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Stad Doesborg
Den 5 september 1795 ontvangen van Herman David Bieneman 70 guldens, in voldoeninge van den
40e penning van een huijs met een hof daar achter, binnen de stadt Doesborg, in de Kerkstraat,
staande en geleegen, door verkooperen bewoond wordende. Aangekocht van Jan Ernst van Raders
en deszelfs ehevrouw Maria Johanna Krieger, zijnde de kooper en verkooperen binnen
voorschreeven stad woonachtig, voor 2800 guldens, op den 29 augustus 1795 ................... f. 70-00-00
Den 15 september 1795 ontvangen van Jan Harmsen en deszelfs huijsvrouw Aleida Hesselink, 34
guldens-7 stuijvers-8 pennngen, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs en wheere, met
een schuur, hof en put daarachter, binnen de stad Doesborg, in de Meijpoortstraat, tusschen de
behuijzingen van J.H. Berkelaar en Adam Falter, staande en geleegen. Aangekocht van Gerrit
Lubbers, zijnde de kooperen en verkooperen binnen voorschreeven stad woonachtig, voor 1375
guldens, op den 17 augustus 1795 .......................................................................................... f. 34-07-08
Den 3 october 1795 ontvangen van W.C. de Bank, binnen de stad Doesborg woonachtig, 20 guldens6 stuivers-14 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs, hof en schuur, voorzien
met een put en kelder, binnen voorschreven stad, in de Ooijpoortstraat, tusschen de behuijzingen
van Matthijs de Laak en Gerrit van Rees, staande en geleegen. Aangekocht van R. Bier en Johannes
Bier, beijden te Doesborg, de eerst genoemde pro se en als gevolmachtigden van Johanna Bier, te
Rotterdam woonachtig, voorts Gerrit Schouten en Willem van Raaij, als voogden over de
minderjarige kinderen van wijlen Harmina Middeldorp, weduwe van Hieronimus Bier, met naamen
Harmanus en Anna Elizabeth Bier, binnen voorschreeven stad woonachtig, voor 775 guldens van 21
stuijvers, op den 7 september 1795 ........................................................................................ f. 20-06-14
Den 3 october 1795 ontvangen van den mede verkooper Johannes Bier, binnen de stad Doesborg
woonachtig, f. 14-03-08, in voldoening van den 40e penning van een hof , binnen de voorschreven
stad, beneden de Stadswal aan de Koepoort gelegen, bij den kooper in pacht gebruikt wordende.
Aangekocht van als voorens, voor 675 guldens van 21 stuijvers, op den 7 september 1795, dus hier
naa aftrek van zijn eigen een vijfde part, als meede verkooper ............................................. f. 14-03-08
Den 8 october 1795 ontvangen van Joseph Agter den Bosch 2 guldens-10 stuijvers, in voldoeninge
van den 40e penningh van een huijs en wooning, met een hofjen daar achter, binnen de stad
Doesborg in de Lange Kuijperstraat staande en geleegen. Aangekocht van Johannes Heijkoop en
Maria Lindeman, echtelieden, zijnde de kooper binnen voornoemde stad, en de verkooperen te
Deltshaven woonachtig, voor 100 guldens, op den 22 september 1795................................. f. 2-10-00
Den 10 october 1795 ontvangen van Derk Jan van Elten en deszelfs huijsvrouw Helena Theodora
van Zadelhoff 10 guldens, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs, schuur, en hof daar
achter, binnen de stad Doesborg, in de Sandbergstraat, tusschen de behuijzingen van de weduwe
J.H. ten Holt, en de kinderen van Jordens, staande en geleegen. Aangekogt van de kinderen en
ervgenaamen van de weduwe van Keppel, laatst weduwe van A. van Kampen, als ervgenaamen van
hunne moeder, met naamen Jan Willem, Fenneken, Anna Maria Dina en Francis van Keppel, ieder
voor haar zelven, en Jan Willem van Keppel, als gevolmachtigden van dezelfs zuster Fenneken van
Keppel, zijnde de koopers en verkoopers alle in voorschreven stad woonachtig, voor 400 guldens, op
den 1 october 1795 ................................................................................................................. f. 10-00-00
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Den 14 november 1795 ontvangen van Hendricus Elbering en Elizabeth Mulders, binnen de stad
Doesborg woonachtig, 22 guldens-10 stuijvers, in voldoeninge van den 40e penningh van en huijs en
hof binnen de voorschreeven stad, in de Meijpoortstraat, tusschen de behuijzingen van de weduwe
Coopsen, en Wienold Berendsen, staande en geleegen. Aangekocht van den lieutenant Hendrik
Planten en deszelfs ehevrouw Catharina Elizabeth Cremer, te Deutinchem woonachtig, voor 900
guldens, op den 28 october 1795............................................................................................ f. 22-10-00
Den 14 november 1795 ontvangen van J.F. van Rötel en A.G.E. van Hopbergen, echtelieden, 36
guldens-5 stijvers, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs, hof en wheere, binnen de stad
Doesborg, in de Koepoortstraat, tusschen de behuijzingen van Reinder Roerdink en de weduwe van
Til, staande en geleegen. Aangekocht van den lieutenant collonel G.C. van Till en deszelfs ehevrouw
G.S. van Raders, zijnde de kooperen en verkooperen binnen voorschreeven stad woonachtig, voor
1450 guldens, op den 19 september 1795 .............................................................................. f. 36-05-00
Den 27 november 1795 ontvangen van Egbertus Knippenbergh en Gesina van Raesveld,
echtelieden, 25 guldens, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs met een hof daar achter,
binnen de stadt Doesborg, in de Veerpoortstraat, tusschen de behuijzingen van verkoperen en J.R.
