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Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Stad Doesburg - Jaar 1791
Stad Doesborg
Den 6 januarij 1791 ontvangen van Willem Jacobus Dubbingh Suerdfeger, capiteijn onder het
regiment Orange van Nassau, 110 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs en
schuur, met een hof daar achter, binnen de stad Doesborg , omtrent de Groote Martini Kerk,
tusschen 't huijs van Ring, en langs den Armen Kerkhof, staande en gelegen. Aangekocht van den
capiteijn Pieter Draak Suerdfeger en Josina Frederiks, echtelieden, voor 5500 guldens, op den 16
december 1790 ........................................................................................................................ 110-00-00
Den 27 januarij 1791 ontvangen van Bernardus Baerken, binnen deese stad woonachtig, 5 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een hof, den Rondenhof genaamd, op Metelerens Kamp, in het
schependom der stad Doesborg, achter den hof van de weduwe Deurvorst, tussen de hoven van
Gerrit Abbing en de weduwe Brink, gesitueerd. Aangekocht van Johan Tillich en Johanna Engelina
Fouwel, echtelieden, voor 250 guldens, op den 13 januarij 1791 ............................................... 5-00-00
Den 3 februarij 1791 ontvangen van H. Planten, lieutenant ter zee ten dienste deeser landen, 13
guldens, in voldoeninge van den 50e penning van de halfscheijd van een huijs en wheere binnen de
stad Doesborg, in de Meijpoortstraat, tusschen de behuijzingen van de weduwe Coopsen en Winold
Berendsen, kennelijk staande en geleegen. Aangekocht van Jan Cremer en Agneta Eerligh,
echtelieden, te Doetinchem woonachtig, voor 650 guldens, op den 23 december 1790 ......... 13-00-00
Den 19 februarij 1791 ontvangen van P. Jordens, binnen deeze stad woonachtig, 2 guldens-14
stuivers, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs, met een hof daar achter, binnen de stad
Doesborg, in de Sandbergstraat, tusschen de behuijzingen van de weduwe Wolbers en W. van Till,
kennelijk staande en gelegen. Aangekocht van Arnoldus Diederich, als lasthebbende van Lucas
Willemsen en Grada Wolsing, echtelieden, in voorschreeven stad woonachtig, voor 135 guldens, op
den 15 januarij 1791..................................................................................................................... 2-14-00
Den 3 maart 1791 ontvangen van Wijnold Beerendsen, binnen deese stad woonachtig, 24 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een huijs met een schuur, binnen de stad Doesborg, in de
Meijpoortstraat, op het hoek van de Verbrandestraat, naast de behuijzinge van de weduwe
Harmsen, kennelijk staande en gelegen. Aangekocht van Jan Verstege en Willemina Janssen,
echtelieden, onder Drempt woonachtig, voor 1200 guldens, op den 29 januarij 1791 ............ 24-00-00
Den 3 maart 1791 ontvangen van Jacobus van Beijnum, binnen deze stad woonachtig, 2 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een hofje in het schependom der stad Doesborg, in het
Meulenveld, aan de gemeene weg, en aan den hof van Derksen, kennelijk gesitueert. Aangekocht
van C.W.F. Emmerik en Anna Maria Kluijt, echtelieden, insgelijks in voorschreven stad woonachtig,
voor 100 guldens, op den 8 februarij 1791 .................................................................................. 2-00-00
Den 11 maart 1791 ontvangen van Jacobus van Beijnum, binnen deese stad woonachtig, 7 guldens10 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van een hof met zijn heggen, in het schependom der
stad Doesborg, buijten de Meijpoort, aan de gemeene weg, en naast den hof van den heer
Buekevoort, kennelijk gesitueert. Aangekocht van Derk Freeriks en Sweerken Janssen, echtelieden,
mede binnen voorschreven stad woonachtig, voor 375 guldens, op den 5 maart 1791 ............ 7-10-00
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Den 26 april 1791 ontvangen van Jochum Sandbergen, binnen deeze stad woonachtig, 34 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een huijs, Beltinkshuijs genoemd, met de daar bij zijnde hoven,
als den hof waar aan de verkooperen het recht van erfpacht competeerd, zijnde dien hof daar de
kerk heeft gestaan, binnen de stad Doesborg, op het hoek van de Hoogestraat en van het Ruijter
Quartier, staande en gelegen. Aangekocht van N. Lobrij en H.A.A. Exalto d'Almaras, midsgaders
A.H.E. Exalto d'Almaras, J.G.A.J. Exalto d'Almaras, M.T.H. Exalto d'Almaras, A.J.G. Exalto d'Almaras,
M.W.A. en A.A.E. gelijk ook K.A.L. Exalto d'Almaras, alle inheems, voor 1700 guldens, op den 28
