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Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Stad Doesburg - Jaar 1792 - Overdrachtsbelasting
Stad Doesborg
Den 5 januarij 1792 ontvangen van Reijnder de Wit, binnen de stad Doesborg woonachtig, 22
guldens-1 stuijver-10 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs en wheere, in
voorschreeven stad, in de Koepoortstraat, tusschen de Bank van Leeninge en het huijs van
voornoemden kooper, staande en gelegen. Aangekocht van wijlen Hendrikje Houwink, weduwe van
Evert Bosveld, binnen de stad Doesborg , en in de provincie van Vriesland, woonachtigh, voor 1051
guldens van 21 stuijvers, op den 24 november 1791 ................................................................ 22-01-10
Den 14 januarij 1792 ontvangen van J.A. Janssen en Gerrit Schouten, beide binnen `de stad
Doesborg woonachtig, 14 guldens-18 stuijvers-12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning
van een schuur met twee kamers daar in, en daar onder een kelder, binnen de stadt Doesborg, in de
Koesveldstraat, naast de schuur van M.D. Aberson en den hof van den rector Kamphuijsen, staande
en gelegen. Aangekocht van de ervgenaamen van Reijnier Pauel, voor 711 guldens van 21 stuijvers,
op den 26 october 1791 ............................................................................................................. 14-18-12
Den 24 januarij 1792 ontvangen van Willem Eltink, binnen deze stad woonachtig, 4 guldens-6
stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs, binnen de stad Doesborg, in de
Veerpoortstraat, tusschen de behuijzingen van T. Baerken en de weduwe S. ter Horst, staande en
gelegen. Aangekocht van Evert Melsaard en Aalten Berendsen, echtelieden, midsgaders van Jan,
Maria Catharina en Mechtelina Melsaard, insgelijks binnen voorschreven stad en Amsterdam
woonachtig, voor 215 guldens, op den 16 december 1791 ......................................................... 4-06-00
Den 27 januarij 1792 ontvangen van Reijnder de Wit, 4 guldens, in voldoeninge van den 50e penning
van een stuck hofland, lang 17½ en breed 32½ voet, binnen de stadt Doesborg, in de Koepoortstraat,
achter het huis van de nagenoemde verkooperen geleegen. Aangekocht van Philip Beer Gomperts,
zijnde de kooper en verkooperen in voorschreven stadt woonachtig, voor 200 guldens, op den 18
januarij 1792................................................................................................................................. 4-00-00
Den 6 februarij 1792 ontvangen van mr. E.A. Verhuell, contrarolleur binnen de stadt Doesborg, 106
guldens-13 stuijvers-10 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs met den hof
daar achter, midsgaders het Kleine Huis binnen voorschreven stad, in de Koepoortstraat, dan nog
een schuur aldaar, in de Hoogestraat, kennelijk staande en gelegen. Aangekocht van mr. B.G.
Coopsen, weduwe van den heer mr. Franco de Bruin, in leven burgemeester der stad Doetinchem;
van den gevolmachtigden van ds. Z. Bachiene en deszelfs ehevrouw C.M. Coopsen, den overste
Nicolaas van Boekholt en P.A. Coopsen, echtelieden, van den heer burgemeester mr. J.L.W.
Lindenberg, als aangestelde curator over Henrietta Elsabe Coopsen, weduwe Vles, van den capitein
Pieter in de Betouw en deszelfs ehevrouw Maria Piper, te zaamen eenige en universele
ervgenaamen van wijlen mr. Johan Coopsen en Margaretha Maria Smits, in leven echtelieden, alle
inheemsch, voor 5080 guldens van 21 stuivers, op den 10 januarij 1792 ............................... 106-13-10
De 9 februarij 1792 ontvangen van Christoffel Baerken, binnen deze stad woonachtig, 16 guldens-16
stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs en hofjen, met een daar bij annex kleijn
huijsje, binnen de stad Doesborg, in de Meijpoortstraat, tusschen de behuijzingen van den heer
burgemeester Plante en Derk Hetterscheid, staande en gelegen. Aangekocht van, als vooren, voor
800 guldens van 21 stuijvers, op den 10 januarij 1792 .............................................................. 16-16-00
Den 8 maart 1792 ontvangen van Berend Wassink, 9 guldens-6 stuijvers, in voldoeninge van den 50e
penning van een huijs en schuur, binnen de stad Doesborg, in de Veerpoortstraat, tusschen de
behuijzinge van F. Baerken en het huis van den poortier, staande en gelegen. Aangekocht van
Suerina Janssen, weduwe van Derk Freriks, voor 465 guldens, op den 20 februarij 1792 ........ 9-06-00
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Den 15 maart 1792 ontvangen van vrouwe A.S. Bögel, weduwe van wijlen den collonel Michgorius,
