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Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 20e, 40e en 80e penning
Stad Zutphen - Jaar 1799 - Overdrachtsbelasting
Stad Zutphen
4 Januarij 1799 - Van Abraham Evekink, f. 105-00-00, in voldoeninge van den 40e penning van een
huijs en wheere, met een stal daar achter, binnen de stad Zutphen in de Lange Hofstraat, tusschen
de behuijzingen van A.R.E. van Hoorn en het pakhuijs van Welmers senior en Willinck staande en
gelegen, van agteren in de Koolenstraat uitkoomende. Aangekocht van Wessel Engels, beide binnen
voorschreven stad woonachtig voor f. 4200-00-00, den 8 october 1798 ............................. f. 105-00-00
11 januarij 1799 - Van Adam Vrijdag, f. 60-15-00, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs
en wheere binnen de stad Zutphen aan de Markt, tusschen de behuijzingen van Jan Fredrik Rosijn en
Jan Janssen staande en gelegen. Aangekocht van Richolda Reiniera Wassink, weduwe van wijlen
Hendricus ter Hal, voorts Jurrien ter Hal en Fenneken Wassink, echtelieden, mitsgaders Pieter Jan
Swaanenveld, bombardier ten dienste dezer republijcq, en deszelvs huijsvrouw Harmina Geertruid
ter Hal, zijnde de kooper en verkooperen binnen voorschreven stad en in 't district Oostdongeradeel
woonachtig, voor 2430 guldens, in junij 1798 zijnde de kooper van de poenaliteit, wegens niet in
tempore gedaane aangifte, op den 28 december l.l. gelibereerd, dus................................... f. 60-15-00
30 januarij 1799 - Van Christiaan Suurink, f. 22-10-00, in voldoeninge van den 40e penning van een
huijs en where, met een stal en kamer, voorts een daar aan schietend huijsje, binnen de stad
Zutphen, tegen over de Nieuwstads Kerk, tusschen de behuijzingen van Hermanus Teerink en N.N.
Coers staande en gelegen. Aangekogt van Jan Willem Peters en Clara Nijenhuijs, echtelieden, te
zaamen binnen voorschreven stad woonachtig, voor f. 900-00-00, den 30 november 1798 f. 22-10-00
2 februarij 1799 - Van A.W. Willinck, f. 45-00-00, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs
en wheere binnen de stad Zutphen in de Sprongstraat, tusschen de behuijzingen van de weduwe
Smeink en Hendrik Colenbrander staande en gelegen. Aangekocht van Jacomina van Duuren, beide
binnen voorschreeven stad woonachtig, voor f. 1800-00-00, den 19 januarij 1799 .............. f. 45-00-00
4 februarij 1799 - Van Egbert Steegeman, f. 20-00-00, in voldoeninge van den 40e penning van een
huijs en wheere binnen de stad Zutphen in de Broederenstraat, tusschen de behuijzingen van
Richard Teerink en Adriaan Willem Langenberg kennelijk staande en gelegen. Aangekocht van Jan
Mast en Grietjen Nieuwenhuijs, echtelieden, te zaamen in voorschreven stad woonachtig, voor
f. 800-00-00, den 1 februarij 1799 .......................................................................................... f. 20-00-00
25 februarij 1799 - Van Garrit Willem Lindveld, f. 32-10-00, in voldoeninge van den 40e penning van
een huijs en wheere, voormaals een stal geweest zijnde, binnen de stad Zutphen in de Coolenstraat,
tusschen de behuijzingen van H.J. Breer en het achterhuijs van A.R. van Heeckeren tot Suideras
staande en gelegen. Aangekocht van Willem Geurtsen en Hendrina Gerritsen, echtelieden, te
zaamen binnen voorschreeven stad woonachtig, voor f. 1300-00-00, den 7 januarij 1799 .. f. 32-10-00
27 februarij 1799 - Van Hendrica en Maria Duitsen, f. 9-07-08, in voldoeninge van den 40e penning
van de halvscheid van een huijs, waar van de andere halvscheid het Bornhof toe behoord, binnen de
stad Zutphen in de Korte Beukerstraat, tusschen de behuijzingen van de kinderen van Evert
Giesekamp en Jan Neffen staande en gelegen. Aangekocht van Otto de Wolff, te zaamen binnen
