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Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 20e, 40e en 80e penning
Stad Groenlo - Jaar 1795 - Overdrachtsbelasting
Stad Groenlo
Den 10 october 1795 ontvangen van Johanna Henrica Abbinck, te Groenlo woonachtig, 3 guldens-4
stuijvers, in voldoeninge van den 40e penning van drie stukken bouwland, te zaamen ongeveer drie
en een half schepel gezaaij groot, onder Groenlo, op den Kimpen Kamp, naast de landerijen van mr.
E.B. Abbinck geleegen. Aangekocht van mr. J.H. Heijdenrijk en mr. A.H. Hummelinck, als
gevolmachtigden van de naagenoemde ervgenaamen van wijlen den richter en landschrijver mr. G.L.
Schalen, als Arnold Willink, Rudolph Jan, Arnolda Louisa, Geertruid, Anna Judith en Gerharda
Lucretia Willinck, te Zutphen; benevens Johanna Alberta Willinck, te Alphen, voords Geertruid en
Josina Frederica van Ruhenbeek, midsgaders Christina Antonetta en Bernard Abbinck, te Groenlo;
dan nog Harmina Abbinck, te Borculo, Geertruid Abbinck, te Lochem, en ds. Engelbert Abbinck, te
Gelselaar woonende, voor 137 guldens, na aftrek nochtans van 1/15 portie, als de voornoemde
kooperse, als meede ervgenaame en eigenaarse aan deze verkochte parceelen competeerd, op den
25 en 30 september 1795, dus hier voor de aangekochte 14/15 parten ................................. f. 3-04-00
Den 12 october 1795 ontvangen van Derk Simmelink, onder Borculo woonachtig, 20 guldens-3
stuijvers, in voldoeninge van den 40e penning van het plaatsjen Groot Aanstoot, bestaande in huijs,
schaapschot, putte, de helft van een bakoven, als mede een gaarden, groot ongeveer vier schepels
gezaaij, en twee stukken bouwland, te zaamen ongeveer vijf schepels gezaaij, met de daar bij
gehoorende wildgrond, inslag en houtgewas, zoo en als bij Teunis ter Heurne in pacht word
gebruijkt, onder het schependom der stad Groenlo, in de buurtschap Zwolle geleegen. Aangekocht
van, als vooren, voor 806 guldens, op den 12 september 1795 ............................................. f. 20-03-00
Den 12 october 1795 ontvangen van Hendrick Mensink, voor de eene, en Hendricus Mensink en
Janna te Hoeve voor de andere halvscheid, beide onder Borculo woonachtig, 20 guldens-2 stuijvers-8
penningen, in voldoeninge van den 40e penning van twee stukken bouwland met de daar bij
behoorende heggen of wildgrond en daar op staande bomen en houtgewas, groot ongeveer tien
schepels gezaaij, tans bij Berend Coldeweij in pacht gebruikt wordende, in het schependom der stad
Groenlo, op den Goedmanskamp geleegen. Aangekocht van, als vooren, voor 805 guldens, op den 15
september 1795 ...................................................................................................................... f. 20-02-08
Den 12 october 1795 ontvangen van Harmanus Kraeijenhorst, te Groenlo woonachtig, 15 guldens-3
stuijvers, in voldoeninge van den 40e penning van een hof, de Halve Maan genaamd, met een hoek
hofgrond daar voor, binnen voorschreven stads schependom, tussen de Beltrumsche Poort en
Nieuwe Poort geleegen. Aangekocht van, als vooren, voor 606 guldens, op den 15 september
1795 ......................................................................................................................................... f. 15-03-00
Den 12 october 1795 ontvangen van Jan Hendrik Huiskes en deszelfs ehevrouw Elisabeth ter Haar,
binnen Groenlo woonachtig, 25 guldens-16 stuijvers-8 penningen, in voldoeninge van den 40e
penning van het plaatsjen of catersteede, Klein Aanstoot genaamd, bestaande in huijs, turfschoppe,
putte, en de halfscheid van een bakoven bij het huijs, op Groot Aanstoot staande, midsgaders daar
bij behoorende gaerdengrond, groot ongeveer acht schepels gezaaij, met het daar op staande
houtgewas en bij behoorende wildgrond en inslag, binnen voorschreeven stad en schependom
gelegen, als mede een parceel bouwland, groot ongeveer zes schepels gezaaij, op den Aanstoots
Kamp, in de heerlijkheid Borculo, naa bij het land van Hendricus Reijerink geleegen, zoo en als het
een en ander bij J.B. Mensinck in pacht word gebruijkt. Aangekocht van, als vooren, voor 1033
guldens, op den 15 september 1795 ....................................................................................... f. 25-16-08
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Den 12 october 1795 ontvangen van Jan Hendrick Huiskes, te Groenlo woonachtig, 8 guldens-6
stuijvers in voldoeninge van den 40e penning , 1e van een parceel bouwland, groot ongeveer vier
schepels gezaaij, onder Groenlo, op het Meenenland gelegen, tegenwoordig bij Joost Wevers in
gebruijk, 2e een parceel bouwland, groot ruim één en een half schepel gezaaij, onder Borculo,
voogdije Beltrum aan den Soom kennelijk geleegen, tegenwoordig bij G.J. Hulsink in pacht gebruijkt
wordende. Aangekocht van, als vooren, voor 332 guldens, op den 14 september 1795 ........ f. 8-06-00
Den 12 october 1795 ontvangen van Mattheus Klumper en Hendrica Harperinck, binnen de stad
Groenlo woonachtig, te zaamen pro, 6 guldens-7 stuijvers-8 penningen, in voldoeninge van den 40e
penning van een hof, den Cloosterhof genaamd, binnen gemelde stadt aan de Kloostersteege
geleegen. Aangekocht van, als vooren, voor 255 guldens, op den 12 september 1795 .......... f. 6-07-08
Den 12 october 1795 ontvangen van Jan Nicolaas Klumper, te Groenlo woonachtig, 12 guldens-10
stuijvers-8 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een parceel lands, de Halve Maan
genaamd, groot ongeveer drie molder gezaeij, onder het schependom Groenlo, langs de Lievelder
Beek en de stadsgragt geleegen. Aangekocht van, als vooren, voor 501 guldens, op den 12 september
1795 ......................................................................................................................................... f. 12-10-08
Den 23 october 1795 ontvangen van Jan Hendrik Blankenburg, 3 guldens-8 stuijvers-8 penningen, in
voldoeninge van den 40e penning van drie stukken bouwland, te zaamen groot omtrent drie en een
half schepel gezaaij, onder Groenlo voor de Lievelder Poort, op den Kimpenkamp, naast het land van
den oud-burgemeester Abbinck geleegen. Aangekocht van Johanna Henrica Abbinck, zijnde de
kooper en verkoopersche binnen voorschreeven stad woonachtig, voor 137 guldens, op den 17
october 1795 ............................................................................................................................. f. 3-08-08
Den 13 december 1795 ontvangen van Jan Beerend Avink, binnen de stad Groenlo woonachtig,
eenen gulden, in voldoeninge van den 40e penningh van een hofjen, voor de Nieuwe Poort der
voorschreeven stadt en aldaar naast den hof van dr. Telgen kennelijk gesitueerd. Aangekocht van
Roeof Mullder en Jacob Wiedenbrugge, zijnde de verkooperen binnen de stadt Groenlo woonachtig,
voor 40 guldens, op den 1 december 1795............................................................................... f. 1-00-00
Grossa 20ma
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