binnen de stadt Doesborg woonachtig, 52 guldens-18 stuijvers-6 penningen, in voldoeninge van den
50e penning van een huijs en erve, binnen voorschreeven stadt, in de Koepoortstraat, tusschen de
huijzen van den apothekerArend van Croon, en Jan Schut, staande en gelegen. Aangekocht van de
universeele ervgenaamen van wijlen mr. Johan Coopsen en Margaretha Maria Smits, in leven
echtelieden, alle inheems, en hier vooren genoemd, voor 2520 guldens van 21 stuijvers, op den 10
januarij 1792............................................................................................................................... 52-18-06
Den 16 maart 1792 ontvangen van G.C. van Till, major ten dienste deeser landen, 36 guldens-19
stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs, hof en wheere, binnen de
stad Doesborg, in de Koepoortstraat, tusschen de behuijzingen van de weduwe van Till, en Reijnder
Roerdink, staande en geleegen. Aangekocht van, als vooren, voor 1760 guldens, van 21 stuivers, op
den 10 januarij 1792................................................................................................................... 36-19-04
Den 12 meij 1792 ontvangen van Jan van Gent, 6 guldens-10 stuijvers, in voldoeninge van den 50e
penning van een huis en hofje, met het heggetjen, binnen de stadt Doesborg, in het Kerksteegjen,
naast en achter het Kostershuijs, staande en gelegen. Aangekocht van Maria van Raesfeldt, weduwe
van J.M. Rinck, zijnde de kooper en verkooperse binnen voorschreeven stadt woonachtig, voor 325
guldens, op den 11 meij 1792 ...................................................................................................... 6-10-00
Den 21 meij 1792 ontvangen van Gerrit Goosens, 8 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van
een huijs en wheere, binnen de stad Doesborg, in de zoogenoemde Verbrande Straat, kennelijk
staande en gelegen. Aangekocht van Hendrick van Rhee, en Joanna Janssen, echtelieden, zijnde de
kooper en verkooperen in voorschreeven stad woonachtig, voor 400 guldens, op den 24 april
1792 .............................................................................................................................................. 8-00-00
Den 25 meij 1792 ontvangen van Hendrick Beerendsen, 14 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van een gedeelte van een stuk land, in het schependom der stad Doesborg, aan de
Ooijpoorts Wal, tusschen den hof van den apotheeker van Zelm, en het pad van den capiteijn van
Lintelo gesitueerd. Aangekocht van Evert Helder, beijde binnen voorschreeven stad woonachtig,
voor 700 guldens, op den 28 april 1792 ..................................................................................... 14-00-00
Den 22 junij 1792 ontvangen van Reinder van Rees, binnen deese stad woonachtig. 3 guldens-14
stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs en wheere, binnen de stad Doesborg, aan
het Marienbeeld, staande en gelegen. Aangekocht van Jacob Onderbergh, als gevolmachtigden van
Johanna Halfmouw, weduwe van Roelof Vos, voords van de voogden over de twee minderjaarige
kinderen van wijlen Roelof Vos voornoemd, binnen voorschreven stad en aan de Swarte Sluijs
woonachtig, voor 175 guldens van 21 stuivers, op den 22 februarij 1792 .................................. 3-14-00
Den 28 junij 1792 ontvangen van Hendrick Wichman, 5 guldens, in voldoeninge van den 50e penning
van een hof, binnen de stad Doesborg gelegen. Aangekocht van de meerderjaarige, midsgaders de
voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Harmen Bell, in zijn eerste huwelijk bij Geertruijd
Wijers, en tweden echt bij Jantje Kets verwekt, midsgaders de drie minderjaarige kinderen van
wijlen evengemelde Jantje Kets, in haar tweede huwelijk bij Jan de Bank verwekt, en naagelaaten,
zijnde de koper en verkooperen aan den Tol voor Doesborg, en in Veluwe woonachtigh, voor 250
guldens, op den 31 meij 1792 ...................................................................................................... 5-00-00
Den 28 junij 1792 ontvangen van Hendrik Jan Bloemendaal, te Doesborg woonachtig, 14 guldens-12
stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs en erve, binnen voorschreven stad, tans
door Lubbers bewoond wordende, staande en gelegen. Aangekocht van, als vooren, voor 730
guldens, op den 31 meij 1792 .................................................................................................... 14-12-00
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Den 28 junij 1792 ontvangen van P. Haak, onder major der stad Doesborg, 1 gulden-13 stuijver-10
penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een stukjen land, in het schependom der
voorschreven stad, in het Molenveld kennelijk gelegen. Aangekocht van de universele ervgenaamen
van wijlen mr. Johan Coopsen en Margaretha Maria Smits, in leven echtelieden, hier vooren
genoemd, alle inheemsch, voor 80 guldens van 21 stuivers, op den 2 april 1792 ...................... 1-13-10
Den 5 julij 1792 ontvangen van Peter Borkat, 21 guldens-8 stuijvers, in voldoeninge van den 50e
penning van een huijs en erve, staande binnen de stad Doesborg, tans door mevrouw Staring
bewoond wordende. Aangekocht van de meerderjaarige, en de voogden over de minderjaarige
kinderen van wijlen Harmen Bell, zoo in zijn eerste huwelijk bij Geertruijd Wijers, als in 't tweede
echt bij Jantje Kets verwekt, als mede van de drie nog minderjaarige kinderen van de laatsgemelde,
in haar tweede huwelijk bij wijlen Jan de Bank geprocreerd, alle inheemsch, voor 1070 guldens, op
den 31 meij 1792 ........................................................................................................................ 21-08-00
Den 9 julij 1792 ontvangen van Andries Glashorst, 23 guldens-4 stuijvers-2 penningen, in
voldoeninge van den 50e penning van een kamp bouwland, Corbeekskamp geheeten, in het
schependom der stad Doesborg, in het Moleveld, naast het land van P. Haak en den wijnkooper
Janssen geleegen. Aangekocht van R.J.C. Beukevoort, als executeur testamentair in de boedels van
wijlen Jan Mentink en Willemina Roordinks, in leven echtelieden, alle inheemsch, voor 1105
guldens van 21 stuivers, op den 24 april 1792 ........................................................................... 23-04-02
Den 14 julij 1792 ontvangen van Gorsselink Buijting, 3 guldens-15 stuivers, in voldoeninge van den
50e penning van zeker ingevallen huijs, en twee kamers met een hofje daar aan, binnen de stadt
Doesborg, in de Waterstraat, tusschen de behuijzingen van den voornoemden koper, en langs den
Meulenweg staande en gelegen. Aangekocht van Hendrik de Jager en Lammerdina ter Horst,
echtelieden, zijnde de kooper en verkooperen in voorschreeven stad woonachtig, voor 187 guldens
en 10 stuijvers, op den 2 julij 1792 .............................................................................................. 3-15-00
Den 14 julij 1792 ontvangen van mr. R. Ketjen, als gevolmachtigden van de freulen A.A. van Pallandt
tot Keppel, 9 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van een vijfde gedeelte van een huijs en
hof, aan de Vischmarkt, binnen de stad Doesborg, met de schuur en huisje daar achter, uitkomende
aan de Koevelds Straat, midsgaders van een hof aldaar in het Klooster, naast den hof van den koster
Wilmerink gelegen. Aangekocht van Marcellus Offermans en Elizabeth Beerendsen, echtelieden,
voor 450 guldens, op den 14 julij 1792 ........................................................................................ 9-00-00
Den 14 julij 1792 ontvangen van R.J.C. Buekevoort, binnen de stadt Doesborg woonachtig, 70
guldens-9 stuivers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van twee huizen, schuur en
hoven, beide in voorschreven stad, aan en langs de Paardemarkt en Hoogestraat staande en
gelegen, het eerste door Nicolaas Gros bewoond, en het andere aan het gasthuis schietende, beide
van de ervgenaamen van wijlen Jan Mentink en Wendelina Roordinks, in leven echtelieden, alle
binnen deese provincie woonachtig. Aangekocht voor 3355 guldens van 21 stuivers, op den 24 april
1792 ............................................................................................................................................ 70-09-04
Den 13 augustus 1792 ontvangen van Theodorus Ketelaar, 13 guldens-8 stuijvers-12 penningen, in
voldoeninge van den 50e penning van een hof, binnen de stad Doesborg, in het Klooster, tusschen de
hoven van den lieutenant collonel van der Horst en den koster Wilmerink gesitueerd. Aangekocht
van Jan Andries Berendsen, als executeur van den boedel van wijlen Gerhardus Berendsen, zijnde de
kooper, en verkooperen erfgenaamen, alle binnen gezeijde stad woonachtigh, voor 640 guldens van
21 stuijvers, op den 25 julij 1792 ............................................................................................... 13-08-12
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Den 6 september 1792 ontvangen van F. Bruining, 29 guldens-14 stuijvers-6 penningen, in
voldoeninge van den 50e penning van een huijs en hoff, binnen de stadt Doesborg, aan de
Vischmarkt, mitsgaders van een schuur en een kleijn huijsjen daar achter, en aldaar in de
