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Inventarisnummer: 465 (folionrs. 159r t/m 169v) - Vindplaats: Gelders Archief

Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 20e, 40e en 80e penning
District Wisch - Jaar 1798 - Overdrachtsbelasting
District Wisch
3 januarij 1798 - Van Christiaan Bartholomaeus , woonende te Zillevolde, f. 1-07-08, in voldoeninge
van den 40e penning van het 6e perceel van het goed ter Woert, aldaar gelegen, zijnde een stuk land
op den Berg, tusschen het land van de costerij gesitueerd. Aangekocht van de ordinaris
gedeputeeren tot de financien dezes quartiers, voor f. 50-00-00 ad 22 stuivers, den 26 october
1797 ........................................................................................................................................... f. 1-07-08
3 januarij 1798 - Van Lambertus Heijster, woonende te Zillevolde, f. 8-02-04, in voldoeninge van den
40e penning van het 1e parceel van het goed ter Woert, aldaar gesitueerd, zijnde een stuk bouwland,
tussen het land van de Vrouwe van Wisch en de kerk, voorts het 2e parceel, zijnde een dito stuk,
naast het land van Overmaat, en het 5e parceel, zijnde een stuk land, tusschen de landerijen van
Eggink en Leij gesitueerd. Aangekocht van, als vooren, het 1e voor f. 125-00-00, het 2e f. 60-00-00, en
het 3e ad f. 110-00-00, te zaamen f. 295-00-00 van 22 stuivers, den 26 october 1797............ f. 8-02-04
23 januarij 1798 - Van Reijnder Leijen, woonende onder Zillevolde, f. 44-00-00, in voldoeninge van
den 40e penning van een huijs en wheere, plaatze, en hof in de stad Ter Borgh staande en gelegen.
Aangekocht van Joost Wijnveld, als gevolmagtigden van J.A. Schickhardt en ehevrouw A. van Laer,
binnen de stad Delft woonachtig, voor f. 1760-00-00, den 7 september 1797, zijnde denzelven van de
poenaliteit, wegens te laat gedaane aangifte, den 4 januarij 1798 gelibereert, dus ............. f. 44-00-00
25 januarij 1798 - Van Derk Adolph Becking, woonende te Varsseveld, f, 45-11-04, in voldoeninge
van den 40e penning van drie vierde parten van het erve en goed den Kleijnen Voss genaamd, aldaar
in de buurtschap Heelweg gelegen, voormaals leenroerig geweest aan deze provincie, bestaande
(except het huijs) in hoven en bouwlanden, zoo en als bij Gradus Voss in pagt werd gebruijkt.
Aangekocht van mr. H.W. van Meurs, als gevolmachtigden van Henrica Sophia Wilhelmina Donkers,
weduwe van Johannes Frederik Fleischouwer, binnen de stad Utrecht woonachtig, voor
f. 1704-00-00 ad 20½ stuivers. mitsgaders 76 hoogingen, ieder van één gulden, dus te zaamen
f. 1822-12-00, den 27 december 1797 .................................................................................... f. 45-11-04
25 januarij 1798 - Van de weduwe Hendrik Jan Colenbrander, woonende te Varsseveld, f. 1-02-08, in
voldoeninge van den 40e penning van een hoekjen grond, met peppelen boomen beplant, groot
ongeveer dertig roeden, onder en in het goed Heersink, onder Varsseveld, van alle zijden tusschen
de grond van koopersche gelegen. Aangekocht van Jan Derk ter Maat en Willemina Bievink,
echtelieden, onder Zelhem woonachtig, voor f. 45-00-00, den 25 januarij 1798 .................... f. 1-02-08
20 februarij 1798 - Van Willem Massop, woonende te Zillevolde, f. 18-08-08, in voldoeninge van den
40e penning van het 8e parceel van het goed ter Woert, aldaar gesitueerd, zijnde twee kampjes
bouwland met de daar bij gehoorende boschgrond. Aangekocht van de ordinaris gedeputeerden tot
de finantien dezes quartiers, voor f. 670-00-00 ad 22 stuivers, den 26 october 1797 ........... f. 18-08-08
20 februarij 1798 - Van dezelven f. 15-13-08, in voldoeninge van den 40e penning van het 3e perceel
van het goed ter Woert, in Zillevold gelegen, bestaande in een stuk lands tusschen het land van
Overmaat, Eggink en Lieftink, als mede het 4e perceel, bestaande in twee dreven land, naast het land
van Eggink, en dat van den Armen aldaar gesitueerd. Aangekocht van, als vooren, het 1e voor
f. 305-00-00, en het 2e perceel ad f. 265-00-00, te zaamen f. 570-00-00 van 22 stuijvers, den 26