januarij 1791............................................................................................................................... 34-00-00
Den 2 meij 1791 ontvangen van Bernardus Lindeschot, binnen deese stadt woonachtig, 1 gulden-15
stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van de halfscheid van twee aan elkanderen gelegen
huisjes, mitsgaders een hof daarnaast, binnen de stad Doesborg, in de Boekholtstraat, naast de
behuijzinge van P. Jordens, staande en gelegen. Aangekocht van Maria Dekkers, weduwe van Gerrit
Renssen, insgelijks ter voorschreven stede woonachtig, voor 87 guldens-10 stuivers, op den 12 april
1791 .............................................................................................................................................. 1-15-00
Den 26 meij 1791 ontvangen van Bernardus Baerken, binnen deese stad woonachtig, 10 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een hoekjen lands, het Putland geheeten, in het schependom
der stadt Doesborg, in het Meuleveld, tusschen de landerijen van Bastiaan Janssen en Hermanus van
Neck, gesitueerd. Aangekocht van Wolter van Till en Margaretha Catharina van Raesveld,
echtelieden, insgelijks in voorschreeven stad woonachtig, voor 500 guldens, op den 2 meij
1791 ............................................................................................................................................ 10-00-00
Den 3 junij 1791 ontvangen van Arend Harmsen, binnen deese stad woonachtig, 10 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een huis en wheere binnen de stad Doesborg, in de Kerkstraat,
op het hoek van 't kerkhof, en naast de behuijzinge van den voornoemden kooper, staande en
gelegen. Aangekocht van Jan Frederik van Elten, insgelijks aldaar woonachtig, voor 500 guldens, op
den 25 meij 1791 ........................................................................................................................ 10-00-00
Den 23 junij 1791 ontvangen van J.J. Colson Aberson, major titulair en gepensioneerd capiteijn bij
Holland, 96 guldens, in voldoeninge van den 50e penning, 1e van een huijs en hof (met drie plaatsen
in de Groote Kerk en twee plaatsen in de Gasthuis Kerk), uitkomende in de Meijpoortstraat, bij
mevrouw Michgorius bewoond wordende, en 2e een huijsjen met een hof daar achter, uitkomende in
de Boekholtstraat, bij C. Martens bewoond wordende, beijde binnen de stad Doesborg kennelijk
staande en geleegen. Aangekocht van Tido Hendrik van Essen en Petronella Johanna Helena van Eijs,
echtelieden, te Campen woonachtig, voor 4800 guldens, op den 3 junij 1791 ......................... 96-00-00
Den 2 julij 1791 ontvangen van Benedict Francken, binnen deeze stad woonachtig, 12 stuijvers, in
voldoeninge van den 50e penning van een stukjen hofland, ter lengte van zeventien voeten en drie
duim, en breed tien voeten , om daar op een schuurtje te zetten, binnen de stad Doesborgh, achter
het huijs van voornoemden koper gelegen. Aangekocht van Evert Holsbrouwer en Willemina Peters,
echtelieden, insgelijks in voorschreven stad woonachtig, voor 30 guldens, op den 25 meij
1791 .............................................................................................................................................. 0-12-00
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Den 9 julij 1791 ontvangen van Derk Jan van Elten, binnen deeze stad woonachtig, 30 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een huijs met een hof daar achter, binnen de stad Doesborg, in
de Ooijpoortstraat, tusschen de behuijzingen van de weduwe Daalhof en H. Brink, staande en
gelegen. Aangekocht van Hermina Middeldorp, weduwe van Hieronimus Bier, benevens haare twee
meerderjaarige kinderen, Johannes en Johanna genaamd, en als moeder en voogdesse van haare
drie nog minderjaarige kinderen, met naamen Randele, Harmanus en Anna Elizabeth Bier, hiertoe,
zoo veel nodig en dienstig, geauthoriseert, te zamen binnen voorschreven stad woonachtig, voor
1500 guldens, op den 21 junij 1791 ........................................................................................... 30-00-00
Den 6 augustus 1791 ontvangen van Abraham Praastink, binnen deeze stad woonachtig, 21 guldens,
in voldoeninge van den 50e penning van een huijs, hof en schuur, binnen de stad Doesborg, in de
Ooijpoortstraat, tusschen de behuijzingen van voorschreeven kooper en de weduwe Hieronimus
Bier, staande en gelegen. Aangekocht van Antonij van Gorssel, weduwenaar van Trijntje van Daalhof,
