Archieftoegangsnummer: 0005 - Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Inventarisnummer: 463 (folionrs. 111r t/m 147v) - Vindplaats: Gelders Archief

Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 20e, 40e en 80e penning
Stad Lochem - Jaar 1796 - Overdrachtsbelasting
Stad Lochem
Den 19 januarij 1796 ontvangen van Hendrik Haaselberg, binnen de stad Lochem woonachtig, 4
guldens-12 stuijvers-17 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een koeweijde op het
Groote Stijgoor, in het schependom der voorschreeven stad. voor de Molenpoort kennelijk
gesitueerd. Aangekocht van Joan Hendrick Janssen, als lasthebbende van Hendrick en Lambertus
Soerink, te Lochem, pro se, als mede voor deszelvs absente zuster Cornelia Soerink, te Amsterdam
woonachtig, voorts Garrit Esselink, onder Borculo, Hendrik Nijlaar en deszelvs ehevrouw Reijntjen
Esselink, en laatstelijk Gerrit Jan Esselink, Willem Esselink, Anneken en Teunis Esselink, de
laatstgenoemde alle in het schoutampt Lochem woonachtig, te zamen ervgenamen van wijlen Derk
Soerink en Berendjen Esselink, echtelieden, voor 186 guldens van 21 stuijvers, op den 23 october
1795 ........................................................................................................................................... f. 4-17-12
Den 11 februarij 1796 ontvangen van Harmina Ikkink, weduwe van Hendrik Hensen, binnen de stadt
Lochem woonachtig, 3 guldens-8 stuijvers-14 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van
één en een halve schepel bouwland, in het schependom der voorschreven stadt, in den Zijden Enk,
tusschen de landerijen Harmen Bolt en Hendrik Smit geleegen. Aangekocht van, als vooren, voor 131
guldens van 21 stuijvers, op den 23 october 1795 ................................................................... f. 3-08-14
Den 11 februarij 1796 ontvangen van Hendrik Soerink, binnen de stad Lochem woonachtig, 6
guldens-1 stuijver-6 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van de navolgende drie
parceelen, als 1e twee schepels gezaaij bouwland in den Zijden Enck ofte Hanskamp, tusschen de
landerijen van de weduwe Soerink en Engbert Holmer gesitueerd, 2e een gaarden aan den Pillink,
naast die van den burger J.H. Thomassen en den eigenaar van den Pillink geleegen, 3e een
gaerdenken, mede aldaar naast den hof van J.A. Nijman en dien van de weduwe Soerink geleegen.
Aangekocht van, als vooren, het eerste voor 120 guldens, het tweede voor 73 guldens, en het
laatstgenoemde parceel voor 38 guldens, dus te zaamen 231 guldens van 21 stuijvers, op den 23
october 1795 ............................................................................................................................. f. 6-01-06
Den 11 februarij 1796 ontvangen van Jannes Stubbe en Anna Maria van de Wall, echtelieden, 8
guldens-15 stuijvers, in voldoeninge van den 40e penning van een half huijs, hof en wheere,
mitsgaders de halve grafsteede op het kerkhof, binnen de stad Lochem in de Agterstraat, tusschen
de behuijzingen van J.D. Schrijver en L. Kaijser, staande en geleegen. Aangekocht van Geertjen
Boevink, weduwe van wijlen Garrit Tiesselink, zijnde de koopers en verkoopersche binnen
voorschreeven stad woonachtig, voor 350 guldens, op den 8 februarij 1796 ......................... f. 8-15-00
Den 15 februarij 1796 ontvangen van H. Reerink, binnen de stadt Lochem woonachtig, 10 guldens-14
penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs en wheere, binnen voorschreeven stad,
tusschen de behuijzingen van W. de Wolff en Harmen Reerink staande en geleegen. Aangekocht van
H.J. Thomasson, en E. Joosten, als aangestelde curateuren over den desolaten boedel van wijlen
Gerrit Hofsteede, binnen Lochem overleeden, voor 378 guldens van 21¼ stuijvers, op den 18 januarij
1796 ......................................................................................................................................... f. 10-00-14
Den 27 februarij 1796 ontvangen van Garrit Gerritsen en Willemken Marsmans, echtelieden, 3
guldens-5 stuijvers, in voldoeninge van den 40e penning van een hof of moijtenberg, buijten de stadt
Lochem aan de gragt, tusschen de hoven van de burgers C.F. Postell en Marten Pasman geleegen.