octber 1797 ............................................................................................................................. f. 15-13-08
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7 maart 1798 - Van Johannes Hendricus Becking, woonende te Varsseveld, f. 124-16-04, in
voldoeninge van den 40e penning van drie vierde parten van het erve en goed, Mellink genaamd,
onder Varsseveld, in de buurtschap Heelweg gesitueerd, voormaals leenroerig geweest aan deeze
provincie, bestaande in huijs, schuur, berg, schaapschot, bouw- en weijdelanden, heetvelden,
plaggegronden, heesters, eijken- en denneboomen, mitsgaders akkermaals hout, zoo en als bij Evert
Mellink in pagt word gebruikt. Aangekocht van mr. H.W. van Meurs, als gevolmachtigden van
Henrica Sophia Wilhelmina Donkers, weduwe van Johannes Frederik Fleishouwer, woonende
binnen de stad Utrecht, voor f. 4700-00-00 van 20½ stuivers, benevens nog 175 hoogingen, ieder van
een gulden, dus te zaamen f. 4992-10-00, den 27 december 1797 ..................................... f. 124-16-04
7 maart 1798 - Van de weduwe H.J. Becking, woonende te Varsseveld, f. 139-15-00, in voldoeninge
van den 40e penning van het erve en goed, Helmerdink ofte Helmink genoemd, onder Varsseveld in
de buurschap Westendorp gelegen, voormaals leenroerig geweest aan deze provincie, bestaande in
huijs, schuur, hof en hoflanden, bouwlanden en heetvelden, mirsgaders opgaande eijken- en
dennenboomen, jonge heester en plantzoen, zoo en als bij Gerrit Helmich tans in pacht word
gebruikt. Aangekocht van, als vooren, voor 5202 guldens van 20½ stuivers, mitsgaders 258
hoogingen, ieder ad één gulden, dus te zamen f. 5590-00-00, den 27 december 1797 ...... f. 139-15-00
7 maart 1798 - Van Hendrik Wisselink, woonende te Varsseveld, f. 96-16-04, in voldoeninge van den
40e penning van drie vierde parten van het erve en goed, de Groote Vos genoemd, aldaar in de
buurtschap Westendorp gelegen, voormaals leenroerig geweest aan deze provincie, bestaande in
huijs, hoven en bouwlanden, met de daar bij behoorende heesters, dennen- en eijkeboomen en
akkermaals hout, zoo als bij Jan Vos in pacht wordt gebruikt. Aangekocht van, als vooren, voor 3719
guldens ad 20½ stuivers, benevens nog 61 hoogingen, ieder ad één gulden, dus zamen f. 3872-09-08,
den 27 december 1797 ........................................................................................................... f. 96-16-04
8 maart 1798 - Van Derk Wentink, woonende onder Zelhem, f. 97-15-14, in voldoeninge van den 40e
penning van drie vierde parten van het erve en goed, Kuenen genoemd, onder Varsseveld in de
buurtschap Heelweg, kennelijk gelegen, voormaals leenroerig geweest aan deze provincie, bestaande
in een huijs, schoppe, voorts in hoven, bouwlanden, opgaande boomen en akkermaals hout, zoo en
als bij Gerrit Kuenen in pacht word gebruijkt. Aangekocht van, als vooren, voor 3665 guldens van
20½ stuivers en nog 155 hoogingen, ieder ad één gulden, en alzoo te zamen f. 3911-12-08, den 27
december 1797 ....................................................................................................................... f. 97-15-14
14 maart 1798 - Van G. van Holten, f. 3-01-00, in voldoeninge van den 40e penning van een hof,
Stommenshof genaamd, bij het dorp Varsseveld, tusschen Slotboomskamp en den hof van kooper
en de zoogenoemde Armestraat gesitueerd. Aangekocht van Jannes te Kampe en deszelfs zuster
Christina te Kampe, te zaamen in het dorp voorschreven woonachtig, voor f. 122-00-00, den 12
maart 1798 ................................................................................................................................ f. 3-01-00
20 april 1798 - Van Jan Hendrik Pierik, in Ter Borgh woonende, f. 39-17-08, in voldoeninge van den
40e penning van het 7e perceel van het goed ter Woert, in Zillevold gelegen, bestaande in een stuk
bouwland langs den weg van Ter Borgh naar Varsseveld (op welk land een huijs staat, dat den
schoolmeester Grael toebehoord), dan nog een kampjen aan het voorgaande parceel, een stuk
woeste grond en vijf eijkenboomen. Aangekocht van de gedeputeerden tot de finantien dezes
