Archieftoegangsnummer: 0005 - Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Inventarisnummer: 461 (folionrs. 2r t/m 35r) - Vindplaats: Gelders Archief

Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Stad Zutphen - Jaar 1794 - Overdrachtsbelasting
Stad Zutphen
Den 3 januarij 1794 ontvangen van de hoogwelgeborene freulens Jacoba Alexandrina Helena Beate
en Florentina Maria baronnessen van Heeckeren tot Enghuisen, 260 guldens, in voldoeninge van
den 50e penning van een dubbel huis, stal en wheere, binnen de stad Zutphen, aan de Zaadmarkt, op
het hoek van het Dragers Commer of Oude Gasthuijs Steegjen, en naast de behuijzinge van de
ervgenaamen Op ten Noort, staande en gelegen, van achteren in voornoemde steegjen uijtkomende.
Aangekocht van den hoogwelgebooren heer Ludolph Everhardus Willem Sophonius baron Sloet tot
Olthuis, en als vader over zijn minderjaarigen zoon hier toe door de magistraat der voorschreven
stad geauthoriseerd voor 13000 guldens, op den 20 november 1793 .................................... 260-00-00
Den 10 januarij 1794 ontvangen van Barendt Bisschop, 82 guldens-4 stuijvers, in voldoeninge van
den 50e penningh van een huijs, wheere en stal daarbij annex, binnen de stadt Zutphen, op de
Nieuwstad, tusschen de behuijzingen van Hendrik Hovelinck senior, en Gerrit ten Zithof, kennelijk
staande en gelegen, van ouds bekend onder de benaminge van den Dennemark. Aangekocht van de
respective ervgenaamen van wijlen den collonel Anthonij Gelink, alle inheemsch zijnde, voor 4110
guldens, op den 23 december 1793 ........................................................................................... 82-04-00
Den 25 januarij 1794 ontvangen van Cornelius Maalderink, 23 guldens-10 stuijvers, in voldoeninge
van den 50e penning van een huijs en wheere, binnen de stad Zutphen, in de Beukerstraat, tusschen
de behuijzingen van verkooperen en Hendrik Jan Heuvelman, staande en geleegen. Aangekocht van
Hendrik Jan Abbing en Geertruid Coolhaas, echteluiden, zijnde de koop er en verkooperen binnen
voorschreven stadt woonachtig, voor 1175 guldens, op den 21 december 1793 ..................... 23-10-00
Den 3 februarij 1794 ontvangen van Roelof Holtslag, 14 guldens-1 stuijvers-4 penningen, in
voldoeninge van den 50e penning van een huijs en wheere, met een hof daar achter, binnen de stadt
Zutphen in de Hospitaalspoort, tusschen de behuijzingen van Wolter Hoen en juffr. Eskes gelegen,
en van achteren in de zoogenoemde Lievenheers Steegjen uitkomende. Aangekocht van Jan Kranius
en Roelofjen Wenink, echtelieden, en mede als last hebbende van deszelfs zuster en broeder, Josina
Margaretha en Hendrik Kranius, voords Anthoni Kranius en Hendrica Elizabeth Gerritsen,
echtelieden, voor de eene helfte, midsgaders den laatstgenoemden Anthonij Kranius, als last
hebbende van Hendrik Mensink en zijne huisvrouw, zijnde de kooper en verkooperen binnen
voorschreeven stad en in de provincie van Hollandt woonachtig, voor 703 guldens, op den 24
december 1793 .......................................................................................................................... 14-01-04
Den 7 februarij 1794 ontvangen van Johan Hartman van Buren, 48 guldens, in voldoeninge van den
50e penning van een huijs en wheere binnen de stad Zutphen aan de Groenmarkt, tusschen de
behuijzingen van den contrarolleur mr. Johan Lulofs en de weduwe Scholten, staande en geleegen.