voorschreven stad woonachtig, voor f. 375-00-00, den 2 februarij 1799 ................................ f. 9-07-08
27 februarij 1799 - Van Lambert Bruss, f. 15-00-00, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs
en wheere, binnen de stad Zutphen, in de Roodetoorenstraat, tusschen de behuijzingen van kooper
en Jellis Egelink staande. Aangekocht van Theodorus Hulshof en Willemina Sasse, echtelieden, te
zaamen binnen voorschreven stad woonachtig, voor f. 600-00-00, den 1 februarij 1799 ..... f. 15-00-00
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27 februarij 1799 - Van Theodorus Hulshof, 12 guldens-10 stuivers, in voldoeninge van den 40e
penning van een huijs en wheere binnen de stad Zutphen in de Roodetoorenstraat, tusschen de
behuijzingen van den silversmit Roessink, en Kraeijenbrink staande. Aangekocht van Lambertus
Bruss en Margaretha Maria Wassink, echtelieden, te zaamen binnen voorschreven stad woonachtig,
voor 500 guldens, den 1 februarij 1799 .................................................................................. f. 12-10-00
5 maart 1799 - Van Antonij Peter Roelofsen, woonende binnen de stad Zutphen, f. 225-00-00, in
voldoeninge van den 40e penning van een huijs en wheere binnen voorschreven stad, in de
Sprongstraat, mitsgaders de schuur van agteren in de Beukerstraat uitkomende, staande en gelegen.
Aangekocht van Antonij Bernardus Roelofsen, P.A. Gallé en E. Broeker in qualiteit van generaale
gevolmachtigden van Reinier Jacobus Roelofsen, woonende tans te Hengelo, en die voor zich zelven,
en in qualiteit van vader en voogd over zijne twee minderjaarige kinderen, bij wijlen zijne ehevrouw
Henrietta Maria Magdalena Baerken, in echt verwekt, naa verkregen authorisatie, zoo van den judex
pupillaris, als den judex rei sitae, voor f. 900-00-00, den 29 november 1798 ...................... f. 225-00-00
16 maart 1799 - Van de weduwe van wijlen Derk Abbing, f. 132-17-08, in voldoeninge van den 40e
penning, 1e van een huijs en wheere binnen de stad Zutphen in de Beukerstraat, tusschen de
behuijzingen van den medicinae doctor Tengbergen en den kaarssenmaaker Maalderink staande,
mitsgaders een huijs en wheere met een daar aan gelegen hof, aldaar op het Oude Want staande en
gelegen, door de weduwe van Hendrik Jan Abbing bewoond wordende, dan nog een stal nevens het
laatstgemelde huijs staande, en 2e een huijs en wheere, mede binnen gezeijde stad op het Oude
Want, naast voornoemde stal, staande en gelegen. Aangekocht van de weduwe van H.J. Abbing,
beide binnen voorschreven stadt woonachtig, het eerste voor f. 4610-00-00, en het tweede parceel
ad f. 705-00-00 en dus te zaamen f. 5315-00-00, den 10 maart 1799.................................. f. 132-17-08
27 maart 1799 - Van Johannes Colson, f. 55-00-00, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs
en wheere binnen de stad Zutphen op de Nieuwstad, tusschen de behuijzingen van den chirurgijn
Wilkes, en dat door den joode Levij bewoond wordende, staande en gelegen. Aangekocht van
Susanna van Hengelaar, beijde binnen voorschreven stad woonachtig, voor f. 2200-00-00, den 28
januarij 1799............................................................................................................................ f. 55-00-00
2 april 1799 - Van Hermina Maria Elisabeth Nieuwland van Wijdom, weduwe van Jacques François
Morin de Villeneuve, f. 100-00-00, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs en wheere, met
een hof daar agter, ter zijden van den hof een werkhuijs, met de Snuijfmolen, en gereedschappen
(except die van de smederije, plaatslijperije, en gereedschappen, zoo vast, als los) binnen de stad
Zutphen, aan de Nieuwstadspoort, naast R. Slagthuijs, tegen over de Corps de Garde, staande en
geleegen. Aangekocht van Jacobus Kamphuijs, namens Maria Bolt, weduwe van Jan Reijnders,
