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Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Stad Borculo - Jaar 1792 - Overdrachtsbelasting
Stad Borculo
Den 11 februarij 1792 ontvangen van Jacob Salomon, 4 guldens-14 stuijvers, in voldoeninge van den
50e penning van een behuijzinge en wheere in de stad Borculo, aan de gemeene straat, naast het
huijs van den richter L.J. Lambergh, staande en gelegen. Aangekocht van mr. Hendrik Jan van Gelder
en deszelfs zuster Hendrica Christina van Gelder, zijnde de koper en verkooperen in voorschreven
stad woonachtig. Aangekocht voor 235 guldens, op den 17 januarij 1792 ................................. 4-14-00
Den 14 februarij 1792 ontvangen van Arend Jan te Relleker, 1 gulden-4 stuijvers, in voldoeninge van
den 50e penning van een huisje met een hofje daar achter, binnen de stadt Borculo, tusschen de
huijsen van den secretaris Velsen en Engbert Lueken, staande en gelegen. Aangekocht van Jan
Beusink en Henders Bannink, echtelieden, zijnde de kooper en verkooperen binnen voorschreven
stad woonachtig. Aangekocht voor 60 guldens, op den 13 februarij 1792 ................................. 1-04-00
De 5 maart 1792 ontvangen van Jochem Cobus, 1 gulden, in voldoeninge van den 50e penning van
een half vervallen huijs, binnen de stad Borculo, tusschen de behuijzingen van voornoemden koper
en Hermanus Elberink, staande en gelegen. Aangekocht van Harmanus Luessink en zijne zoons
Garrit Jan en Hendrik Luessink, te zamen binnen voorschreven stad woonachtig, voor 50 guldens, op
den 10 februarij 1792 ................................................................................................................... 1-00-00
Den 27 maart 1792 ontvangen van Jan Hendrik Eilhart Meijer, 2 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van een huis, binnen de stad Borculo, naast het huijs van juffr. van Gelder, staande en
gelegen, mitsgaders een zitplaats in de kerk, en grafplaats op het kerkhof aldaar. Aangekocht van de
ervgenaamen van Geertruijd Ameschot, weduwe van Jan van der Horst, alle binnen voorschreven
stad woonachtig, voor 100 guldens, op den 19 maart 1792........................................................ 2-00-00
Den 27 maart 1792 ontvangen van Jan Ameschot, te Borculo woonachtig, 1 gulden-15 stuijvers-10
penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een stuk hof- ofte gaardengrond, in het
schependom der voorschreven stad, aan den Geesterensen Dijk, tusschen de hoven van Jan Derk
Ameschot en Folkier Sloet, gesitueerd. Aangekocht van, als vooren, voor 89 guldens, op den 19
maart 1792 ................................................................................................................................... 1-15-10
Den 1 meij 1792 ontvangen van mr. P. Velsen, secretaris der stad Borculo, 2 guldens-9 stuivers-10
penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een huis en wheere, binnen gezeide stad, naast
het huis van gemelden koper, staande en gelegen, midsgaders een vrouwen zitplaats in de kerk, en
een grafplaats op het kerkhof aldaar. Aangekocht van Jan Snellenberg, insgelijks daar ter stede
wonende, voor 124 guldens, op den 24 maart 1792 ................................................................... 2-09-10
Den 1 meij 1792 ontvangen van mr. P. Velsen, 12 penningen, in voldoeninge van den 50e penning
van de grond alwaar een huisje op gestaan heeft, en laatst bij Willem Smies is bewoond, binnen de
stad Borculo, tussen de huijsen en gronden van kooper en capiteijn Schikhard gelegen. Aangekocht
van de weduwe Francis Flaming, voords Elizabeth en Johanna Flaming, Hendrik Caspers en
Gerritjen Flaming, voor 2 guldens, op den 25 april 1792 ............................................................ 0-00-12
Den 26 meij 1792 ontvangen van Berend te Roller, 1 gulden, in voldoeninge van den 50e penning van
een hofje ofte gaardengrond, binnen Borculo in de Kerkengaardens, tusschen de hoven van kooper
en Jan Willem Leevers gelegen. Aangekocht van den gevolmachtigden van Anna Duijnshorst, laatst
weduwe van Francis Flaming, voords Elisabeth en Johanna Flaming, midsgaders Hendrik Caspers en
Gerritjen Flaming, alle in voorschreven stad woonachtig, voor 50 guldens, op den 3 meij
1792 .............................................................................................................................................. 1-00-00
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Den 30 meij 1792 ontvangen van Harmina ter Maat, te Borculo woonagtig, 5 guldens-6 penningen, in
voldoeninge van den 50e penning van een huijs, binnen voorschreeven stad, tusschen het huijs van
Jan Hendrik ter Meulen en het kerkhof, staande en gelegen. Aangekocht van, als vooren, voor 251
guldens, op den 3 meij 1792 ........................................................................................................ 5-00-06
Den 8 junij 1792 ontvangen van mr. H.J. van Gelder, 3 guldens, in voldoeninge van den 50e penning
van een huijs, binnen de stad Borculo, langs de gemeene straat, en naast de behuijzinge van mr.