Aangekocht van Albert Harmsen en Johanna Derksken Weggelhorst, echtelieden, zijnde de kooper
en verkooperen binnen voorschreeven stad woonachtig, voor 2400 guldens, op den 15 november
1793 ............................................................................................................................................ 48-00-00
Den 8 februarij 1794 ontvangen van Coenraad Westerveld, 18 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van een huijs en wheere binnen de stadt Zutphen in de Barlheze, bij de Marschpoort,
staande en gelegen. Aangekocht van den heer oudsecretaris mr. Engelbert OpGelder voor 900
guldens, op den 13 januarij 1794 ............................................................................................... 18-00-00

19 november 2020 /

Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-1Transcriptie: © J.B. Baneman

Archieftoegangsnummer: 0005 - Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Inventarisnummer: 461 (folionrs. 2r t/m 35r) - Vindplaats: Gelders Archief

Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Stad Zutphen - Jaar 1794 - Overdrachtsbelasting
Den 11 februarij 1794 ontvangen van Amelia Anthonetta Kopp, weduwe van wijlen den
kerkmeester Stoffel Winkler, 40 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van een huijs en
wheere, binnen de stad Zutphen op de Nieuwstad aan de Mosmarkt, op het hoek van de
Gasthuijssteege, naast de behuijzinge van den rentmeester Lankhiet, staande en geleegen, bij de
verkopersche in tucht bezeten wordende. Aangekocht van haar schoonbroeder Hendrik Jan Winkler,
beide binnen voorschreven stad woonachtig, voor 2000 guldens, op den 5 februarij 1794 .... 40-00-00
Den 11 februarij 1794 ontvangen van den heer J.F. Martinet, predikant te Zutphen, 136 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een huijs en wheere binnen de stadt Zutphen, in de
Waterstraat, thans door de weduwe van den predikant Serrieur bewoond wordende. Aangekocht
van de gezamentlijke agt kinderen en ervgenaamen van wijlen de predikant Frans Hendrik Exalto
d'Almaras en Maria Sophia Nies, in leven echtelieden, alle inheemsch, voor 6800 guldens, op den 29
januarij 1794............................................................................................................................. 136-00-00
Den 17 februarij 1794 ontvangen van Jan Andries Ram, 17 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van de halfscheidt van een huijs en wheere, met een hof daar agter, binnen de stad
Zutphen, op de Nieuwstad, tusschen de behuijzinge van W. Muijderman en Hendrik Huetink
staande en gelegen. Aangekogt van deszelfs huisvrouw Agatha Schaale, welke deze halfscheid
toebehoord heeft, in het geheel voor 1700 guldens, dus voor de halfscheid 850 guldens, op den 11
februarij 1794 ............................................................................................................................. 17-00-00
Den 18 februarij 1794 ontvangen van Johan Frederik Rosijn, 28 guldens, in voldoeninge van den 50e
peningh van een huijs en wheere binnen deze stad, in de Spiegelstraat, tusschen de behuijzingen van
Lambert Lebbing en naast de gang van 't huis van Willem Schierlink staande en gelegen, dan nog een
hof aan de Wal, tusschen de Laar- en Hospitaals poorten, tusschen de hoven van het gasthuijs en
N.N. Bitter, met nog een hof daar achter, tusschen de hoven van Henrik Himpe en N.N. Arends,
insgelijks binnen voorschreeven stad gesitueerd. Aangekocht van Antonij Hendrik Jolink, beijde
binnen voorschreven stad woonachtig, voor 1400 guldens, op den 15 februarij 1794 ............ 28-00-00
Den 19 februarij 1794 ontvangen van Gerrit Derksen, 24 guldens-10 stuijvers, in voldoeninge van den
50e peningh van vier woningen binnen de stad Zutphen, in de Bagijnestege, tusschen de behuijzingen
van den koper en het gasthuijs van gezeide stad, staande en gelegen. Aangekocht van Jan Reijnders
Adamsz. als last hebbende van Reijnder Reijnders, zijnde de kooper en verkooperen binnen
voorschreven stad en te Groningen woonachtig, voor 1225 guldens, op den 14 januarij
1794 ............................................................................................................................................ 24-10-00
Den 3 maart 1794 ontvangen van Hendrik Wilten en Meijndert Wilten, ieder voor de helft, 24
guldens, in voldoeninge van den 100e penning van een huijs en wheere binnen de stad Zutphen, op
de Nieuwstad, tusschen de behuijzingen van Christiaan Swarthof en Jan Leppink staande en
gelegen, Hendrik Jan Winkler en deszelfs kinderen en schoonkinderen, alle inheemsch, zijnde
toestendig geweest, bij executie en gerichtelijke distractie aangekocht voor 2400 guldens, op den 11
januarij 1794............................................................................................................................... 24-00-00
Den 5 maart 1794 ontvangen van Willem Bessem, 40 guldens, in voldoeninge van den 50e penning
van een huijs en erve binnen Zutphen in de Sprongstraat, tusschen de behuijzingen van H.J.