quartiers, voor f. 1450-00-00 ad 22 stuijvers, den 26 october 1797, zijnde de kooper van de
poenaliteit van den dubbelen impost wegens niet in tempore gedane betaaling, om redenen ter
requeste geällegeerd, den 7 april 1798 gelibereerd, dus ....................................................... f. 39-17-08
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5 junij 1798 - Van Gerrit Klein Hesselink, f. 6-05-00, in voldoeninge van den 40e penning van een
achtste gedeelte van een weide, het Nieuwe Slag genoemd, onder Zillevold, tusschen het Smitslagh
en het Bielhemer Bulsegoor kennelijk gesitueerd, gerichtelijk getaxeerd op f. 250-00-00 door
deszelvs stiefvader Gerrit Jan Lettink, tegens alimentatie gecedeert, den 12 april 1798, en den 18
dito door de gecommiteerden tot de finantien getaxeerd op .................................................. f. 6-05-00
14 julij 1798 - Van Bernardus Veldkamp, voorts Wolter en Johanna Kemperman, f. 6-00-00, in
voldoeninge van den 40e penning van ¼ portie uijt het zoogenoemde Verholter Slagh, onder Zillevold
kennelijk gelegen. Aangekocht van Gradus Kemperman, te zaamen onder Zillevold woonachtig, voor
f. 120-00-00, den 6 meij, f. 3-00-00, en wegens niet in tempore gedaane aangifte, nog f. 3-00-00, te
zamen ........................................................................................................................................ f. 6-00-00
6 augustus 1798 - Van Gerrit Jan Bussinck, f. 7-12-04, in voldoeninge van den 40e penning van een
stuk bouwland, op den Buijinkskamp, onder Varsseveld, tusschen de landerijen van kooper, en de
weduwe Bekkings gesitueerd. Aangekocht van de gezamentlijke ervgenaamen van wijlen Maria
Schilderinck, zijnde de kooper en verkooperen te Varsseveld, Zutphen, Bennekom, Wheel,
Doetinchem en Gendringen woonachtig, voor f. 290-00-00 van 21 stuijvers, den 20 julij
1798 ........................................................................................................................................... f. 7-12-04
16 augustus 1798 - Van Garrit Bosveld, onder Varsseveld woonachtig, f. 5-00-00, in voldoeninge van
den 40e penning van een stukjen land, groot omtrent twee schepels gezaeij, aldaar op den
Pekelskamp, buurtschap Westendorp, tusschen de landerijen van Evert Schoemaker, en Gerrit Jan
Bussink gesitueerd. Aangekocht van Reijntjen Wassink en haar zoon Evert Wentink, onder het
richterampt Doetinchem woonachtig, voor f. 200-00-00, den 26 julij 1798 ............................ f. 5-00-00
16 augustus 1798 - Van Gerrit Jan Bussink, onder Varsseveld wonende, f. 5-10-00, in voldoeninge van
den 40e penning van een stukjen land, ongeveer 350 roeden groot, aldaar op den Pekelskamp, in de
buurtschap Westendorp, naast het land van Gerrit Bosveld en de straat kennelijk gesitueerd.
Aangekogt van, als vooren, voor f. 220-00-00, den 26 julij 1798.............................................. f. 5-10-00
25 augustus 1798 - Van Jan Vink, f. 11-17-08, in voldoeninge van den 40e penning van een stuk
bouwland, ongeveer vier schepels gezaeij groot, met zijn houtgewassen, onder Varsseveld in
Heersink, naast het land van Jan Obrink gesitueerd. Aangekocht van Jan Roelof Klein Hesselink en
Anna Margrieta Schuurmans, echtelieden, te zaamen in voorschreven dorp woonende, voor
f. 475-00-00, den 15 junij 1798, zijnde van de poenaliteit wegens niet in tempore gedaane aangifte
op den 9 dito gelibereerd, dus ................................................................................................ f. 11-17-08
3 september 1798 - Van Laurens Colenbrander, f. 155-00-00, in voldoeninge van den 40e penning van
het bouwland, hof, hooij- en weidegrond, zijnde ongeveer acht molders gezaeij groot, rondom het
huijs door verkopers, hier naa genoemd, bewoond, aan de linker zijde van het huijs, onder de
benaaminge van Moeselskamp, en aan de rechter zijde onder de naam van Hartmans Stede bekend,
voorts het huijs daar op staande, met deszelfs schuur, branderije, berg, ovent, met het veen daarbij