ook binnen gezeide stad woonachtig, voor 1050 guldens, op den 14 junij 1791 ...................... 21-00-00
Den 22 augustus 1791 ontvangen van Reinder van Rees, 26 guldens-16 stuiver, in voldoeninge van
den 50e penning van een huijs, binnen de stad Doesborg, op den hoek van de Boekholtstraat en
Kerkstraat, den 16 julij 1790 van Abraham de Keijser en Geesken Bouwmeisters, echtelieden,
aangekocht voor een somme van 590 guldens, en door denzelven op den 23 december des gezeiden
jaars, het voorschreeven huis weder verkocht aan Johanna Reiniera van Lamzweerde voor 700
guldens; den 3 augustus 1791 ter camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxeerd op f. 25-16-00, benevens het verzuijm zedert den 16 october 1790 en 23 april 1791,
repectivelijk ad 8 percent, dus te zaamen ................................................................................. 26-16-00
Den 31 augustus 1791 ontvangen van Hendrik Eggink, binnen deeze stad woonachtig, 12 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een hof, binnen de stad Doesborg, in het Clooster, tusschen de
hoven van Nicolaas van Elten en J. Egelink, kennelijk gesitueerd. Aangekocht van Jacob van Elten en
Berendina Besselink, echtelieden, insgelijks aldaar woonachtig, voor 600 guldens, op den 30 junij
1791 ............................................................................................................................................ 12-00-00
Den 21 september 1791 ontvangen van Benedictus Franken, 8 stuijvers-4 penningen, in voldoeninge
van den 50e penning van een stukjen gronds, … in de schuur agter het huis van koper, binnen de stad
Doesborg gelegen, een privaat huijsje te mogen zetten. Aangekocht van Evert Holsbrouwer en
Willemina Peters, echtelieden, zijnde de koper en verkoperen binnen de stadt Doesborg woonachtig,
voor 20 guldens-10 stuijvers, op den 26 augustus 1791 .............................................................. 0-08-04
Den 19 october 1791 ontvangen van Males Ploeg, 8 guldens-10 penningen, in voldoeninge van den
100e penning van een huijs, schuur en hof, binnen de stad Doesborg, in de Ooijpoortstraat, tusschen
de behuijzingen van Bernardus Dullemond en de weduwe Colenbrander, staande en geleegen; Jan
Offrion Soeter toestendig geweest, door mr. R. Ketjen, in qualiteit als gevolmachtigden van den
tijdelijken kerkenraad der voorschreven stad, uit kracht van bekoomen gerichtelijk verwin, ten
overstaan van den gerichte der stad Doesborgh, verkogt voor 765 guldens van 21 stuivers, op den 13
september 1791 ........................................................................................................................... 8-00-10
Den 29 october 1791 ontvangen van den rentmeester J.A. Janssen, binnen deese stad woonachtig, 15
guldens-8 stuijvers-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs en schuur, met
een open plaats daar achter, binnen de stad Doesborg, in de Santbergstraat, tusschen de
behuijzingen van Lambertus ten Brink, en naast de poort van voorschreeven kooper, kennelijk
staande en geleegen. Aangekocht van Roelof Gerritsen, insgelijks binnen de voorschreeven stad
woonachtigh, voor zeven hondert en vijf en dertig guldens van 21 stuivers, op den 15 september
1791 ............................................................................................................................................ 15-08-12
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Den 1 december 1791 ontvangen van Maria Gerhardina van Lamzweerde, weduwe van wijlen den
medicinae doctor C.F.L. Dachtler, binnen deze stad woonachtig, 8 guldens, in voldoeninge van den
50e penning van een huis en erve binnen de stad Doesborg, omtrent de Vischmarkt, tusschen de
schuur van Teunis van Wijlhuijsen en 't huijs van Ferdinand Beauvais, staande en gelegen.
Aangekocht van Hendricus Boerrichter en Johanna Maria van Wassenberg, echtelieden, voor 400
guldens, op den 28 november 1791............................................................................................. 8-00-00
Den 22 december 1791 ontvangen van Jan Jacobs, binnen deze stad woonachtig, 10 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een huijs, met een hofje daar naast, in de stad Doesborg , op
het hoek van de Veerpoortstraat en Waterstraat, staande en gelegen. Aangekocht van Gosselink
Buijtinck en Berendina Lucassen, echtelieden, insgelijks in voorschreven stad woonachtig, voor 500
guldens, op den 12 december 1791 ........................................................................................... 10-00-00
Grossa 9na f. 448-04-10