Beusekamp en de weduwe Driessen staande en gelegen. Aangekocht van Aleida Hendrica van
Emmerik, weduwe van wijlen P. Schemkes en Johanna Jacoba van Emmerik, zijnde de kooper en
verkooperen binnen de voorschreven stad woonachtig, voor 2000 guldens, op den 19 februarij
1794 ............................................................................................................................................ 40-00-00
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Den 3 april 1794 ontvangen van Johanna Driessen, 60 guldens-4 stuijvers, in voldoeninge van den 50e
penning van een huijs en wheere binnen de stadt Zutphen in de Turfstraat, tusschen de behuijzingen
van de weduwe Willem Egbert Christiaens, en H. Wichman, staande en gelegen, benevens een
woning in de Beukerstraat uitkomende, door van Elten bewoond wordende; dan nog een huijs en
wheere, mede binnen voorschreven stad, naast het zoo even genoemde, mede in Beukerstraat
uitkomende, door Arnoldus Reijkens bewoond wordende, naast het huijs van de weduwe
Christiaens staande en geleegen, te zamen aangekocht van Evert Broeker, als gevolmachtigden van
Hendrica Harmsen, weduwe van Christoffel Difold, voor haar zelfs, en als moeder en wettige
voogdesse over haar minderjaarige dochter, hiertoe voor zoo verre de minderjaarige betreft
geauthorizeert, voor 3010 guldens, op den 30 januarij 1794 .................................................... 60-04-00
Den 22 april 1794 ontvangen van den heer mr. W.R. Opten Noort en deszelfs ehevrouw E.M.
Graswinckel, 162 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van twee naast elkanderen staande
huijzen en wheeren, binnen de stadt Zutphen aan de Groenmarkt, tusschen de Keizers Kroon en dat
van wijlen N.N. Onkruit, staande en gelegen. Aangekocht van mr. Hendrik Arnold Welmers, voords
David van Sonsveld de Roller, als last hebbende van mr. Willem Welmers en Anna Margaretha
Welmers, en Clara Mechtilda van Apeldooren, geboren Welmers, zijnde de kooper en verkooperen
te Zutphen, Campen en Amsterdam woonachtig, voor 8100 guldens, op den 21 januarij en den 1
februarij beide 1794 ................................................................................................................. 162-00-00
Den 28 april 1794 ontvangen van Christiaan Visser, 34 guldens, in voldoeninge van den 50e penning
van een huijs en wheere binnen de stad Zutphen, op den Rijkenhagen, tusschen de behuijzingen van
Henrietta Brandenburg en de weduwe Boeijink, staande en gelegen, van achteren aan de Berkel
uijtkoomende. Aangekocht van Christiaan Bazoskij en Adriana van der Lugt, echtelieden, zijnde de
kooper en verkooperen binnen voorschreeven stadt woonachtig, voor 1700 guldens, op den 28
januarij 1794............................................................................................................................... 34-00-00
Den 6 meij 1794 ontvangen van Jochem Groeve en Willemken Colenbrander, echtelieden, 4
guldens-4 stuijvers, in voldoeninge van den 100e penning van een hof en daar in staande hofhuisje,
binnen de stad Zutphen, in Tengnagels Hoek, naast den hof van S. van Sittert gelegen. Aangekocht
van mr. Hendrik Arnold Welmers, en Willem Carel van Meurs, in qualiteit als aangestelde
curateuren over den desolaten boedel van wijlen Johannes Barenbrug, voor 420 guldens, op den 15
maart 1794 ................................................................................................................................... 4-04-00
Den 22 meij 1794 ontvangen van Waander Tjoonk, 38 guldens- 8 stuivers-10 penningen, in
voldoeninge van den 50e penning van een huis en wheere binnen de stad Zutphen, aan de Markt, op
