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Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Richterambt Doesburg - Jaar 1790 - Overdrachtsbelasting
Richterampt Doesborg
Drempt, Angerloo
en
Olden Keppel
Den 12 januarij 1790 ontvangen van den hoogwelgeboren heer A.W.C.W. baron van Pallandt, heer
der heerlijkheid Keppel en Walvaart, 25 guldens-14 stuijvers-8 penningen, in voldoeninge van den
50e penning van de katersteede, ofte het goedjen het Hooge genaamd, onder deesen richterampte,
onder Olden Keppel gelegen, bestaande in huijs, hof en bouwlanden, met een akkermaals boschje bij
het huijs, en een akkermaals boschje over den weg op den Mussenberg, van mr. E.A. VerHuell,
ontvanger der Convoijen en Licenten te Harderwijk, en vrouwe A. Staring, echtelieden, voorts van
mr. H.W. Aberson, als gevolmachtigden van den heer Christiaan Anthoni VerHuell, capitein ter zee,
en deszelfs ehevrouw Jacoba Bosch, van den lieutenant ter zee Joost Verhuell, mitsgaders van den
capitain ingenieur Maurits Anne VerHuell, dan nog den lieutenant ter zee, Carel Hendrik Verhuell en
deszelfs ehevrouw Maria Johanna de Bruin, en eindelijk de heer mr. Willem Boers en desezelfs
ehevrouw Sophia Wijnanda Verhuell. Aangekogt voor 1225 guldens van één en twintig stuivers, op
den 9 december 1789 ................................................................................................................ 25-14-08
Den 14 januarij 1790 ontvangen van den heer Jan Cremer, woonende binnen de stad Doetinchem, 51
guldens-11 stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een weijde St. Jurrienslag
genaamd, onder deesen richterampte, in Drempt, kennelijk gesitueerd. Aangekogt als vooren voor
2455 guldens van een en twintig stuijvers, op den 9 december 1789 ...................................... 51-11-04
Den 21 januarij 1790 ontvangen van Hendrica Gerritsen, woonende in Angerlo, 1 guldens-5 stuijvers4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een stukje lands, den Hoendersteeker
genaamd, onder deesen richterampte, kerspel Angerloo, gesitueerd. Aangekogt van R.J.C.
Buekevoort, als last hebbende van Cornelia Garritsen, voor 60 guldens van een en twintig stuijvers,
op den 4 januarij 1790.................................................................................................................. 1-05-04
Den 21 januarij 1790 ontvangen van Harmanus Brink, woonende te Doesborg, 8 guldens-14 stuijvers6 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van drie dreeven, op Rut Tönnissen huis, onder
deesen richterampt en kerspel voornoemt. Aangekogt als vooren, voor 415 guldens van een en
twintig stuijvers, op den 4 januarij 1790 ...................................................................................... 8-14-06
Den 21 januarij 1790 ontvangen van Jacob Koning, woonende te Angerloo, 63 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een erv en bouwplaats, Kolkwijk genaamd, onder deesen
richterampte, kerspel Angelo, geleegen, bestaande in een huijs, schuur, een kamp bouwland en een
weijdeken, den Weijdenkamp geheeten, benevens de uitdrift op de gemeente. Aangekogt als vooren
voor 3000 guldens van een en twintig stuijvers, op den 4 januarij 1790 .................................. 63-00-00
Den 21 januarij 1790 ontvangen van Peter Gerbrands, wonende te Angerloo, 29 guldens-8 stuijvers,
in voldoeninge van den 50e penning van een weijde, Haaksmaatjen genaamd, in het Angerlosche
Broek geleegen. Aangekogt als vooren voor 1400 guldens van een en twintig stuijvers, op den 4
januarij 1790............................................................................................................................... 29-08-00
Den 21 januarij 1790 ontvangen van Lammert Melgers, woonende op de Veluwe onder Brummen, 9
guldens-13 stuivers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van vier stukken bouwland,
den Haasenbendel, Kroesen-akker, Leemstuk, en het Kleijne Akkertjen, geheeten, beneevens twee
dreeven op de Oijevaarsmaat schietende, in deesen richterampte, kerspel Angerlo, gelegen.