behorende, mitsgaders een bank, en, op eene zitplaats naa, een halve bank in de kerk, waar van G.J.
Colenbrander op den Esch de andere halfscheid competeert, dan nog een groeve op het kerkhof,
respectivelijk in en onder Varsseveld gelegen. Aangekogt van Derk Willem Mellink en Jenneken
Planten, echtelieden, te zaamen in voorschreven dorp woonachtig, voor f. 6200-00-00, den 9
augustus 1798 ....................................................................................................................... f. 155-00-00
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24 october 1798 - Van Arend Heusinkveld, woonende onder Varsseveld, f. 35-00-00, in voldoeninge
van den 40e penning van een stuk land bij zijn huijs, op den Hoogenkamp, met een kampje, den Hof,
en nog een dito, de Voskamp genoemd, bij kooper in pacht gebruikt wordende. Aangekocht van
J.A.L.F.C. van Nagell tot Rijnenburg, als gevolmachtigden van deszelvs moeder, de Vrouwe van
Wisch, onder het district Wisch domicilierende voor f. 1400-00-00, den 19 julij 1798, zijnde
denzelven van de poenaliteit, wegens niet in tempore gedaane aangifte, den 12 dito gelibereerd,
dus ........................................................................................................................................... f. 35-00-00
25 october 1798 - Van Wolter Colenbrander, onder Doetinchem woonende, f. 29-07-00, in
voldoeninge van den 40e penningh van een kamp, Berkelerhorst genaamd, onder het kerspel
Varsseveld, buurtschap Heelweg kennelijk gesitueerd. Aangekocht van Jan Berkeler en Harmina
Obelink, echtelieden, Alberdina Nijenhuijs, onder Doetinchem, Harmen Berkeler en zijne
huijsvrouw Christina Johanna van Arragon, onder Varsseveld, Derk Willem Woenink en Jenneken
Berkeler, echtelieden, onder Netterden, en Hendrik Jan Salemink en zijne huijsvrouw Willemina
Berkeler, te Ter Borgh woonachtig, voor f. 1105-00-00 van 21¼ stuivers, den 6 october
1798 ......................................................................................................................................... f. 29-07-00
10 november 1798 - Van Johannes Jurrien Arentsen, f. 35-00-00, in voldoeninge van den 40e penning
van een derde in twee vijfde gedeeltens in de erven en goederen Groot en Klein Sesinck, met alle
deszelvs landerijen, getimmer, weijde- en hooijlanden, plantagien, zigtvreede en veen, onder
Varsseveld op den Heelweg kennelijk geleegen. Aangekocht van Jan Planten, weduwnaar van Judith
Luijmes, voor de eene helft, voorts zijne kinderen, met naamen Nicolina Planten, gehuwd met
Berend Mellink, Johanna Planten en eheman Gerrit Jan Colenbrander, en eindelijk Jan Planten,
voor de wederhelfte, zijnde de kooper en verkooperen te zaamen in Varsseveld woonachtig, voor
f. 1400-00-00, den 6 november 1798...................................................................................... f. 35-00-00
15 november 1798 - Van Anna Betta Post, in huwelijk hebbende Gotlieb Christiaan Walthouwer,
f. 6-05-00, in voldoeninge van den 40e penning van een kamer geënclaveert aan het huijs van de
weduwe van Jan Willem Post, in het dorp Varsseveld kennelijk staande en gelegen. Aangekocht van
Harmanus Otten en zijne huijsvrouw Janna Aalderink, te zaamen in voorschreven dorp woonachtig,
voor 250 guldens, den 25 october 1798 ................................................................................... f. 6-05-00
21 november 1798 - Van den holtdrost Adolf Becking, woonende in het dorp Varsseveld, f. 13-10-00,
in voldoeninge van den 40e penning van een huijs, wheere en vaalt en verdere grond tusschen het
huijs en de vaalt, binnen voorschreven dorp, naast het huijs van Jan Weggelaar kennelijk staande en
gelegen, dan nogh de gerechtigheid tot de put, staande achter de schuur van de weduwe
Colenbrander, als mede met het recht van den gang en weg naar voorschreeven put, voorts de
halvscheid van den gang tusschen het huijs van verkooper, en dat van Jan Weggelaar voornoemd;
dan nogh een parceeltjen hofgrond, den Bongershof genaamd, mede aldaar naast den hof van
kooper gesitueerd. Aangekocht van Jannes te Kampe, insgelijks te Varsseveld woonachtig, voor