het hoek van de Korte Hofstraat, tusschen de behuijzingen van Jan Frederik Rosijn en E. Janssen,
staande en gelegen. Aangekocht van de ervgenaamen van wijlen Roedolph Hendrik Hamer en
Berendina Hendriks, in leven echtelieden, alle binnen de voorschreven stad woonachtig, voor 1830
guldens van 21 stuijvers, op den 6 meij 1794 ............................................................................ 38-08-10
Den 22 meij 1794 ontvangen van den heer Adam Adriaan Boers, 140 guldens, in voldoeninge van
den 50e penningh van een huis en wheere, met een hof daar achter, binnen de stadt Zutphen, in de
Waterstraat, tusschen de behuijzingen van de weduwe Pieter de Loo, en Jan Peter Hasselo, staande
en gelegen. Aangekocht van jongvrouw Carolina A. van der Capellen, thans binnen de stad Utrecht
woonachtig, voor 7000 guldens, op den 13 en 20 april 1794 .................................................. 140-00-00
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Den 24 meij 1794 ontvangen van Hendrik Wevers, 10 guldens, in voldoeninge van den 50e penning
van een huijs en wheere binnen de stad Zutphen., in de Dieserstraat, tusschen de behuijzingen van
de verkoperen en Willemina Nijburg, staande en gelegen. Aangekocht van Jan Bisschop en deszelfs
ehevrouw Jenneken Otten, zijnde de kooper en verkooperen binnen voorschreven stad woonachtig,
voor 500 guldens, op den 23 meij 1794 ..................................................................................... 10-00-00
Den 27 meij 1794 ontvangen van Alexander Wilkes, 6 guldens, in voldoeninge van den 50e penning
van een huijs en wheere binnen de stad Zutphen, in de Bornhaverstraat, tusschen de behuijzingen
van Jan Gijze en dat van de diaconije dezer stad, staande en gelegen. Aangekocht van Jan Hendrick
Groen en Maria Koks, echtelieden, zijnde de kooper en verkooperen binnen voorschreven stad
woonachtig, voor 300 guldens, op den .. meij 1794 .................................................................... 6-00-00
Den 24 junij 1794 ontvangen van Harmanus Wenink, 42 guldens, in voldoeninge van den 50e penning
van een behuijzinge en wheere, bestaande in een groote stal, met het daar in staande kamertjen,
benevens de kelder daar onder en twee roijale kamers daar boven voor aan de straat, en aan de
plaats van verkooperen, met twee daar boven zijnde zolders, binnen de stadt Zutphen, op de
Nieuwstad, tusschen de behuijzingen van kooper en verkooperen staande en gelegen. Aangekocht
van Christiaan Swarthof en Heijltjen Everts Slijkhuis, echtelieden, beide binnen voorschreeven stad
woonachtig, voor 2100 guldens, op den 19 april 1794 .............................................................. 42-00-00
Den 25 junij 1794 ontvangen van Harmen Bergman, 54 guldens, in voldoeninge van den 50e penning
van een huis en wheere, binnen de stadt Zutphen op de Nieuwstad, tusschen de behuijzingen van de
weduwe van Hendrik Louis Bisschop en de gesusters Emond, staande en geleegen, van achteren in
het Gasthuissteeg uitkomende. Aangekocht van Harmen ter Horst en Johanna Huetink, echtelieden,
te zamen in voorschreven stadt woonachtig, voor 2700 guldens, op den 16 april 1794 .......... 54-00-00
Den 2 julij 1794 ontvangen van J.L. Groneman, 110 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van
twee huizen en wheeren binnen Zutphen in de Sprongstraat, naast malkanderen op het hoek van het
Schipstoel en van de Bornhoverstraat kennelijk staande en gelegen. Aangekocht van George Derk
Jolijn en Witia Colenbrander, echtelieden, zijnde de kooper en verkooperen binnen voorschreven
stad woonachtig, voor 5500 guldens, op den 8 april 1794 ...................................................... 110-00-00