Lamberg, staande en gelegen. Aangekocht van Jan Derksen, beide in voorschreven stadt woonachtig,
voor 150 guldens, op den 7 meij 1792 ......................................................................................... 3-00-00
Den 8 junij 1792 ontvangen van Teunis Leemreise, 1 gulden-2 stuivers-6 penningen, in voldoeninge
van den 50e penning van een half huijs binnen de stad Borculo, in den Korten Wal, naast het huijs
van Garrit ter Weeme, staande en gelegen, waar van de andere helft Jan Ordelmans toebehoord.
Aangekocht van Aleijda Luissink, weduwe van Esken Baneman, voords van Derk Baneman en zijn
vrouw, alle in voorschreven stadt woonachtig, voor 56 guldens, op den 30 meij 1792 ............. 1-02-06
Den 16 junij 1792 ontvangen van Arend Kraeijenbrink, 6 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van een huijs, binnen de stad Borculo, tusschen de behuijzingen van de weduwe ter
Meulen, en den joode Levijn Meijer, staande en gelegen, benevens een zitplaats in de kerk en
begraafplaats op het kerkhof aldaar, dan nog van een hof buiten de Geesterense Poort van gezeide
stad, aan den Lichtenhorst, naast den hof van Lambertus Kreunen, gesitueerd. Aangekogt van Fenne
Geertruijd Santvoort, weduwe van Frans Hofmeester, en haaren kinderen, met naamen Frans
Hendrik Hofmeester, Jan Nicolaas Hofmeester en Fenneken Honhuijsen, echtelieden, en haare
dochter, alle binnen gemelde stad en te Leijden woonachtig, voor 300 guldens, op den 28 meij
1792 .............................................................................................................................................. 6-00-00
Den 28 junij 1792 ontvangen van Gerrit Jan Leppink, 12 guldens-10 stuijvers, in voldoeninge van den
50e penning van vier stukjes bouwland, in het schependom der stad Borculo, op den Honeskamp,
naast het land van den heere deeser stad en heerlijkheid, gesitueerd. Aangekocht van Harmen
Kreunen en Johanna Elizabeth te Relleker, echtelieden, zijnde de koper en verkoperen binnen de
voorschreven stad woonachtig, voor 625 guldens, op den 27 junij 1792 ................................. 12-10-00
Den 25 julij 1792 ontvangen van Jan Hendrik Eilhard Meijer, 5 guldens-4 stuijvers, in voldoeninge van
den 50e pennng van een huijs en erve, met een hofje daar agter, binnen de stad Borculo, achter en
naast het huijs door ds. Grol, en den joode Salomon bewoond wordende, gelegen, midsgaders een
zitplaats in de kerk aldaar. Aangekogt van mr. Ludolph Johannes Lambergh en zijne huijsvrouw
Lutgarda ten Cate, zijnde de kooper en verkooperen binnen voorschreven stad woonachtig, voor 260
guldens, op den 13 junij 1792 ...................................................................................................... 5-04-00
Den 27 julij 1792 ontvangen van Roelof Leppink, 1 gulden. in voldoeninge van den 50e penning van
een huis en erve, met een hofjen daar achter, binnen de stad Borculo, in de Agterstad en
Bollenhoek, tusschen de huijsen van B.N. Berenpas en L.B. Kruenen, staande en gelegen, mitsgaders
een zitplaats in de kerk en grafplaats op het kerkhof aldaar. Aangekocht van de weduwe van wijlen
Goossen Veldink, zijnde de kooper en verkooperse binnen voorschreven stad woonachtig, voor 50
guldens, op den 25 julij 1792 ....................................................................................................... 1-00-00
Den 14 september 1792 ontvangen van Garrit Jan Fokkink, 2 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van een stukjen hofland, in het schependom der stad Borculo, voor de Kokspoort, langs den
hof van den richter Lamberg, en het Zijdeland, gelegen. Aangekocht van mr. Johan Hendrik van
Basten, beide in voorschreven stadt woonachtig, voor 100 guldens, op den 10 september
1792 .............................................................................................................................................. 2-00-00
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Den 24 october 1792 ontvangen van Berend te Roller, te Borculo woonachtig, 9 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een stuk bouwland, op den Kokskamp, in het schependom der
voornoemde stad, tusschen de landerijen van Reind Bannink, op de Lebbenbrug, gesitueerd.