Aangekogt als vooren voor 460 guldens van een en twintig stuijvers, op den 4 januarij
1790 .............................................................................................................................................. 9-13-04
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Den 21 januarij 1790 ontvangen van Alexander Bueckevoort, wonende te Xanten, 31 guldens-9
stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een weijde, den Haverkamp
genaamd, onder deesen richterampt, en kerspel Angerloo, gesitueerd. Aangekogt als vooren voor
1498 guldens van een en twintig stuivers, op den 4 januarij 1790 ............................................ 31-09-04
Den 21 januarij 1790 ontvangen van F.J. ter Örde, woonagtig te Aanholt, 32 guldens-18 stuivers-8
penningen, in voldoeninge van den 50e penning van eenige stukken bouwland, Sturkakker, de Hooge
Dreeven, de Vijfakkers, de Sompen en den Vierakker, geheeten, onder deesen richterampte, kerspel
Angerlo, gesitueerd. Aangekogt als vooren voor 1568 guldens, van een en twintig stuivers, op den 4
januarij 1790............................................................................................................................... 32-18-08
Den 2 maart 1790 ontvangen van den heer A. Visser, burgemeester der stad Doesborg, 22 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een weijde, de Nettelshegge genaamd, onder dezen
richterampt, buurtschap Eldrik, tusschen de weijdens van Peter Gerbrands en N.N. Bueckevoort,
kennelijk gesitueert. Aangekogt van Berend Janssen en Christina Evers, echtelieden, onder deezen
richterampte woonagtig, voor 1100 guldens, op den 24 februarij 1790 ................................... 22-00-00
Den 6 maart 1790 ontvangen van Hendrik Starink onder Drempt woonachtig, 5 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een erv en goed, den halven Barveldsakker geheeten,
bestaande in een huis en twee dreven bouwland, onder dezen richterampte, kerspel Drempt, aan
den Braamberg, gelegen. Aangekocht van Engelbarth Hoegen en Hendrina Mentinks, insgelijks te
Drempt woonachtig, voor 250 guldens, op den 20 februarij 1790 .............................................. 5-00-00
Den 11 maart 1790 ontvangen van Gerrit de Roos, te Reen in Veluwen woonachtig, 112 guldens-17
stuivers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van het erve en goed Holthuijsem, alias
Loerunk goed, ook de Kleine Ganzepoel, op het verpondingsboek Joost Brugginks goed, en op het
dijkboek Wijntjes Hofstede, genoemd, onder deezen richterampte, kerspel Angerlo, gelegen.
Aangekocht van D.J. Cremer, richter des ampts Doetinchem, voor 4605 guldens, mitsgaders nog
boven voorschreven koopspenningen één honderd gouden ducaaten, makende 525 guldens, alle van
22 stuivers, op den 18 februarij 1790 ...................................................................................... 112-17-04
Den 10 april 1790 ontvangen van R.J.C. Buekevoort, te Doesborg woonachtig, 24 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van twee stukken land, de Lange Oorden genaamd, onder dezen
richterampte, kerspel Drempt, kennelijk gesitueerd. Aangekogt van Cornelia Gertsen, binnen de stad
Doesborg woonachtig, voor 1200 guldens, op den 18 maart 1790 ........................................... 24-00-00
Den 23 junij 1790 ontvangen van Jan Toonck, en Evert Jan Toonck, onder Hoog Keppel woonachtig,
ieder voor de halfscheid, 3 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van een zesde gedeelte aan
het erve en goed, den Knoevenpol genaamd, bestaande in huijs, berg, en verder getimmerte, voorts
hof, bouw- en weijdeland, onder deesen richterampte, kerspel Drempt, gelegen. Aangekocht van
hunnen broeder, Albert Toonck, en Jetta Thijssen, echtelieden, te Drempt woonachtig, voor 150
guldens, op den 17 junij 1790 ...................................................................................................... 3-00-00
Den 10 julij 1790 ontvangen van L. Aberson, capiteijn ter zee ten dienste deeser landen, 124 guldens,
in voldoeninge van den 50e penning van het erve en goed, Giginksbosch genoemd, bestaande in huijs
en hofland, benevens een kampjen land, en een weijdjen voor het huijs, met de daar langs staande
peppelen en willigen, voorts het akkermaals bosch, den Giginksbosch, benevens het daar bij en
aangelegen akkermaals bosch, de Tichelweijde en het Heijstergat, onder dezen richterampte, kerspel
Drempt, gelegen. Aangekocht van de kinderen en ervgenaamen van wijlen den heer mr. Q.M.
VerHuell, in leven burgemeester der stad Deutinchem, en zijne voor overledenen ehevrouw J.E.A.