Coesveldsestraat uitkomende, staande en gelegen. Aangekocht van, als vooren, voor 1415 guldens
van 21 stuijvers, op den 25 julij 1792 ......................................................................................... 29-14-06
Den 10 september 1792 ontvangen van Hendrik Wigman, 44 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van een huijs en erve, met een kleijn huijsjen daar naast, mitsgaders een schuur daar neven
staande, en een hof daar achter, voorts een halve gang, en de achterdeur geheel daar aan
behoorende, te zaamen binnen de stadt Doesborg, in de Heiligegeeststraat, naast den hof van Jan
Willem van Keppel en het huijs van Lubbert Onstein gelegen. Aangekocht van Derk van Kerkhof en
Anna Geertruida Nagelmaker, zijnde de kooper en verkooperen bij, en in voorschreven stadt
woonachtig, voor 2200 guldens, op den 20 augustus 1792....................................................... 44-00-00
Den 22 september 1792 ontvangen van Derk Labots, 5 guldens, in voldoeninge van den 50e penning
van een huijs met een hof daar achter, binnen de stadt Doesborg, in de Heiligesteeg, tusschen de
behuijzingen van den kooper en de weduwe Brink, staande en gelegen. Aangekocht van Jan van
Haarlem en Antonetta Catharina Immink, echtelieden, en Lucia Wilhelmina Immink, voor 250
guldens, op den 20 september 1792 ............................................................................................ 5-00-00
Den 12 october 1792 ontvangen van Hendrick Hendricksen, 5 guldens-10 stuivers, in voldoeninge
van den 50e penning van een hof, binnen de stadt Doesborg, aan de Waaterstraat, achter het huis
van Jan Leijendekker, en den Mouleweg gesitueerd. Aangekocht van Hendrik de Jager en
Lammerdina ter Horst, echtelieden, voor 275 guldens, op den 17 september 1792 ................. 5-10-00
Den 18 october 1792 ontvangen van Gerrit Teunissen, binnen de stad Doesborg woonachtig, 3
guldens, in voldoeninge van den 50e penning van een behuijzinge en hof, met het recht tot de put
daar bij, binnen voorschreven stad, in de Lange Kuijperstraat, ook wel de Kosterstraat genoemd,
tusschen de behuijzingen van Hendrik Hulsman en de weduwe Hendrik ten Holt, staande en
gelegen. Aangekocht van Jacob Hoegen en Willem Eltink, als tijdelijke diaconen van de roomsche
kerk, binnen voorschreven stad, voor 150 guldens, op den 8 september 1792 .......................... 3-00-00
Den 12 november 1792 ontvangen van Bernardus Baerken, 12 guldens-12 stuijvers, in voldoeninge
van den 50e penning van een hof, in het Meulenveld, voor de stad Doesborg gesitueerd, in pagt bij
Albert Bongers. Aangekocht van mr. J.A. Tengbergen, als gevolmachtigden van de erfgenamen
Bloemendaal geboren de Bruijn, voor 600 guldens van 21 stuijvers, op den 8 october
1792 ............................................................................................................................................ 12-12-00
Den 17 november ontvangen van Peter Jordens, te Doesborg woonachtig, 6 guldens-11 stuijvers-8
penningen, in voldoeninge van den 100e penning van een huijs met een hof daar achter, binnen
voorschreven stad, in de Coesveldstraat, staande en gelegen, Bartholomaeus Soeter en Everdina
Nergens, echtelieden, toebehoord hebbende, waar op tot bekoominge eener somma van 600
guldens, met peindinge, inheeringe, apprehensie van possessie en geboden ruimingen heeft
geprocedeert gehad, en op den 7 october 1788 verwinhebber van voorschreven huis en hof
geworden zijnde, den 7 januarij 1792 judicialiter had moeten worden verkocht, echter daar van in
gebreken gebleven was, en nu eerstdaags door de debiteuren stond geredimeerd te worden, den 13
october 1792 ter Camere van haar edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op f. 6-04-09
en het versuim sedert 7 januarij 1792 ad 8 percent op f. 0-06-09, dus te zamen ..................... 06-11-08
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Den 29 november 1792 ontvangen van G.C. Vels, 7 guldens-4 stuijvers, in voldoeninge van den 50e
penning van een stuck hofland, binnen de stad Doesborg, in de Klooster- of Mariengrafstraat,
tusschen den hof van de stads schoolmeester Gerhardus van Kroon gelegen. Aangekocht van de
gezamentlijke kinderen en ervgenaamen van wijlen den lieutenant collonel en directeur 's lands
Fortificatien, Martinus van der Horst, laatst weduwenaar van wijlen Geertruida Swiers, voor 360
guldens, op den 18 october 1792................................................................................................. 7-04-00
Grossa 9na f. 576-06-04
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