beide binnen voorschreven stad woonachtig, voor f. 4000-00-00, den 13 maart 1799....... f. 100-00-00
5 april 1799 - Van Albertus Marin, f. 32-10-00, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs en
wheere binnen de stad Zutphen in de Turfstraat, naast het huijs van Wessel Hoofs kennelijk staande
en gelegen. Aangekocht van Anna Tappers, weduwe van Willem Wijgman, thans hertrouwd met
Teunis Hissink, voor haar zelve, en als moeder en wettige voogdesse met en benevens Jan Wijgman
en Jan Tappers, als voogden over haare drie minderjaarige kinderen, bij wijlen gezeijden haaren
eersten eheman in echt verwekt en naagelaaten, zijnde de kooper en verkooperen, te zaamen onder
Veluwe, in den schoutampt Voorst woonachtig, voor 1300 guldens, den 9 maart 1799....... f. 32-10-00
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15 april 1799 - Van Casper Christiaan Sterk, f. 47-10-00, in voldoeninge van den 40e penning van een
huijs en wheere, met een hofje daar voor, binnen de stad Zutphen voor aan in de Laarpoort, bij de
Steenenbrug langs de binnengragt, en naast het huijs van de weduwe Knottenbelt staande en
gelegen. Aangekocht van Derk Jan Janssen en Teunis Wittenberg, als bij testamentaire dispositie
door wijlen A.C. Hissink aangestelde executeurs in deszelvs boedel en naalatenschap ten behoeve
van haare ervgenaamen, welke zijn Jan Hissink, Johanna Grada Hissink, ehevrouw van Derk Jan
Janssen, Jenneken Hissink, huijsvrouw van Johan Herman Schuijmer, de kinderen van wijlen
Harmanus Hissink, de kinderen van wijlen Aaltjen Hissink, in leven huijsvrouw van wijlen
Lambertus Harmsen, met naamen Johanna, Catharina, Rutger, Arnoldus, Hendrica Philippina,
Johanna Hermanna, en Derk Jan Harmsen, zijnde de kooper en verkooperen te Zutphen, Amsterdam
en Arnhem woonachtig, voor f. 1900-00-00, den 9 april 1799 ............................................... f. 47-10-00
25 april 1799 - Van Derk Albers, woonende binnen de stad Zutphen, f. 90-00-00, in voldoeninge van
den 40e penning van een huijs en wheere, met een stal daar agter, binnen voorschreven stad op het
hoek van 't Hooge Straatjen, en het huijs van Derk Nijenhuijs in de Laarpoort staande en gelegen,
door kooper bereids bewoond wordende. Aangekocht van Jan Christiaan van Campen en Hendrina
Brinkhof, echtelieden, te Hengelo woonachtig, voor f. 3600-00-00, den 28 februarij 1799 f. 90-00-00
27 april 1799 - Van Hendrik Boers, woonende binnen de stad Zutphen, f. 77-10-00, in voldoeninge
van den 40e penning van een huijs en wheere binnen voorschreven stad aan de Markt, tusschen de
behuijzingen van Harmen ter Horst en de weduwe van Hendrik Elias staande en gelegen. Aangekogt
van Willem van Dijk, laatst weduwnaar van Derkjen Ilsink, pro se, en als gevolmachigden van
Cornelis Hooij en Susanna van Dijk, egtelieden, van Gerrit Jan van Dijk en deszelvs ehevrouw Maria
van den Broek, van Margaretha Woutera van Dijk, in huwelijk hebbende Herman Hofmeijer, de
laatstgenoemde ten dienste dezer republijcq, en de andere te Oostzaanen woonende, alsmede
namens zijn twee absente zoonen, Daniel en Willem van Dijk, beijde ten dienste dezer republijcq ter
zee, dan nog Arnoldus Jacobus van Meurs, en Sara van Dijk, de eerste en laatstgenoemden te
Zutphen woonende, voor 3100 guldens, den 31 maart 1799 ................................................. f. 77-10-00
25 meij 1799 - Van Evert Jan Rienderhof, f. 15-17-08, in voldoeninge van den 40e penning van een
huijs en wheere binnen de stad Zutphen in de Spiegelstraat, tusschen de gang van Richard Teerink
en de stal van G.C.E. Springman staande. Aangekocht van Jan van Bruggen, weduwenaar van wijlen
Derkjen Hendriks, mitsgaders boekhouder en diaconen van het Vreemde Weeshuijs in gezeide stad,