f. 540-00-00, den 19 november 1798...................................................................................... f. 13-10-00
26 november 1798 - Van Derk Averkamp, f. 10-00-00, in voldoeninge van den 40e penning van een
huijs en wheere, in het dorp Zillevold, tusschen de behuijzingen van Benjamin de Graal, en van
Hendrik Venneman staande en geleegen. Aangekocht van Hendrik Venneman en Barbara Hoegen,
echtelieden, te zaamen in voorschreven dorp woonachtig, voor f. 400-00-00, den 31 october
1798 ......................................................................................................................................... f. 10-00-00
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30 november 1798 - Van Theodora Hesselink, weduwe van Laurens Becking, f. 11-17-08, in
voldoeninge van den 40e penning van een stuck land in Wegler, onder Varsseveld, tusschen de
landerijen van koopersche en J.D. Ebbink gesitueerd. Aangekocht van Hendrik Rensink en Jacoba
Rensink, echtelieden, zijnde de kooper en verkooperen onder Varsseveld woonachtig, voor
f. 475-00-00, den 20 november 1798...................................................................................... f. 11-17-08
30 november 1798 - Van Lammert Wevers, f. 14-15-00, in voldoeninge van den 40e penningh van de
halvscheid van een huijs en hof, waar van de wederhelft aan naagenoemde verkoopers blijft, zijnde
de hofgrond ongeveer groot vijf en veertig roeden, aan de oostzijde van het dorp Varsseveld, naast
het huijs van den joode staande en gelegen. Aangekocht van Gradus Malsburg en Jenneken
Schuerman, echtelieden, zijnde de kooper en verkooperen in voorschreven dorp woonachtig, voor
f. 190-00-00, den 24 november 1798........................................................................................ f. 4-15-00
28 december 1798 - Van Willem Massop, onder Zillevold woonende, f. 7-17-08, in voldoeninge van
den 40e penning van nr. 1, zijnde een stuk bouwland, het Kleijne Kruijsberg geheeten, aldaar in het
Zillevoldse Veld, langs den Lijkweg kennelijk gesitueerd. Aangekocht van Jacob Albert Lodewijk
Fredrik Carel van Nagell tot Rijnenburg, als gevolmachtigden van deszelfs moeder, Vrouwe Mourice
Constance Le Leeu de Wilhem, douairiere van Nagell tot Wisch, op den Huize Ampsen
domicilierende, voor f. 300-00-00 van 21 stuivers, den 1 december 1798 .............................. f. 7-17-08
28 december 1798 - Van Lambertus Heijster, woonende te Zillevold, f. 3-13-08, in voldoeninge van
den 40e penning van nr.2, zijnde een stuk ofte dreev bouwland, aldaar in het Zillevoldse Veld, aan de
weg naar de Duijsterestraat kennelijk gesitueerd. Aangekocht van, als vooren, voor f. 140-00-00 van
21 stuivers, den 1 december 1798 ............................................................................................ f. 3-13-08
28 december 1798 - Van Derk Willem Masselink, woonende onder Varsseveld, f. 66-18-12, in
voldoeninge van den 40e penning van nr. 5, bestaande in het erve en goed Woltersteede, ofte ook
wel de Profijt genaamd, voorts bouwland en weijdegrond, mitsgaders opgaande hout, en het huijs,
behalven de schuur, onder Varsseveld kennelijk gesitueerd, voormaals leenroerig geweest aan de
gewezene provintie Gelderland. Aangekocht van, als vooren, voor f. 2550-00-00 van 21 stuijvers, den
1 december 1798..................................................................................................................... f. 66-18-12
28 december 1798 - Van Gerrit Tangelder, woonende onder Zillevold, f. 45-00-00, in voldoeninge van
den 40e penning van nr, 4, bestaande in het erve en goed, den Enselman genaamd, bouw- en
weideland, mitsgaders opgaande hout, aldaar aan de Kroesenstraat, tegen den Ligtenberg kennelijk
gesitueerd, voormaals leenroerig geweest aan deze provintie. Aangekocht van, als vooren, voor 1800
caroli guldens, den 1 december 1798 ..................................................................................... f. 45-00-00
Grossa 23tia f. 1102-16-06
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Holten, 2
Huize Ampsen, 5

