en als conjuncta persona
van zijjne moeder Grietjen Schapers, weduwe van den kerkmeester Hendrik Jan Meilink, gerichtlijk
verkogt en aangekogt voor 392 guldens, op den 12 april 1790 ................................................... 3-18-06
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Den 7 meij 1790 ontvangen van Godfried Leefers, rentmeester der stad Borculo, 10 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een huijs en where, kennelijk binnen deese stad, tusschen de
behuijzingen van Jan Geerdink en Gerrit Heilersigh, staande en gelegen. Aangekocht van Dina
Simons, weduwe van Moses Heijmans, mede binnen deze stad woonachtig, voor 500 guldens, op den
5 meij 1790 ................................................................................................................................. 10-00-00
Den 9 junij 1790 ontvangen van Arend Scholten, binnen deze stad woonachtig, 10 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een huis en where, binnen deze stad, tusschen de behuijzingen
van Jan Kruenen en Jan Wissink, staande en gelegen, benevens twee vrouwen zitplaatsen en een
groeve op het kerkhof aldaar. Aangekocht van Elizabeth Geijers, weduwe van Gerrit ter Meulen, te
Deventer woonachtig, voor 500 guldens, op den 27 meij 1790 ................................................ 10-00-00
Den 12 junij 1790 ontvangen van Berend Mullerink, binnen deze stad woonachtig, 5 guldens-12
stuivers, in voldoeninge van den 50e penning van een huis en weere, binnen deze stad, tusschen de
behuijzingen van den kooper en Jan Smijs, gelegen. Aangekocht van Garrit Heijlersigh, weduwnaar
van Aaltjen Bannink, voor zich zelven en zijne beide dochters, mede binnen deze stad woonachtig,
voor 280 guldens, op den 20 meij 1790 ....................................................................................... 5-12-00
Den 3 julij 1790 ontvangen van Jan Kreunen, binnen deze stadt woonachtig, 5 stuivers-14 penningen,
in voldoeninge van den 100e penning van een huijs en weere, binnen deze stad, in den Wolvershoek,
naast het huis van Arend Landeweert en de schuur van de weduwe Ter Meulen, gelegen, Jan Hendrik
Lucas behoord hebbende en door den verwinhebber Egbert Joosten, als beurder der verpondinge
van deze stad en schependom, gerichtlijk verkogt voor 29 guldens, op den 14 julij 1790 ......... 5-14-00
Den 5 julij 1790 ontvangen van Joachim Kobus, Arend Jan te Relleker, en den burgemeester Adam
Martens, alle binnen deze stad woonachtig, ieder voor een derde part, 20 guldens, in voldoeninge
van den 50e penning van een huis en weere met een hofjen daar achter, binnen deese stad in de
Voorstad, tusschen de behuijzingen van Lambert Morgenstern, en juffer Smijs, geleegen. Aangekocht
van Gerrit Jan Kobus en Anna Catharina Houtink, echtelieden, voor 1000 guldens, op den 3 julij
1790 ............................................................................................................................................ 20-00-00
Den 10 julij 1790 ontvangen van Berend te Roller, binnen deze stad woonachtig, 1 gulden-8 stuivers4 penningen, in voldoeninge van den 100e penning van een hof of gaarden, in het schependom
deeser stad, aan de Grolsche Steeg, tussen de hovens van Telleman, en Cornelis Cornelissen,
gelegen, Jan Hendrik Lucas toebehoord hebbende, en door den verwinhebber Egbert Joosten, als
beurder der verpondinge van deze stad en schependom, gerichtelijk verkocht voor 141 guldens, op
den 14 junij 1790 .......................................................................................................................... 1-08-04
Den 14 julij 1790 ontvangen van Lambertus Kreunen, gemeensman binnen deze stad, 10 guldens-12
stuivers, in voldoeninge van den 50e penning van twee stukken bouwland, het eene groot ongeveer
vijf schepels gezaaij, bij verkooperen gebouwd wordende, en het ander stuk in bouwinge bij
Hermanus Cluivers, beide in dezer stads schependom, op den Lichtenhorst, in haare bekende
bepalingen gesitueerd. Aangekocht van de gesusters J.E.C., A.S., E.J. en G.B. Vatebender, insgelijks
binnen deze stad woonachtig, het eerste voor 442 guldens-18 stuijvers, en het tweede stuk voor 486
guldens-19 stuivers-8 penningen, en alzoo tezamen voor 929 guldens-17 stuivers-8 penningen, op
den 23 junij 1790 ........................................................................................................................ 18-12-00
Den 4 augustus 1790 ontvangen van G.N. Dankerts, binnen deze stad woonachtig, 7 guldens-12
stuijvers-10 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een stuk bouwland, groot vier
schepels gezaaij, in dezer stads schependom, op den Lichtenhorst kennelijk gesitueerd. Aangekocht
als vooren voor 381 guldes-12 sruijvers-8 penningen, op den 25 junij 1790 .............................. 7-12-10
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Den 24 augustus 1790 ontvangen van Maria Amema, weduwe van mr. P. Velsen, binnen deze stad
woonachtig, 26 guldens-10 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van een huijs en weere,
binnen deze stad, tusschen de behuijzingen van Jan Beusink en Rutger Neutink gelegen, en 2e wegens
een hof over de deur van voorschreven huijs, mede aldaar aan de Wal gelegen. Aangekocht van Jan
Bank en Jacoba van Bentheim, insgelijks binnen deze stad woonachtig, voor 1325 guldens, op den 20
augustus 1790 ............................................................................................................................ 26-10-00
Den 10 november 1790 ontvangen van den rentmeester Roelevink, voor de domeinen van zijn
doorluchtige hoogheid den heere prince van Orange en Nassau, als heer van de stad en heerlijkheid
Borculo, 5 guldens-10 stuivers, in voldoeninge van den 100e penning van een huis, met den gaarden
grond, ofte hof daar achter, binnen deese stadt en schependom kennelijk staande en gelegen, Jan
Derk Janssen, aldaar woonachtigh, toestendig geweest. Aangekocht van Jan Hendrick Huiskes, als
compleeten verwinhebber van voorschreven parceel, ten overstaan van een edelen gerichte der stad
Borculo, voor 550 guldens, op den 21 october 1790 ................................................................... 5-10-00
Grossa 6ta 171-03-06
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