als alimenterende drie minderjaarige kinderen van wijlen zijne dochter Aaltjen van Bruggen, te
zaamen binnen voorschreven stad woonachtig, voor f. 635-00-00, den 30 april 1799 ......... f. 15-17-08
28 junij 1799 - Van Johanna Besselink, weduwe van F.G. Nieuwenhuijs, f. 3-15-00, in voldoeninge
van den 40e penning van een twaalfde gedeelte van twee huijsen binnen de stad Zutphen op het
Schipstoel, en in de Bornhaverstraat staande, door voornoemde weduwe van haare stiefdochter
Anna Margaretha Nieuwenhuijs, bij wijze van ervnis uitkoop aangekocht voor f. 150-00-00, den 20
meij 1799 ................................................................................................................................... f. 3-15-00
29 junij 1799 - Van Jan Hubert op den Akker, f. 20-00-00, in voldoeninge van den 40e penning van
een huijs en wheere, met een hof daar agter, binnen de stad Zutphen, in de Hospitaalspoort,
tusschen de behuijzingen van Derk Geesink, en het huijs, de Diaconie Armen der gezeide stad
toestendig, staande en gelegen. Aangekocht van Johannes Jentink en zijne meerderjaarige kinderen,
in echt bij Mechtelina van Leeuwen verwekt en naagelaten, met naamen Jan Willem en Anna
Willemina, te zaamen binnen voorschreven stad woonachtig, voor f. 800-00-00, den 20 junij
1799 ......................................................................................................................................... f. 20-00-00
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20 julij 1799 - Van Arend Meijerink, woonende binnen de stad Zutphen, f. 92-12-08, in voldoeninge
van den 40e penning, 1e van een huijs, hof en where, met de daar bij gehoorende genever branderije,
van ouds het Wambuijs genaamd, in het schependom van voorschreven stad, even buijten de
Hospitaalspoort gelegen, en 2e een schuur, met het recht van grond, waar op dezelve staat, in de
weijde, het Slag voor het Hekken geheeten, en de opgemelde stad toe behoorende, van mrs. J.L. de
Haes, E. Abbing en L. Brus, als aangestelde commissarissen, in den boedel, aan de crediteuren van H.
Aalbers en deszelvs ehevrouw H.E. Tengbergen, in gemelden schependom gewoond hebbende, in
vrijwillig verwin overgegeven. Aangekocht voor f. 3705-00-00, den 9 meij 1799 .................. f. 92-12-08
25 julij 1799 - Van Jan Hendrik Bakker, woonende binnen de stad Zutphen, f. 3-07-08, in voldoeninge
van den 40e penning van een hof aldaar buiten de Nieuwstadspoort, in de Werken, bij den hof van
de Pelmoolen gesitueerd. Aangekocht van mr. Pieter, en Gerhard Haesebroeck, als gevolmachtigden
van Elisabeth, Willemina Christina en Maria Roelofsen, alle te Amsterdam woonachtig, voor
f. 135-00-00, den 19 april 1799 ................................................................................................. f. 3-07-08
25 julij 1799 - van Teunis Trelker, f. 35-00-00, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs en
wheere, binnen de stad Zutphen in de Lange Hofstraat, tusschen de behuijzingen van de weduwe
Weerts, en Jochem Vriesekolk, staande en gelegen. Aangekocht van Tieleman Kroeg en Willemina
Janssen, echtelieden, te zaamen binnen voorschreven stad woonachtigh, voor f. 1400-00-00, den
4 julij 1799 ............................................................................................................................... f. 35-00-00
2 augustus 1799 - Van Otto Janssen, wooonende binnen de stad Zutphen, f. 42-10-00, in voldoeninge
van den 40e penning van een huijs en wheere, met de plaatze daar agter, aldaar op het Oude Want,
naast het klooster staande en gelegen. Aangekocht van Hiob August Schickhart, binnen de stad
Borculo woonachtig, voor f. 1700-00-00, den 10 en 11 meij 1799 ......................................... f. 42-10-00
3 augustus 1799 - Van Gerrit Jan Wijers, woonende binnen de stad Zutphen, f. 2-10-00, in