N
Nagell tot Rijnenburg,
4, 5
Nagell tot Wisch, 5
Netterden, 4
Nieuwe Slag, 3
Nijenhuijs, 4

O
Obelink, 4
Obrink, 3
Otten, 4
Overmaat, 1

J
joode, 5

P
Pekelskamp, 3
Pierik, 2
Planten, 3, 4
Post, 4
Profijt, 5

K

C
Colenbrander, 1, 3, 4

D
Delft, 1
Doetinchem, 3, 4
Donkers, 1, 2
Duijsterestraat, 5

Kampe, 2, 4
Kemperman, 3
Kleijne Kruijsberg, 5
Kleijnen Voss, 1
Klein Hesselink, 3
Klein Sesinck, 4
Kroesenstraat, 5
Kuenen, 2

R
S
Salemink, 4
Schickhardt, 1
Schilderinck, 3
Schoemaker, 3
Schuerman, 5
Schuurmans, 3
Slotboomskamp, 2

Laer, 1
Le Leeu de Wilhem, 5
Leij, 1
Leijen, 1
Lettink, 3
Lieftink, 1
Ligtenberg, 5

Ebbink, 5
Eggink, 1
Enselman, 5

F
Fleischouwer, 1
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T
Tangelder, 5
Ter Borgh, 1, 2, 4

U
Utrecht, 1, 2

V
Varsseveld, 1, 2, 3, 4, 5
Veldkamp, 3
Venneman, 4
Verholter Slagh, 3
Vink, 3
Vos, 2
Voskamp, 4
Voss, 1
Vrouwe van Wisch, 1, 4

W
Walthouwer, 4
Wassink, 3
Weggelaar, 4
Wegler, 5
Wentink, 2, 3
Wevers, 5
Wheel, 3
Wijnveld, 1
Wisch, 1, 4
Wisselink, 2
Woenink, 4
Woert, 1, 2
Woltersteede, 5

Rensink, 5

L

E

Smitslagh, 3
Stommenshof, 2

Z
Zelhem, 1, 2
Zillevold, 1, 2, 3, 4, 5
Zillevolde, 1
Zillevoldse Veld, 5
Zutphen, 3
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