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Stad 's Heerenberg
Den 7 meij 1796 ontvangen van Bart Giesen, 24 guldens-7 stuijvers-8 penningen, in voldoeninge van
den 40e en 20e penning van een huijs en hofje daar achter, binnen de stad 's Heerenberg, tusschen de
behuijzingen van de ervgenaamen Raats en Gradus Schuurman staande en gelegen. Aangekogt van
P.A. Vink en J. de Both, in qualiteit als executeurs van den boedel van wijlen Tilleman Suttener, voor
derselver ervgenamen, die voor de eene helfte in Guliker Land, en voor de andere halvscheid in het
district 's Heerenberg, en in het Cleevse woonachtig zijn, voor 650 guldens, op den 18 februarij
1796 ......................................................................................................................................... f. 24-07-08
Den 7 meij 1796 ontvangen van Jan Westhoven, binnen de stad 's Heerenberg woonende, 22
guldens-8 stuijvers-12 penningen, in voldoeninge van den 40e en 20e penning van een huijs, schuur,
hofje en halve pomp daar achter, binnen de voorschreven stad aan de gemeene straat kennelijk
staande en geleegen. Aangekocht van, als vooren, voor 625 guldens, op den 18 februarij
1796 ......................................................................................................................................... f. 22-08-12
Den 7 meij 1796 ontvangen van Oswaldus Kraaijvanger, in het district 's Heerenberg woonachtig, 18
stuijvers, in voldoeninge van den 40e en 20e penning van twee en een halv schaar hout, in Lengeler
Bosch, in de Laden, de Heeren van Wisch genaamd, 1¼ schaar in gezeiden bosch, Raab van Lengel
geheeten, ½ slagh hout, in Zeddammer Bosch, Geert van der Horst en Gosen van Hees genoemd, ½
slagh hout in gezeide bosch, ½ schaar hout in Stokkemer Bosch, Harmen Kluit en Coendert van
Ophoven genaamd, ½ schaar hout, in even gezeide bosch, den graav van den Berg en juffr. Ten
Grootenhuijs geheeten, en eindelijk nog een halv schaar hout in Corter Bosch, modo Bernd Keppel
en Spronck genaamd, te zaamen aangekocht van, als vooren, voor 24 guldens, op den 18 februarij
1796 ........................................................................................................................................... f. 0-18-00
Den 7 meij 1796 ontvangen van Petrus Jacobus Nourij, binnen de stad 's Heerenberg woonachtig, 7
guldens, in voldoeninge van den 40e penning van een hof in het Kleine Gangske, in 't schependom
van voorschreven stad geleegen. Aangekocht van, als vooren, dan waar van de verkoopers in 't
district 's Heerenberg, en in het Cleevsche woonachtig zijn, voor 280 guldens, op den 18 februarij
1796 ........................................................................................................................................... f. 7-00-00
Den 27 meij 1796 ontvangen van Jurrien Janssen, 35 guldens, in voldoeninge van den 40e penning
van een huijs en schuur, met de annexe plaats, en den hof daar achter, binnen de stad 's Heerenberg,
tusschen het stadhuijs en de behuijzinge van Johannes Makkelander staande en geleegen.
Aangekocht van Harmanus Kniest en Johanna Messing, echtelieden, zijnde de kooper en
verkooperen binnen voorschreeven stad woonachtig, voor 1400 guldens, op den 29 april
1796 ......................................................................................................................................... f. 35-00-00
Den 23 julij 1796 ontvangen van Hendrik van Thiel, binnen de stadt 's Heerenbergh woonachtig, 13
guldens-15 stuijvers, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs, met een bleek daar achter,
binnen de voorschreeven stad, tusschen de behuijzingen van Gijsbert Ketelaar, en de weduwe van
Sander Bongers staande en geleegen. Aangekocht van Xaverius de Both en Peter Deunk, in qualiteit
als executeurs van het testament van wijlen Bernardina Arendsen (zijnde de, bij het testament
genomineerde ervgenaamen, alle te Amsterdam woonachtig) voor 550 guldens, op den 17 meij
1796 ......................................................................................................................................... f. 13-15-00
Zijnde de kooper van dit in het volgende parceel, in gevolge resolutie van den 7 julij 1796 van de
poenaliteit, wegens de niet in tempore gedaane aangifte gelibereerd.
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Den 23 julij 1796 ontvangen van Frans van Doeveren, binnen de stad 's Heerenberg woonachtig, 2
guldens-1 stuijver, in voldoeninge van den 40e penning van halvscheid van een hof, waar van de
wederhelft aan Jan Hendrik Beumer toebehoord, in het schependom van gezeide stadt kennelijk
gelegen. Aangekocht van, als vooren, voor 82 guldens, op den 17 meij 1796, zijnde de kooper van de
poenaliteit, wegens de niet in tempore gedaane aangifte, volgens de evengemelde resolutie,
gelibereerd, dus......................................................................................................................... f. 2-01-00
Den 17 augustus 1796 ontvangen van Jan Kock, 19 guldens-3 stuijvers-12 penningen, in voldoeninge
van den 40e penning van een huijs, schuur en annexe plaatze daar bij behoorende, binnen de stad 's
Heerenberg, tusschen de behuijzingen van den landschrijver van Leenhof, en de weduwe Evert
Hansen, kennelijk staande en geleegen. Aangekocht van Jurrien Janssen en deszelfs huijsvrouw
Harmina Aleida van Neck, zijnde de kooper en verkooperen binnen de voorschreeven stadt
woonachtigh, voor 767 guldens-10 stuijvers, op den 29 julij 1796 ........................................ f. 19-03-12
Grossa 13tia f. 124-14-00
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