voldoeninge van den 40e penning van den Opstal, zijnde een woonhuijs, staande in een hof, zijnde
stadsgrond, in het schependom van voorschreven stad, buiten de Marschpoort, naast de
behuijzingen van Jacob Gevers. Aangekocht van Johan Hendrik Bruinier, predikant te Lochem, en
deszelvs ehevrouw Johanna Alberta ter Maaten, te zaamen ad f. 555-00-00, waarvan den gemelden
Opstal, door twee deskundige persoonen is getaxeerd op f. 100-00-00, den 18 junij 1799, naa
ingenomen advijs van contrarolleur ad interim, door de commissarissen ter administratie van de
financien gepriseerd op............................................................................................................. f. 2-10-00
8 augustus 1799 - Van Derk Albers, f. 18-15-00, in voldoeninge van den 40e penning van een schuur,
binnen de stad Zutphen op het Hoogestraatjen, naast de behuijzinge van R. Ringel, en over des
koopers achterhuijs staande. Aangekocht van Hendrik Meijerinck Gerritsz. en Johanna Roelofsen,
echtelieden, te zaamen binnen voorschreven stad woonachtig, voor f. 750-00-00, den 20 julij
1799 ......................................................................................................................................... f. 18-15-00
23 augustus 1799 - Van Lambert van Duuren, f. 80-00-00, in voldoeninge van den 40e penning van
een huijs en wheere met de kelder aan de straat uijtkoomende, binnen de stad Zutphen aan de
Groenmarkt, tusschen de behuijzingen van de weduwe van Albert Reinders en Fredrik Bosman
staande en gelegen, van achteren in de Huijkerstraat uijtkoomende. Aangekocht van Hendrik Jurrien
Wolters, weduwnaar van Harmina Weenink, zoo voor zich zelve en als vader en voogd over zijn nog
minderjarige zoon, Gerrit Wolters genaamd, hier toe geauthoriseerd, voorts zijne drie
meerderjaarige dochters, Aleijda, Johanna en Berendina Wolters, alle te Zutphen, Alphen en
Arnhem woonende, voor f. 3200-00-00, den 29 meij 1799 .................................................... f. 80-00-00

1 augustus 2022

/ Genealogie in de Achterhoek - https://www.genealogiedomein.nl
-4-

Transcriptie: © J.B. Baneman

Archieftoegangsnummer: 0005 - Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden
Inventarisnummer: 466 (folionrs. 3r t/m 18r) - Vindplaats: Gelders Archief

Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 20e, 40e en 80e penning
Stad Zutphen - Jaar 1799 - Overdrachtsbelasting
26 augustus 1799 - Van Florentine Henriette van Heeckeren, woonende binnen de stad Zutphen,
f. 92-10-10, in voldoeninge van den 80e penningh van een huijs, hof, stal en wheere, binnen
voorschreven stad, op het hoek van de Waterstraat en Koolenstraat, naast het huijs van mr. J.J.
Schluiter staande, met het daar naast aangelegen Kleijne Huijs en Koetshuijs en wheere, op het
hoek van de Koolenstraat staande, August Robbert van Heeckeren tot Suideras toebehoord
hebbende, in eene massa, door mr. H.A. Welmers, als gesubstitueerde gevolmachtigden van mr.
H.C.W. Staring, en die uit kragt van een doorgaand gerichtelijk verwin, en daar op gevolgde inleiding,
onverminderd het recht van losse, verkogt en aangekocht voor f. 7050-00-00, van 21 stuijvers, den
16 meij 1799 ............................................................................................................................ f. 92-10-10
29 augustus 1799 - Van Berend Meijnen, woonende binnen de stad Zutphen, f. 26-10-04, in
voldoeninge van den 80e penning van een huijs en wheere, aldaar aan de Houtmarkt, van ouds den
Eenhoorn genaamd, op het hoek van het Raavenstraatje, en naast het huijs van G. Roelofsen
staande en gelegen; F.P. de Longte en deszelfs huijsvrouw, insgelijks in voorschreven stad
woonachtig, toebehoord hebbende door de mrs. H.A. Welmers en T.G. Plegher, als met mr. J.J.