Aangekocht van Hendrik Garrit ter Schegget Gz. en deszelfs ehevrouw Helena Nijenhuijs, zijnde de
kopers en verkoopers binnen voorschreeven stad woonachtig, voor 130 guldens, op den 26 februarij
1796 ........................................................................................................................................... f. 3-05-00
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Den 30 maart 1796 ontvangen van Kunneken Frielink, weduwe van Beerend Liefferink, onder
Lochem woonachtig, 3 guldens-5 stuijvers, in voldoeninge van den 40e penningh van een huijsje of
camer binnen de stad Lochem, in de stege naar de Wall, tusschen de behuijzingen van verkooper en
het huijsjen of camer van de kinderen van wijlen Garrit Jan Hogesteege staande en geleegen.
Aangekocht van Hendrik Gerrit ter Schegget en Lena Nijenhuijs, echtelieden, binnen voorschreeven
stad woonachtig, voor 130 guldens, op den 18 maart 1796..................................................... f. 3-05-00
Den 9 april 1796 ontvangen van Harmina Haijtink, in het schoutampt Lochem woonachtig, 2 guldens10 stuijvers- 8 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een gaerden aan den Pillink, in
het schependom der stadt Lochem, tusschen de gaerdens van M.W. Nijman en G.J. van Eps
gesitueerd. Aangekocht van Gradus Houwboer en Janna Vorkink, echtelieden, te Nijmegen
woonachtig voor 96 guldens van 21 stuijvers, op den 7 april 1796 .......................................... f. 2-10-08
Den 9 april 1706 ontvangen van Teunis Hartgerink, binnen de stad Lochem woonachtig, 4 guldens-15
stuijvers-2 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een gaarden aan de Koppele, in het
schependom der voorschreeven stad, tusschen de gaerdens van Berend Jan Wijmelink en de
weduwe Bargerman geleegen. Aangekocht van, als vooren, voor 181 guldens van 21 stuijvers, op
den 7 april 1796......................................................................................................................... f. 4-15-02
Den 16 april 1796 ontvangen van Jan Swaters en Janna Veldermans, echtelieden, 3 guldens, in
voldoeninge van den 40e penning van een gaerden aan het Moolengoor, in het schependom der stad
Lochem, tusschen de gaerdens van de weduwe L. Thomassen en Jan Hofsteede geleegen.
Aangekocht van Evert Bolt, alle in voorschreeven stad woonachtig, voor 120 guldens, op den 14 april
1796 ........................................................................................................................................... f. 3-00-00
Den 23 april 1796 ontvangen van Harmen Haijtink Lammz. 2 guldens-17 stuijvers-8 penningen, in
voldoeninge van den 40e penning van een gaerden, in het schependom der stad Lochem, voor de
Smeede Poort, aan den Pillink, tusschen de gaerdens van Goosen Swaters en Marten Bolt geleegen.
Aangekocht van Thomas Stenniger en Evertjen Aarssen, echtelieden, zijnde de kooper en
verkooperen in voorschreven stad en schoutampt Lochem woonachtig, voor 115 guldens, op den 19
april 1796................................................................................................................................... f. 2-17-08
Den 11 meij 1796 ontvangen van Waander Vlessert, binnen de stad Lochem woonachtig, 8 guldens-5
stuijvers, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs en wheere, binnen de voorschreven stad,
tusschen de behuijzingen van Hendrick Vorkink en Garrit van Eerden, staande en gelegen.