baronnesse van Rouwenoort, voor 6200 guldens, op den 10 meij 1790 ................................ 124-00-00
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Den 19 augustus 1790 ontvangen van den hoogwelgeboren heer A.W.C.W. baron van Pallandt tot
Keppel, en deszelfs ehegemalinne vrouw H.C.B. baronnesse van Heeckeren, 105 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van het erve en goed, Mulraa ofte Mulraade genaamd, in dezen
richterampte, onder Olden Keppel, gelegen, met al zijn getimmer, bouw- en weijdelanden, voorts
overige gronden en houtgewassen. Aangekocht als vooren voor 5250 guldens, op den 25 junij 1790
.................................................................................................................................................. 105-00-00
Den 19 augustus 1790 ontvangen van den hoogwelgeboren heer A.W.C.W. baron van Pallandt tot
Keppel, en deszelfs ehegemalinne vrouwe H.C.B. baronnesse van Heeckeren, 40 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een akkermaals bosch, de Heeckenbroeken, met de eijken
heesters langs de Tolstraat, in Drempt, onder dezen richterampte, kennelijk gesitueert. Aangekocht
als vooren voor 2000 guldens op den 25 junij 1790 .................................................................. 40-00-00
De 28 augustus 1790 ontvangen van Cornelia Geertruid Verster, weduwe van wijlen A. Gillissen,
binnen de stad Doesborg woonachtig, 22 guldens-10 stuijvers, in voldoeninge van den 50e penning,
wegens een vierde gedeelte van een bouwstede, de Groote Stads Koppele genaamd, met derzelver
bouw- en weijdelanden, waar van de overige ¾ parten aan dezelve, als erfgenaame van Catharina
Verster, in leven huijsvrouw van den medicinae doctor A. van Epen toebehoord. Aangekocht van
Gerritjen van Epen, weduwe van A. Middelhoven, als mede ervgename van wijlen gezeiden
medicinae doctor van Epen, voor 1125 guldens, op den 31 meij 1790 ..................................... 22-10-00
Den 3 september ontvangen van den heer Johan Mourits van Pabst tot Wolfsweert en Bingerden,
onder Angerlo woonachtig, 40 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van een stuk land, de
Middagter Bongert, met het daar op staande huijs, voorts hof en opgaande boomen, onder het
kerpel Angerlo, Markt van Bijnum, aan het land van den bouwhof Kleijn Enghuijsen, en aan de
gemeene straat, gelegen. Aangekocht van Willem Heijtingh, insgelijks onder Angerlo woonachtig,
voor 2000 guldens, op den 31 augustus 1790 ........................................................................... 40-00-00
Den 2 october 1790 ontvangen van den heer J.M. van Pabst tot Bingerden, 5 guldens, in voldoeninge
van den 50e penning van twee straatjes, het eene 't Hooge- en het andere het Halse Straatjen
geheeten, onder deesen richterampte, kerspel Angerlo, gelegen, door de respective geërfdens van
het buurschap Beijnum, onder voornoemde richterampt, bij resolutie van den 17 meij deezes jaars,
aan denzelven op den 18 junij 1790 overgelaten, en op den 8 september 1790 te Camere van haar
edele mogende de heeren gedeputeerden getaxeerd op ........................................................... 5-00-00
Den 8 october 1790 ontvangen van den heer Jan Maurits van Pabst tot Bingerden, in het richterampt
Doesborgh woonachtig, 190 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van het erve en goed, Klein
Enghuijsen genaamd, bestaande in huijs, schuur, berg, boomgaarden, opgaande boomen, en verder
houtgewas, en bouwland, met de drie vierde parten van het onafgedeeld weerdjen aan den IJssel, en
eindelijk nog een kamp bouwland, den Schennings Boomgaard genaamd, welke aan den Huijze
Keppel leenroerig is, te zaamen onder Angerlo in Beinhem gelegen. Aangekogt van Fredrik Glashorst,
predicant binnen de stad Doesborg, voor 9500 guldens, op den 16 september 1790 ........... 190-00-00
Den 21 october 1790 ontvangen van Lambert Melger, binnen deesen richterampte woonachtig, 14
guldens, in voldoeninge van den 50e penning van een stukje bouwland, Joost van Vordens Pesken
genaamd, onder deesen richterampte, kerspel Angerlo, tusschen de Leijgraaven en het land van den
heer Schickhardt, gesitueerd. Aangekocht van Jan van den Berg, binnen de stad Doesborg
woonachtig, voor 700 guldens, op den 30 september 1790...................................................... 14-00-00
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Den 15 november 1790 ontvangen van Fredrick Glashorst, predicant te Doesborg, 40 guldens-4
stuijvers-6 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een weijde, de Malthorst geheeten,
onder deesen richterampte, kerspel Drempt, tussen de weijdens van den heer Janssen te
Deutinchem, en den schipper Engels, te Zutphen, toestendig, kennelijk gesitueerd. Aangekocht van
de kinderen en ervgenaamen van wijlen den lieutenant collonel den directeur van Lands Fortificatien,
Martinus van der Horst, laatst weduwenaar van wijlen vrouwe Geertruida Swiers, te Doesborg
woonachtig, voor 2011 guldens, op den 20 october 1790 ........................................................ 40-04-06
Den 17 november 1790 ontvangen van Jan van Zelm, te Doesborg woonachtig, 10 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning van een stukje bouwland, Scharssersland genoemd, met het
holtgewas, daar bij en om staande, onder deesen richterampte, kerspel Drempt, tusschen den
Drempter Kolk, en het land van T. van Aanholt, gesitueerd. Aangekocht van Jan Hendrik ten Holt en
Johanna Gerritsen, echtelieden, voor 500 guldens, op den 26 october 1790 ........................... 10-00-00
Den 26 november 1790 ontvangen van Willem van de Veld, Gerhardus Martinus Roelofsen, en
Anthonius Bernardus Roelofsen, binnen de stad en schoutampt Zutphen woonagtig, ieder voor een
derde part, 11 guldens-5 stuijvers-10 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een stuk
bouwland, den Woert genaamd, in het richterampt Doesborg, onder het kerspel Drempt, gesitueerd,
leenroerig aan de provincie van Gelderland. Aangekocht van Stephania Francisca Noordwijk, weduwe
van wijlen den collonel Arnoldus Otto, binnen de stad Zutphen woonachtig, voor 564 guldens, op den
2 november 1790 ....................................................................................................................... 11-05-10
Grossa 10ma 1022-11-10
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