Schluiter qq. pp. verwin hebberen van den gereeden boedel van wijlen Gesina Huneknuver,
gerichtelijk gedistraheerd en aangekocht voor f. 2020-00-00 van 21 stuijvers, den 7 augustus
1799 ......................................................................................................................................... f. 26-10-04
19 september 1799 - Van Bernadus Everwennink, woonende binnen de stad Zutphen, f. 43-06-04, in
voldoeninge van den 80e penning van een huijs en wheere aldaar aan de Houtmarkt, tusschen de
behuijzingen van Petrus de Grient Dreux, en Evert Broeker staande en gelegen, Jan Runneboom van
der Poll en Maria Schijf, echtelieden, binnen voorschreven stad woonende, toebehoord hebbende,
door mr. H.A. Welmers en T.G. Plegher, als aangestelde curatoren van den desolaten boedel van
opgemelde echtelieden, bij executie en gerichtelijke distractie verkocht en aangekocht voor
f. 3300-00-00 van 21 stuivers, de 22 augustus 1799............................................................... f. 43-06-04
21 september 1799 - Van Willem Hengeveld, wonende onder het schoutampt Lochem, f. 33-00-00,
in voldoeninge van den 40e penning van een hof, met een woonhuijs, van ouds de Pelmolen
genaamd, mitsgaders een annex hofhuisje, in het schependom der stad Zutphen, buijten de
Nieuwstadspoort, over de Stads Bleek gesitueerd. Aangekocht van Willem Hijtink en Johanna
Reesman, echtelieden, en Hendrik Reesman, de laatstgemelde onder Almen woonachtig, voor
f. 1320-00-00, den 8 julij 1799 ................................................................................................ f. 33-00-00
25 september 1799 - Van Hs. Broeker D.W.zoon, f. 50-03-00, in voldoeninge van den 40e penning van
een huijs en wheere, met een hof en drie woonhuijsjes daar bij, en achter het zelve binnen de stad
Zutphen in de Halterstraat, tusschen het huijs van Hubert de Haas en de schuur van H. Reijnders
staande en gelegen, te zaamen aangekocht van Albert Stalman en zijne huijsvrouw Catharina
Fontein, zijnde de kooper en verkoopers binnen voorschreven stad woonachtig, voor f. 2006-00-00,
den 16 julij; en den koop bij het Gemeente Bestuur der opgemelde stad geapprobeert, den 31
augustus 1799 ......................................................................................................................... f. 50-03-00
5 october 1799 - Van Harmen Weenink, thans woonende te Haerlem, en Elisabeth Neffen, wonende
binnen de stad Zutphen, beijde aanstaande echtelieden, f. 113-15-00, in voldoeninge van de 40e
penning van een huijs en wheere van ouds den Hollandschen Tuijn genaamd, met een stal daar
achter in de Kolenstraat uitkomende, binnen de stad Zutphen aan de Markt, tusschen de
behuijzingen van de weduwe van Son en ds. J.J. Snethlage staande en gelegen, mitsgaders nog een
stal aldaar in de Koolenstraat, tusschen de behuijzingen van J.J. ten Dijk en de vrouw in den Dam
staande. Aangekocht van Harmen Eggink, insgelijks te Zutphen woonachtig, voor f. 4550-00-00, den
9 september 1799 ................................................................................................................. f. 113-15-00
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7 october 1799 - Van Gerrit Jan Douwes, f. 17-17-08, in voldoeninge van den 40e penning van een
huijs en wheere, binnen de stad Zutphen in de Turfstraat, naast de behuijzinge van Albertus Sleijster
staande en gelegen. Aangekocht van Harmanus Eekman en Aaltjen Stegink, echtelieden, te zaamen
binnen voorschreven stad woonachtig, voor f. 715-00-00, den 20 julij 1799 ........................ f. 17-17-08
21 october 1799 - Van Arnoldus Slotman, wonende binnen de stad Zutphen, f. 21-00-00, in
voldoeninge van den 80e penning van een huijs en where, binnen voorschreeven stad op de
Nieuwstad, tusschen het huijs van Hendrik Jan Bessem en de Moolenbeek staande en gelegen,
Willem ten Cate en Gesina Johanna Stuvenaar, echtelieden, insgelijks in voorschreven stad