Den 14 julij 1794 ontvangen van Johannes Emilius Phaff, lieutenant collonel ten dienste dezer
landen, 144 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van twee huijzen en erven, staande naast
elkanderen binnen de stad Zutphen, beide van vooren uitkoomende in de zogenoemde
Gasthuissteege, het groote door den heer verkooper zelvs, en het kleine door G.J. Willemsen
bewoond wordende. Aangekocht van den heer mr. E.G.J. Crookceus, burgemeester der
voorschreven stad, voor 7200 guldens, op den 15 april 1794 ................................................. 144-00-00
Den 13 augustus 1794 ontvangen van Albertus van Eldik, 40 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van een huijs en wheere binnen de stadt Zutphen, in de Korte Hofstraat, tusschen de
behuijzingen van Willem Schierling en Jan van der Dussen staande en geleegen. Aangekocht van
Hendricus van Bulderen en Maria Kiebels, echtelieden, voor 2000 guldens, op den 1 julij
1794 ............................................................................................................................................ 40-00-00
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Den 16 augustus 1794 ontvangen van Bartha Wissink, mitsgaders Willem Steven Wilten, zoon van
Hendrik Wilten en Jantjen Hooijkaas, echtelieden, 20 guldens, in voldoeninge van den 50e penning
van een huijs en wheere, met de winkel en deszelfs toebehooren als maaten, vlessen etc., binnen de
stad Zutphen, op het hoek van de Waterstraat, tusschen de behuijzingen van Antonij Meijerink en
Berend Harmsen, staande en geleegen. Aangekocht van Wessel Engels, zijnde de kooperen en
verkooperen binnen voorschreeven stad woonachtig, voor 1000 guldens, op den 12 augustus
1794 ............................................................................................................................................ 20-00-00
Den 29 augustus 1794 ontvangen van Evert Rietberg, 42 guldens-2 stuivers, in voldoeninge van den
50e penning van een huijs en wheere binnen de stadt Zutphen aan de Markt, op het hoek van het
Smitssteegjen en naast de behuijzinge van Hendrik Jurrien Wolters staande en geleegen.
Aangekocht van Gesina van Waeten, weduwe van Michiel Kerkelink, benevens haare dochter Anna
Maria Kerkelink, zijnde de kooper en verkooperen binnen voorschreeven stad woonachtig, voor
2105 guldens, op den 8 augustus 1794 ...................................................................................... 42-02-00
Den 10 september 1794 ontvangen van Reinder Ringel, 32 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van een huijs en where binnen de stadt Zutphen, in de Beukerstraat, naast de behuijzinge
van Harmen Zevenhuijzen, en op het hoek van de naast aangelegene steege, staande en gelegen.
Aangekocht van Johanna van Gorssel, weduwe van Steven Wolters, beijde binnen de voorschreeven
stadt woonachtig, voor 1600 guldens, op den 22 augustus 1794 ............................................. 32-00-00
Den 26 september 1794 ontvangen van Derk Harmsen, 20 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van een huis, benevens drie achterhuijzen, mitsgaders een stal en gang, de halfscheid van
een put en de halfscheid eener hegge, daar onder begrepen, binnen de stad Zutphen, in de
Geweldigers-hoek, tussen de behuijzingen van Gerrit van der Veen en den hof van het Oud- en
Nieuw Gasthuijs, binnen Zutphen kennelijk staande en geleegen. Aangekocht van Lammert Siebelink
en zijne huijsvrouw Hanna van Rissen, zijnde de kooper en verkooperen binnen voorschreeven stadt
woonachtig, voor 1000 guldens, op den 12 augustus 1794....................................................... 20-00-00
Grossa 1ma f. 1714-03-14
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