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Stad Groenlo
Den 10 februarij 1794 ontvangen van Jan Hendrik Struij Antonij.zn., 14 guldens, in voldoeninge van
den 50e penning van de navolgende parcelen, als 1e drie stukken bouwland, te zaamen ongeveer zes
schepels gezaeij groot, op den Japiks-Kamp, naast het land van Antonij Leverink, 2e een dito stuk
groot ongeveer een en een half schepel gezaeij, aan de Veestege en naast het land van Jan
Batenborg, en 3e een hof achter het klooster, naast het hooijlandt van Hendricus Harperink, alle
onder het schependom der stadt Groenlo geleegen. Aangekocht van Jan Hendrik Struij Hermans.zn.
en Hermina Boeijink, echtelieden, zijnde de kooper en verkooperen in voorschreeven stad
woonachtig, voor 700 guldens, op den 8 februarij 1794 ........................................................... 14-00-00
Den 13 maart 1794 ontvangen van Garrit Bijvang, 8 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning
van een stukjen hofland, groot ongeveer twee spinden gezaaij, in het schependom der stad Groenlo,
aan de Maarsensteeg, tusschen de hofgrond van H. Janssen, en de weduwe Knikking, in Swolle
gelegen. Aangekocht van Christiaan van Walsem en Wijghmoet Raassink, echtelieden, te
Amsterdam woonachtig, voor 20 guldens, op den 17 februarij 1794 ......................................... 0-08-00
Den 14 maart 1794 ontvangen van Catharina Klumpers, weduwe van Jan Dievelaar, 4 guldens-16
stuijvers, in voldoeninge van 50e penning van een kampjen, het Hoffekes genaamd, in het
schependom der stad Groenlo, t' eijndens een kamp land, den Boterkamp geheten, kennelijk
gesitueerd. Aangekocht van Hendrick Balster, en zijne kinderen Arnoldus, Jacoba, Berendina,
Femme en Johanna Balster, voor 240 guldens, op den 8 februarij 1794.................................... 4-16-00
Den 22 maart 1794 ontvangen van Jan Gebbink, 6 guldens-3 stuivers-14 penningen, in voldoeninge
van den 50e penning van een onafgedeelde halfscheid aan drie stukjes bouwland, te zamen in het
geheel groot drie oud molders gezaaij, in het schependom der stad Groenlo, op den Gruelskamp
gelegen. Aangekogt van Jan Willem Hartgerink en Harmina Lankheet, echtelieden, zijnde de kooper
en verkooperen te Eijbergen en te Groenlo woonachtig, voor 309 guldens en 10 stijvers, op den 18
maart 1794 ................................................................................................................................... 6-03-14
Den 3 april 1794 ontvangen van Bernardus Antink, 8 guldens-10 stuijvers, in voldoeninge van den 50e
penning van een huijs en wheere, met een daar achter geleegen hof, binnen de stad Groenlo in de
Nooteboomstraat, tusschen de behuijzingen van Kormelink en Hulsink staande en gelegen.
Aangekocht van Berend Garstenveld en Teune Eijmbers, echtelieden, voor 425 guldens, op den 22
februarij 1794 ............................................................................................................................... 8-10-00
Den 7 april 1794 ontvangen van Hendrick Euitink, 2 guldens-8 stuijvers, in voldoeninge van den 50e
penning van een hoekjen grond, het Kampjen genaamd, groot ongeveer een en een half schepel
gezaaij, in het schependom der stad Groenlo, tusschen de Wegbraaks Weijde en die van Hendrik
Heetmathe gelegen. Aangekocht van, als vooren, voor 120 guldens, op den 13 maart 1794 .... 2-08-00
Den 15 april 1794 ontvangen van B.H. Egberts, 8 guldens-4 stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van
den 50e penning van een huijs en hofje, binnen de stadt Groenlo, op het hoek van de
Nooteboomstraat, tusschen de behuijzingen van Thomas Smits en Lambert Bouwmeester staande
en gelegen. Aangekocht van Gompert Levij en Eva Levij, echtelieden, zijnde de kooper en
verkooperen binnen voorschreeven stad woonachtig, voor 410 guldens-10 stuijvers, op den 28 maart
1794 .............................................................................................................................................. 8-04-04
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Den 30 april 1794 ontvangen van den hoogwelgeboren heer Willem Robbert Jan Walraven baron
van Heeckeren tot Nettelhorst, collonel van de cavallerie en cornet van zijne hoogheids esquadron
guardes du corps, 420 guldens, in voldoeninge van den geheelen 50e penning van de havezathe,
Marhulsen genaamd, bestaande in de goederen Maarse, Krucke-Stoel, Bomert en Nijvelt, daar
onder behoorende, in het schependom der stad Groenlo gelegen, mitsgaders een kamp van 't
Nijveldt, onder de heerlijkheid Borculoo kennelijk gesitueerd, en zulks met alle haare huijsen,
schuuren, bergen, schaapschotten en getimmertens, wijders bouwhofgaarden en weijdelanden,
plantagien, houtgewassen, inslag, en binnen gronden, om voorts met alle derzelver ap- en
dependentien, rechten en gerechtigheden, en met zoodanig recht omtrent de vrijheid van jagt en
visscherijen, zoo in de Berkel als in de Slinken, en eijndelijk een bank en grafsteede in de kerk van
Groenlo, zoo als het een en ander aan voorige heeren van Marhulsen heeft gecompeteerd.