woonende, toebehoord hebbende, bij executie en gerichtelijke distractie door mr. Gerhard
Haesebroeck en Daniel du Bois, naamens de gepeind hebbende crediteuren, verkocht, en
aangekocht voor f. 1680-00-00, den 3 september 1799......................................................... f. 21-00-00
24 october 1799 - Van Johanna Christina Janssen en Christoffel Janssen, f. 33-15-00, in voldoeninge
van den 40e penningh van een huijs en wheere, binnen de stad Zutphen bij de Hospitaals
Binnenpoort, tusschen de behuijzingen van G.J. Roosegaarde, en de agterdeur van de weduwe
Schluiter staande, door Ida Janssen, weduwe van Willem Woonink, bij acte van den 3 augustus
1799, voor den stadgerichte van Zutphen gepasseert, per donationem inter vivos, ten fine van
verpleging gecedeert, volgens beëedigde taxatie door twee des kondige persoonen getaxeerd op
f. 1350-00-00, en den 9 september 1799 door de commissarissen tot de administratie van de
finantien getaxeerd op ............................................................................................................ f. 33-15-00
1 november 1799 - Van Christiaan van Beest, f. 11-17-08, in voldoeninge van den 40e penning van
huijs en hof, binnen de stad Zutphen, in de Laarepoort, tusschen de behuijzingen van de weduwe
Smit, en de gang van de weduwe Wolters staande en gelegen, als mede een huijsjen daar achter op
het Hoogestraatjen uitkoomende. Aangekocht van Antonij Wesselink en Garritjen Ooijtink, voorts
Janna Weenink, weduwe van Gerrit Hissink, te zaamen binnen voorschreven stad woonachtig, voor
f. 475-00-00, den 30 augustus 1799 ........................................................................................ f. 11-17-08
6 december 1799 - Van Jenneken Berendsen, weduwe van Derk Geesink, woonende binnen de stad
Zutphen, f. 5-09-00, in voldoeninge van den 40e penning van de helft van een huijs en hof, aldaar in
de Hospitaalspoort, voorts nog een gedeelte van een hof, meerendeels tot de fortificatie werken
vergraven, buijten de Hospitaalspoort gelegen, onder andere gereede goederen bij ervnis uitkoop
van den 28 november laatstleden met de ervgenamen van wijlen gezeiden haaren man opgericht,aan
zich gebragt, en den 5 december 1799 door de commissarissen tot administratie van de finantien
getaxeerd op ............................................................................................................................. f. 5-09-00
24 december 1799 - Van Godtfried Höhnen, f. 82-10-00, in voldoeninge van den 40e penning, 1e van
het Groote Huijs met de, daar achter staande Melterij, plaats en waterput, 2e twee woonhuijsen met
den grond of plaatze daar achter, naast het voorstaande parceel, en 3e een grooten hof daar achter,
zijn ingang hebbende in het zoogenoemde Lieveheers Steegjen, bij malkanderen binnen de stad
Zutphen in de Hospitaalspoort kennelijk staande en gelegen, te zaamen aangekocht van Jan
Hoekman en Willemina Beerends, echtelieden, te zaamen binnen voorschreven stad woonachtig,
voor f. 3300-00-00, den 20 julij 1799, zijnde denzelven, bij appoinctement op desselvs ingediend
request voor diligens verklaard, en een uitstel van betalinge voor den tijd van drie maanden
geobtineerd, den 22 october 1799 ......................................................................................... f. 82-10-00
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27 december 1799 - Van Claas Mensink f. 17-10-00, in voldoeninge van den 40e penning van een
huijs en wheere binnen de stad Zutphen in de Halterstraat, tusschen de behuijzingen van de
weduwe J.A. Franke en Jan Derk Wodik staande en gelegen. Aangekocht van Garrit Wesselink en
Hendrica Bosman, echtelieden, te zamen in gezeide stad woonachtig, voor f. 700-00-00, den 23
december 1799 ....................................................................................................................... f. 17-10-00
Grossa 1ma f. 1946-11-10
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