Aangekocht van mr. G. de Wolff, als lasthebber van Harmen Oosterkamp en Hendrica Spijckers,
echtelieden, insgelijks binnen voorschreeven stad woonachtig, voor 330 guldens van 21 stuijvers, op
den 26 maart 1796 .................................................................................................................... f. 8-05-00
Den 25 meij 1796 ontvangen van Gerrit Jan Henssen en Hendrica Beekman, echtlieden, binnen de
stadt Lochem woonagtig, 25 guldens, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs, hof en
wheere, met een daar bij behoorende gang, binnen voorschreven stad aan de Markt, tusschen de
behuijzingen van H.J. Raadt en Jan Swaters staande en gelegen. Aangekocht van Garrit Esselink en
Janna Wesinkhof, echtelieden, onder 's district van Borculo, voorts Hendrik Neerlaar en zijne
huijsvrouw Reintjen Esselinck, in de buurtschap Zwijp, en Garrit Jan, Willem, Teunis, en Anneken
Esselink, onder Barchem, en dus onder het schoutampt Lochem woonachtig, voor 1000 guldens, op
den 23 maart 1796 .................................................................................................................. f. 25-00-00
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Den 28 meij 1796 ontvangen van Alexander Mendels en Rachel Levij, echtelieden, binnen de stad
Lochem woonachtig, 9 guldens-16 stuijvers-14 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van
een huijs en wheere binnen voorschreeven stad, tusschen de behuijzingen van J.L. Solner en Berend
Tiesink staande en geleegen. Aangekocht van H.J. Thomasson en Hendrick Fleerhof, naamens de
Provisorie en Diaconie van gemelde stad, voor 375 guldens van 21 stuijvers, op den 12 april
1796 ........................................................................................................................................... f. 9-16-14
Den 7 junij 1796 ontvangen van Garrit Schaddenhorst, 12 guldens, in voldoeninge van den 40e
penning, 1e van een huijs en wheere binnen de stadt Lochem, naast de behuijzinge van Harmen
Sweverink, 2e een gaarden aan den Pillink, 3e een stuk bouwland, groot drie schepels gezaaij, aan
den Hoogenweg, en 4e een dag maeijens hooij- of grasgrond in het Goldenslag, in het Lochemse
Broek, de drie laatstgenoemde onder het schependom van Lochem geleegen. Aangekogt van Derk
Boevink en Roelofken Schaddenhorst, echtelieden, zijnde de koper en verkoperen in het
schoutampt en de stadt Lochem woonachtig, te zamen voor 480 guldens, en zulks onder anderen
tegens zeker contract van alimentatie, op den 7 junij 1796 ................................................... f. 12-00-00
Den 8 junij 1796 ontvangen van Garrit Jan Lensink, 7 guldens-3 stuijvers, in voldoeninge van den 40e
penning van een stuk bouwland, groot 3½ schepels gezaaij, in het schependom der stad Lochem, op
de Korte Vooren geleegen. Aangekocht van Beerend Jan Wijmelink, zijnde de koper en verkoper, in
't schoutampt en schependom der stad Lochem woonachtig, voor 286 guldens, op den 12 meij
1796 ........................................................................................................................................... f. 7-03-00
Den 25 junij 1796 ontvangen van Hendrik Jan Bergman, binnen de stad Lochem woonende, 2
guldens-8 stuijvers-6 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een stuk bouwland in den
Molskamp, met de akkermaals heggen daar bij behoorende, in het schependom der stad Lochem,
naast het land van koper, en J. Nijman geleegen. Aangekocht van Joan Hendrik Janssen, als last
hebbende van Janna Derksken Weggelhorst, weduwe van Albert Harmsen, te Zutphen woonende,
zoo voor haar zelve, als voor haare drie minderjarige kinderen bij opgemelden haaren eheman
verwekt, voor 91 guldens van 21¼ stuijvers, op den 14 april 1796, waar van allereerst de approbatie
en decreet van de Weeskamer der stad Zutphen ingekomen is op den 6 junij 1796, en dus deze koop