29 november 2019

/ Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-4-

Transcriptie: © J.B. Baneman

Archieftoegangsnummer: 0005 - Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Inventarisnummer: 458 (folionrs. 214r t/m 235v) - Vindplaats: Gelders Archief

Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Stad Doesburg - Jaar 1791

A
Abbing, 1
Armen Kerkhof, 1

Doetinchem, 1
Draak Suerdfeger, 1
Drempt, 1
Dubbingh Suerdfeger, 1
Dullemond, 3

B
Baerken, 1, 2
Beauvais, 4
Beerendsen, 1
Beijnum, 1
Beltinkshuijs, 2
Berendsen, 1
Besselink, 3
Bier, 3
Boekholtstraat, 2, 3
Boerrichter, 4
Bouwmeisters, 3
Brink, 1, 3
Buekevoort, 1
Buijtinck, 4

C
Campen, 2
Clooster, 3
Colenbrander, 3
Colson Aberson, 2
Coopsen, 1
Cremer, 1

29 november 2019

K
Keijser, 3
Kerkstraat, 2, 3
Ketjen, 3
Kluijt, 1

E
Eerligh, 1
Egelink, 3
Eggink, 3
Eijs, 2
Elten, 2, 3
Emmerik, 1
Essen, 2
Exalto d'Almaras, 2

L
Lamzweerde, 3, 4
Lindeschot, 2
Lobrij, 2
Lucassen, 4

M

F

Martens, 2
Martini Kerk, 1
Meijpoort, 1
Meijpoortstraat, 1, 2
Metelerens Kamp, 1
Meulenveld, 1
Meuleveld, 2
Michgorius, 2
Middeldorp, 3

Fouwel, 1
Francken, 2
Franken, 3
Frederiks, 1
Freeriks, 1

G
Gasthuis Kerk, 2
Gerritsen, 3
Gorssel, 3
Groote Kerk, 2

D
Daalhof, 3
Dachtler, 4
Dekkers, 2
Derksen, 1
Deurvorst, 1
Diederich, 1
Doesborg, 1, 2, 3, 4
Doesborgh, 2, 3

Janssen, 1, 2, 3
Jordens, 1, 2

N

Ploeg, 3
Praastink, 3
Putland, 2

R
Raesveld, 2
Rees, 3
Renssen, 2
Ring, 1
Rondenhof, 1
Ruijter Quartier, 2

S
Sandbergen, 2
Sandbergstraat, 1
Santbergstraat, 3
Soeter, 3

T
Till, 1, 2
Tillich, 1

V
Veerpoortstraat, 4
Verbrandestraat, 1
Verstege, 1
Vischmarkt, 4

Neck, 2

O

H

Ooijpoortstraat, 3
Orange van Nassau, 1

Harmsen, 1, 2
Holsbrouwer, 2, 3
Hoogestraat, 2

P

J

W
Wassenberg, 4
Waterstraat, 4
Wijlhuijsen, 4
Willemsen, 1
Wolbers, 1
Wolsing, 1

Peters, 2, 3
Planten, 1

Jacobs, 4

/ Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-5-

Transcriptie: © J.B. Baneman