Aangekocht van de heeren raaden en reekenmeesters der domeijnen van zijne hoogheid den heer
prinse van Orangen en Nassau, etc. etc. etc. hier toe door hoogstgemelde zijne hoogheid behoorlijk
gequalificeert, voor 21000 guldens, op den 17 april 1794....................................................... 420-00-00
Den 30 april 1794 ontvangen van den hoogwelgebooren heer Willem Robbert Jan Walraven baron
van Heeckeren tot Nettelhorst, wel gemeld, 90 guldens, in voldoeninge van den 50e penning wegens
het recht van verschrijving uit het landgoed Marhulsen, gelegen in de heerlijkheid Borculo, tot de
ridderschap van de Graafschap Zutphen, welk regalia bij de gedaane verkoop van het gemelde
landgoed Marhulsen, aan zijne doorluchtige hoogheid, den heere prince van Orange en Nassau etc.
aan zich hadden gereserveerd. Aangekocht van den hoogwelgebooren heer Benjamin baron van der
Borch van Hoogeveen, drossaard der stad en baronnie van Breda, zoo voor hem zelven, en als last
en order hebbende van zijne verdere broeders en zusters, alle inheems, voor 4500 guldens, op den
17 junij 1792 onder deeze expresse, mids en conditie dat indien de heer kooper met den aankoop
van voorschreeven landgoed Marhulsen zelfs niet mogte komen te reüsseren, de koop van het
bovengemelde recht van beschrijving gehouden zouden worden voor vernietigd en even als of
dezelve niet ware geschied: dan de koop van dukgemelde havezaat op den 17 april 1794
geperfecteerd zijnde, dus hier wegens den gementioneerden aankoop .................................. 90-00-00
Den 8 meij 1794 ontvangen van de gebroeders Jacobus en Jan Stottelaar, ieder voor de halfscheid, 6
guldens, in voldoeninge van een parceel bouwland, groot ongeveer een molder gezaaij, op den
Slatkamp, in het schependom der stad Groenlo gelegen. Aangekocht van Engele te Hofstee, weduwe
van Derck Gruelker, en haare kinderen, met namen Gerrit Bijvank en Catharina Gruelker,
echtelieden, Gerrit Vos en zijn huijsvrouw Cornelia Gruelker, Jacobus Varwijk en Elisabeth
Gruelker, echtelieden, en eindelijk Derck Gruelker en zijne huijsvrouw Clara Groes, zijnde de
kooper en verkooperen binnen voorschreeven stad en te Amsterdam woonachtig, voor 300 guldens,
op den 15 april 1794..................................................................................................................... 6-00-00
Den 14 meij 1794 ontvangen van Jan Harmen Liesbroek, 6 guldens-10 stuijvers, in voldoeninge van
den 50e penning van een huijs, met het daar achter geleegen hofje, binnen de stad Groenlo in de
Noteboomstraat, tusschen de behuijzingen van Harmen Fincke en Jan Derk Rensink staande en
geleegen. Aangekocht van Antonij ter Bogt, beide in voorschreeven stad woonachtig, voor 325
guldens, op den 9 meij 1794 ........................................................................................................ 6-10-00
Den 16 meij 1794 ontvangen van Gerrit Jan Koolman, 6 guldens, in voldoeninge van den 50e
penningh van een parceel bouwland, groot ongeveer een molders gezaaij, in het schependom der
stadt Groenlo, op de Hart Reijse, in den IJsink Kamp, naast het land van Antoni Oldemaat
gesitueerd. Aangekocht van Johanna Rentink, beide binnen voorschreeven stad woonachtig, voor
300 guldens, op den 14 meij 1794 ............................................................................................... 6-00-00
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Den 17 meij 1794 ontvangen van Derk Pierik, te Groenlo woonachtig, 14 guldens, in voldoeninge van
den halven 50e penning van een weijdegrond, de Vronnen Maathe genaamd, naabij de stad Groenlo
gelegen. Aangekocht van E.P. van Löben Sels, als rentmeester van het geestelijke Borculosche
rentampt, hier toe ingevolge resolutie van den 3 augustus 1792, namens hunne edele mogende de
heeren gedeputeerde staaten des Graavschaps Zutphen, bij quartierlijke resolutie van den 7 junij des
gezeiden jaars 1792 geautoriseert, voor 1400 guldens, op den 5 meij 1794 ............................ 14-00-00
Den 3 junij 1794 ontvangen van Johannes Walderbosch, 4 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van een kamp lands, groot ongeveer drie en een half schepel gezaaij, in het schependom der
stad Groenlo, tussen de landerijen van koper en Jan Hendrik Struij geleegen. Aangekocht van Jan
Hendrick Huijskes en Elisabeth ter Haar, echtelieden, zijnde de kooper en verkooperen binnen
voorschreeven stad woonachtig, voor 200 guldens, op den 17 meij 1794 ................................. 4-00-00
Den 6 junij 1794 ontvangen van Hendricus Mensink en Gesina ten Hoeve, echtelieden, als mede van
Johanna Geertruid ten Hoeve, 6 guldens-18 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van twee