geperfecteerd op den 8 dito ..................................................................................................... f. 2-08-06
Den 25 junij 1796 ontvangen van Garrit Tuijters, onder het schoutampt Lochem wonende, 4 guldens17 stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een achtste part ofte een dag
maeijens hooijgrond, in het Volkerslag, in het schependom van Lochem, achter het Mogesomp
geleegen. Aangekocht van, als vooren, voor 183 guldens van 21¼ stuijvers, op den 14 april 1796, en
den koop geperfecteerd, in voegen evengemeld, den 8 junij 1796 ........................................ f. 4-17-04
Den 25 junij 1796 ontvangen van Hendrik Jan Hunteler, onder Ampsen woonende, 8 guldens-3
stuijvers-2 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van drie gaerdens, of den hof van ouds
heen de Dravers Gaerden genaamd, in het schependom der stad Lochem, in den Hoogen Enck
geleegen. Aangekocht van, als vooren, voor 307 guldens van 21¼ stuijvers, op den 14 april 1796, als
vooren deesen koop geperfecteert den 8 junij 1796 ................................................................ f. 8-03-02
Den 25 junij 1796 ontvangen van Egbert Holmer, binnen de stad Lochem woonende, 8 guldens-4
stuijvers-12 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een stuk bouwland, ruim 5 schepels
gezaaij groot, in het schependom der gezeide stadt op den Braamkuijl geleegen. Aangekocht van, als
vooren, voor 310 guldens van 21¼ stuijvers, op den 14 april 1796, waar van het decreet van alienatie
is ingekomen, invoegen als boven, op den 8 junij 1796 ........................................................... f. 8-04-12
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Den 25 junij 1796 ontvangen van Jenneken Haijtink, te Ampsen woonende, 3 guldens-2 stuijvers-8
penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een stuk bouwland, groot twee en een half
schepel gezaaij, leggende in den Hanskamp onder het schependom der stad Lochem, naast het land
van E. Holmer en verkooper. Aangekocht van Hendrik Soerink, in voorschreeven stadt woonachtig,
voor 125 guldens, op den 24 junij 1796 .................................................................................... f. 3-02-08
Den 28 junij 1796 ontvangen van Harmen Reerink, 50 guldens, in voldoeninge van den 40e penning
van een weijde of hooijland, de Moolenmaate genaamd, in het schependom der stadt Lochem, naast
de Groote Moolenmaat gelegen. Aangekocht van mr. J.B. Haijtink en ehevrouw Josina Margaretha
van de Graaff, alle binnen voorschreeven stad woonachtig, voor 2000 guldens, op den 22 junij
1796 ......................................................................................................................................... f. 50-00-00
Den 4 julij 1796 ontvangen van Gerrit Hendrick Peerebolt, binnen de stad Lochem woonende, 20
guldens-12 stuijvers-8 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs en wheere in
voorschreeven stad, aan het hoek van de Markt, tusschen de behuijzingen van de weduwe van Derk
Soerink en Berend Wijmelink staande en geleegen, mitsgaders de daar bij behoorende bank en
zitplaatzen in de kerk, en grafplaats op het kerkhof aldaar. Aangekocht van Hendrik Smit, als speciaal
last hebbende van Roelof, Harmanus, Catharina en Hermina Kok, de drie eerstgemelde te
Amsterdam, en de laatstgenoemde te Lochem woonachtig, voor 825 guldens, op den 20 junij
1796 ......................................................................................................................................... f. 20-12-08
Den 9 julij 1796 ontvangen van ofte namens Harmen Reerink, te Lochem woonende, 7 guldens-1
stuijver-12 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een stuk bouwland, groot ongeveer
drie schepels gezaaij, in het schependom der voorschreeven stad, in den Hoogen Enck geleegen.