Aangekocht van den heer mr. A.O.F. Bomble Vatebender, en deszelfs zusters J.E.C., A.S., E.J., en G.B.
Vatebender, voor 450 guldens, op den 29 september 1792 ....................................................... 9-00-00
Den 25 october 1792 ontvangen van Henders toe Wesselshuijs, weduwe Daven, te Geesteren
woonachtig, 80 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van de naavolgende parceelen, als 1e
een weijde aan den Geesterenschen Dijk, tusschen het land en de weijde van de erven Lichtenberg,
en den Wunnikerkamp, 2e den Wunniker- of Wesselskamp, aldaar langs het eerste parceel, en het
land van den richter Lamberg, 3e een kampjen of stuk hofland, meede aldaar, tusschen het eerste
parceel en het land van de erven Lichtenberg, en 4e een kampjen met akkermaal, als vooren in
diezelfde weide en langs den kamp van de Armen van Borculo gesitueerd, te zaamen in het
schependom der stadt Borculo gelegen. Aangekocht van, als vooren, voor 4000 guldens, op den 29
september 1792 ......................................................................................................................... 80-00-00
Den 26 october 1792 ontvangen van Hendrik Trelker, te Borculo woonachtig, 9 guldens-3 stuivers-4
penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een stuk bouwland, in het schependom der
voornoemde stad, tusschen de landerijen van den bouwman op Gijgink en den Deugenweert,
gelegen. Aangekocht van, als vooren, voor 458 guldens, op den 29 september 1792 ............... 9-03-04
Den 30 october 1792 ontvangen van Margaretha Schapers, weduwe van Hendrik Jan Meiling, 4
guldens-10 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van twee stukjes land, met den Groenweg
en een akkermaalsboschje daar bij en achter, in het schependom der stad Borculo, aan de Grolse
Steeg, tusschen de landerijen van Berend te Roller en Toon te Harkel, gesitueerd. Aangekocht van,
als vooren, voor 225 guldens, op den 29 september 1792 .......................................................... 4-10-00
Den 30 october 1792 ontvangen van Reind, Arend en Aaltjen Bannink, 2 guldens-8 stuijvers, in
voldoeninge van den 50e penning van een stukjen bouwland, in het schependom der stad Borculo, op
den Kollenboom, tusschen het land van de kooperen voornoemd, gelegen. Aangekocht van, als
vooren, voor 120 guldens, op den 29 september 1792 ............................................................... 2-08-00
Den 30 october 1792 ontvangen van Hendrik Mullerie, binnen de stad Borculo woonachtig, 3
guldens, in voldoeninge van den 50e penning van een stukjen land, in het schependom der
voornoemde stad, op den Kijwijts Kamp, aan het land van opgemelden kooper, gesitueerd.
Aangekocht van, als vooren, op den 29 september 1792 ............................................................ 3-00-00
Den 1 december 1792 ontvangen van Lambert Morgenstern, 2 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van een half huijs, in den Pagendijk, voor de stad Borculo, naast de wederhelft van het huis
Johanna Heijink toebehoorende, en als nu ook door hem aangekocht is. Aangekocht van Roelof
Nijenkamp, zijnde de kooper en verkooper binnen voorschreven stad woonachtig, voor 100 guldens,
op den 2 november 1792 ............................................................................................................. 2-00-00
Den 1 december 1792 ontvangen van Lambert Morgenstern, 2 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van de andere helft van het huis, voor de stad Borculo, in den Pagendijk, naast de helft van
dat huis door hem van Roelof Nijenkamp aangekocht. Aangekogt van Johanna Heijink voor 100
guldens, op den 2 november 1792............................................................................................... 2-00-00
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Den 22 december 1792 ontvangen van Maria Amema, weduwe Velsen, 20 guldens, in voldoeninge
van den 50e penning van een huis en hof, met het halve huis van den koster ter Borg, binnen de stad
Borculo, door verkooperen bewoond wordende. Aangekocht van H.J. van Gelder en zijn zuster H.C.
van Gelder, alle in voorschreven stad woonachtig, voor 1000 guldens, op den 19 december
1792 ............................................................................................................................................ 20-00-00
Grossa 6ta f. 182-02-00
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