stukken bouwland, te zaamen groot circa een molder gezaaij, in het schependom der stadt Groenlo,
op den Wissink Kamp, tusschen de landerijen van scholte Wissink kennelijk gesitueerd. Aangekocht
van Antonij van de Venter en Aleijda Buijtink, echtelieden, voor 345 guldens, op den 22 april
1794 .............................................................................................................................................. 6-18-00
Den 14 junij 1794 ontvangen van Jan ten Bosch, te Lichtenvoorde woonachtig, 12 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van vier stukken bouwland, te zamen ongeveer twee molders
gezaaij groot, in het schependom der stad Groenlo, buurschap Eefsele, op den Kleijnen Elderinks
Esch, naast malkander en tusschen den Papenkamp en het land van Berend Droebers geleegen; dan
nog een stuk bouwland, groot ongeveer twee schepels gezaaij, in voorens gemelde buurtschap,
onder de heerlijkheid Lichtenvoorde op den Schuttenkamp gesitueerd. Aangekocht van Janna
Stottelaar, weduwe van wijlen Jan Scharmate, te Groenlo woonachtig, te zaamen voor 600 guldens,
op den 14 en 21 meij 1794 ......................................................................................................... 12-00-00
Den 8 julij 1794 ontvangen van Jan Berend Tiggelavend, 4 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van een stuk weijdegrond, in het schependom der stad Groenlo, tusschen de landerijen van
Derk Jan Velders en Jan Willem Stortelaar geleegen. Aangekocht van Ziel Frank en Martijne
Woopereis, echtelieden, zijnde de kooper en verkooperen in en bij voorschreven stad woonachtig,
voor 200 guldens, op den 12 julij 1794 ........................................................................................ 4-00-00
Den 8 julij 1794 ontvangen van den medicinae doctor Reijnold Lambert Tellegen, 7 guldens-6
stuijvers, in voldoeninge van den 50e penningh van een hof, in het schependom der stadt Groenlo, bij
de Maarssen Steege aan de Pagenkuijle, naast den grond van Renesse en Derk Stotteler kennelijk
gesitueerd; met den eigendom van de hegge rondom van dien hof staande. Aangekocht van
Margarita Johanna Hackenbroek, midsgaders Harmen Jan Kuijper en zijne huijsvrouw Maria Aleijda
Hackenbroek, voor 365 guldens, op den 17 meij 1794 ............................................................... 7-06-00
Den 2 september 1794 ontvangen van J.H. Tops, 5 guldens-10 stijvers, in voldoeninge van den 50e
penningh van een huisjen en daar bij gelegen hofje, binnen de stad Groenlo aan de Kevelaarstraat,
naast het huijs van den heer Wijgink staande en geleegen. Aangekocht van Anthonij Finke, beijde in
voorschreeven stad woonagtig, voor 275 guldens, op den 23 augustus 1794 ............................ 5-10-00
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Den 2 september 1794 ontvangen van Harmen Janssen, binnen de stad Groenlo woonachtig, 2
guldens-5 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning van twee vierde parten van een huijs en hof,
binnen voorschreeven stad aan den Wal, midsgaders 2/4 parten aan twee hofjes, het eene op het
Kerkveld, en het andere hofje aan de gragt van gezeijde stadt, tuschen de hoven van Christiaan ter
Bogt en Mattheus Klumper geleegen. Aangekocht van zijn broeder Willem Janssen en Helena ter
Meulen, echtelieden, en Elsken Janssen, te Amsterdam woonachtig, voor 112 guldens-10 stuijvers,
op den 12 augustus 1794 ............................................................................................................. 2-05-00
Den 1 october 1794 ontvangen van Evert Jan Garstenveld, 1 gulden, in voldoeninge van den 50e
penning van een stuk hof- of gaarden grond, groot een half molders gezaaij, in het schependom der
stad Groenlo, achter het clooster, tusschen de landerijen van Andries Schoemaker en Jan Berend
Oostendarp geleegen. Aangekocht van Garrit Janssen en Elizabeth Oostendarp, echtelieden, voor
50 guldens, op den 30 september 194 ......................................................................................... 1-00-00
Den 28 novemver 1794 ontvangen van Catharina Klumper, weduwe van Jan Dievelaar, 11 guldens,
in voldoeninge van den 50e penning van zeker huis en wheere, binnen de stadt Groenlo, aan de
Beltrumsestraat, naast het huis van mr. Jan Batenborg staande en geleegen. Aangekocht van
Henders Kuipereij, weduwe van Wijnold ten Broeke, beide binnen voorschreven stadt woonachtig,
voor 550 guldens, op den 27 november 1794 ........................................................................... 11-00-00
Grossa 20ma f. 640-19-02
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