Aangekocht van Berendjen Esselinks, weduwe van Derk Soerink, voorts Hendrik, Lamberta en
Cornelia Soerink, Toon Nekkers, en zoons Hendrick, Garrit en Harmen genaamd; Arend IJmenkamp,
Jannes, Garrit, Jan, Geertjen, Fenneken en Henders Avink, en eindelijk Arend, Egbert en Geesken
Nijen Es, alle onder voorschreeven stad en schoutampt woonende, en in het district Borculo en
Ruurlo, voor 270 guldens van 21 stuijvers, op den 7 augustus 1795, zijnde de kooper bij resolutie van
den 5 april 1796 van de poenaliteit, om gedetailleerde redenen, gelibereerd, dus ................ f. 7-01-08
Den 20 julij 1796 ontvangen van H.J. Thomassen f. 4-00-08, in voldoeninge van den 40e penning van
een dag maeijens hooij- of grasgrond, in het Goldenslagh, in het Lochemsche Broek kennelijk
gesitueerd. Aangekocht van Garrit Schaddenhorst en Derksken Holmer, echtelieden, met volkomen
genoegen en toestemming van Jan Derk Boevink en zijn vrouw Roelofken Schaddenhorst, als
voormaalige eijgenaaren, en uit kragt van contract ter verpleginge geinteresseert, te zaamen binnen
lochem woonachtig, voor 161 guldens, op den 11 julij 1796 ................................................... f. 4-00-08
Den 26 julij 1796 ontvangen van Matthijs Willem Nijman, te Lochem woonende, 13 guldens-2
stuijvers-8 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een kamp bouwland, gemeenlijk den
Galgenkamp genaamd, in het schependom van Lochem geleegen, met de daar om staande
akkermaals heggen (zijnde thans ingevolge landschaps resolutie allodiaal, dog van ouds leenroerig
geweest aan den Huijze Vierakker). Aangekocht van mr. Bernard Rudolph Westenbergh en
ehevrouw Eva ten Broeke, insgelijks onder Lochem woonende, voor 525 guldens, op den 25 meij
1796, zijnde bij resolutie van den 7 julij 1796 van de poenaliteit, wegens de niet in tempore gedaane
aangifte gelibereerd, dus ........................................................................................................ f. 13-02-08
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Den 6 augustus 1796 ontvangen van Garrit Bagijneman, 4 guldens-11 stuijvers-8 penningen, in
voldoeninge van den 40e penning van een achtste part of één dag maeijens hooijgrond, in het
Volkerslag, in het schependom der stad Lochem, bij het erve Mogesomp gelegen. Aangekocht van
Derk Ouden Ampsen en zijne huijsvrouw Hester Nijman, zijnde de koper en verkooperen binnen
voorschreven schependom en stad woonachtig, voor 183 guldens, op den 19 julij 1796 ....... f. 4-11-08
Den 14 september 1796 ontvangen van Lammert Hartgerink, 4 guldens, in voldoeninge van den 40e
penning van een stuk bouwland, groot ongeveer twee schepel gezaaij, onder het schependom der
stad Lochem in den Zijden Enck gelegen. Aangekocht van Harmanus Kraa en deszelvs huijsvrouw
Hendersken Peusscher, mitsgaders Berend Holshorst en Janna Keijser, alle in voorschreeven stad
woonachtig, voor 160 guldens, op den 6 september 1796....................................................... f. 4-00-00
Den 29 september 1796 ontvangen van Lammert Bannink, onder het schoutampt Lochem
woonachtig, 7 guldens-2 stuijvers-8 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een stuck
land, in het schependom der stad Lochem in den Zijden Enck geleegen. Aangekocht van Matthijs
Willem Nijman en Berendina Joosten, echtelieden, binnen voorschreeven stad woonachtig, voor
285 guldens, op den 31 augustus 1796 ..................................................................................... f. 7-02-08
Den 12 october 1796 ontvangen van Lammert Hartgerink, 5 guldens-15 stuijvers, in voldoeninge van
den 40e penning van een stuk bouwland, groot drie schepels gezaaij, met de akkermaals hegge, op
den Haalmans Kamp, in het schependom der stad Lochem gesitueerd. Aangekocht van Arnoldus
Grootenhuijs, weduwenaar van Hendrina Morshuijs, zoo voor hem zelven, en als vader en voogd
van zijnen nog minderjaarigen zoon, Berend genaamd, bij gezeide zijne huijsvrouw in echt verwekt,
te zaamen binnen voorschreeven stad woonachtig, voor 230 guldens, op den 10 october
1796 ........................................................................................................................................... f. 5-15-00
Den 13 october 1796 ontvangen van Jan Bergman, onder den Wildenborg woonende, 4 guldens-10
stuijvers-12 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een gaerden, den Molsgaerden
genaamd, onder het schependom der stad Lochem, naast den gaerden van Albert Stegeman en de
Koppele geleegen. Aangekogt van den burger Goswijn de Wolff, als last hebbende van Willem te
Hasselo, benevens Engele te Hasselo, weduwe van wijlen Hendrick Jan Soerink, en haare
meerderjaarige drie kinderen, met naamen Cornelia, Hendrik en Lammert Soerink, alle woonachtig
binnen de voorschreeven stad, voor 173 guldens van 21 stuijvers, op den 29 september
1796 ........................................................................................................................................... f. 4-10-12
Den 17 november 1796 ontvangen van Andries Eijkelkamp en Anna Maria Roordinck, echtelieden,
onder Vorden, voorts Gerrit Jan ter Steege en zijn vrouw Janna Eijkelkamp, mitsgaders Christiaan
ter Steege, de laatste onder 't district van den Wildenborg wonende, 15 guldens, in voldoeninge van
den 40e penning, 1e van een stuk tiendbaar bouwland op den Nijenkamp, met de akkermaals hegge
daar bij behoorende, en de opgaande denneboomen, 2e een dito stuk bouwland, groot insgelijks vier
schepels gezaeij, mede aldaar op den Nijenkamp, beijde in het schependom der stad Lochem, aan de
grensen van den Wildenborg gesitueerd. Aangekocht van Antonij Hartgerink en Janna la Sondre,
echtelieden, binnen voorschreeven stad woonende, ieder parceel voor 300-00-00 en dus te samen
600 guldens, op den 10 october 1796..................................................................................... f. 15-00-00
Den 3 december 1796 ontvangen van Jenneken Haijtink, 3 guldens, in voldoeninge van de 40e
penning van een gaerden, even buijten de stad Lochem, aan de Koppel, tusschen de gaerdens van
Derk Ouden Ampsen en Elizabeth Mensink geleegen. Aangekocht van Tomas Stenniger en Evertjen
Aarssen, echtelieden, binnen het schoutampt en stad Lochem woonachtig, voor 120 guldens, op den
2 december 1796....................................................................................................................... f. 3-00-00
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Den 19 december 1796 ontvangen van Derk Schekman, 9 guldens-7 stuijvers-8 penningen, in
voldoeninge van den 40e penning van een huijs en wheere binnen de stad Lochem, tusschen de
huijsen van mr. J.L. Solner en Berend Tiesink geleegen. Aangekocht van Alexander Mendels en
Rachel Levij, echtelieden, alle in voorschreeven stad woonachtig, voor 375 guldens, op den 15
februarij 1796 ............................................................................................................................ f. 9-07-08
Den 31 december 1796 ontvangen van Egbert Holmer, wonende binnen de stadt Lochem, 2 guldens10 stuivers, in voldoeninge van den 40e penning van een hofjen ofte moeijtenberg, binnen
voorschreeven stad, aan de gragt, tusschen den hof of moeijtenberg van Marten Pasman en Hendrik
J. Reerink geleegen. Aangekocht van Albert Hanink en deszelfs huijsvrouw Teuntjen Hartgerink,
insgelijks binnen de gezeide stad woonende, voor 100 guldens, op den 27 december
1796 ........................................................................................................................................... f. 2-10-00
Grossa 3tia f. 292-12-02
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Archieftoegangsnummer: 0005 - Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Inventarisnummer: 463 (folionrs. 111r t/m 147v) - Vindplaats: Gelders Archief

Index - Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 20e, 40e en 80e penning
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