Bueckevoort, staande en gelegen. Aangekocht van Jan Hendrik van Til en deszelfs huisvrouw Grada
Christina de Bank, zijnde de kooperen en verkooperen binnen voorschreeven stad woonachtig, voor
1000 guldens, op den 31 october 1795................................................................................... f. 25-00-00
Den 1 december 1795 ontvangen van Gerrit Jan Gerritsen, binnen de stad Doesborg woonachtig, 13
guldens-9 stuivers-14 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs, schuur en
brouwerije, den Bonten Os genaamd, binnen voorschreeven stad staande en geleegen. Aangekocht
van R.J.C. Bueckevoort, als last hebbende van de twee meerderjaarigen, mitsgaders van de voogden
over de vier minderjaarige kinderen van wijlen de weduwe Goosen Garritsen, alle binnen de
voorschreeven stad woonachtig, voor 514 guldens van 21 stuivers, op den 18 augustus
1795 ......................................................................................................................................... f. 13-09-14
Dit en de drie naastvolgende perceelen, welke buijten schuld der kooperen niet in tempore zijn aangegeven, is
gecauseert door dien de verkooper q.p. reipublicae causa, als lid der municipaliteit der stad Doesborg, in het
collegie van haar hoog mogende in 's Hage, is gecommiteerd geweest, alwaar den zelven langer, als vermeend
had, heeft moeten present blijven; waarover, denzelven zich bij requeste aan 't collegie der ordinaris
gedeputeerden geaddresseert hebbende, bij deselven den 6 november 1795 is verstaan, dat de kooperen, in
dit singulier geval, van alle poenaliteit uit hoofde van den 3 articul van de ampliatie op de ordonnantie van den
e
e
e
25 , 50 en 100 penning van den 30 junij 1795 zouden wezen gelibereert, dus hier memorie.

Den 1 december 1795 ontvangen van Gerrit Jan Gerritsen, binnen de stad Doesborg woonachtig, 10
guldens-12 stuijvers-10 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van den ketel, boom etc. tot
de brouwerije in den Bonten Os, binnen de stad Doesborg behoorende. Aangekocht van, als vooren,
voor 405 guldens van 21 stuijvers, op den 18 augustus 1795 ................................................ f. 10-12-10
Den 1 december 1795 ontvangen van Johannes Huijgens, binnen de stad Doesborg woonachtig, 13
guldens-18 stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een schuur in de
Helmigsteeg, binnen voorschreeven stad, waar van de halvscheid aan de weduwe van Jacobus
Heerding competeerd. Aangekocht van, als vooren, voor 530 guldens van 21 stuijvers, op den 18
augustus 1795 ......................................................................................................................... f. 13-18-04
Den 1 december 1795 ontvangen van de weduwe van Jacobus Heerding, binnen de stad Doesborg
woonachtig, 15 guldens-2 stuijvers-8 penningen, in voldoeninge van den 40e penning van een hof,
Matelaarskamp genaamd, waar van de weder halfscheijd voornoemde kooperse competeerd, in het
schependom der voorschreeven stadt, aan de Meijpoort geleegen. Aangekocht van, als vooren, voor
576 guldens van 21 stuivers, op den 18 augustus 1795.......................................................... f. 15-02-08
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Den 5 december 1795 ontvangen van Gosewinus van Bronkhorst 20 guldens, in voldoeninge van den
40e penning van een huijs met een achterhuijs, binnen de stad Doesborg, bij de Vischmarkt, tusschen
de behuijzingen van de weduwe van M. Besseling en de weduwe Daglaar, en het achterhuijs in de
Coesveldstraat uitkoomende, staande en geleegen. Aangekocht van de weduwe van Ferdinand
Beauricius, met toestemminge van haaren kinderen, alle in voorschreeven stad woonachtg, voor 800
guldens, op den 29 november 1795........................................................................................ f. 20-00-00
Den 12 december 1795 ontvangen van Jan Glashorst 15 guldens, in voldoeninge van den 40e penning
van een schuur met het kamertje daar aan, en hof daar achter, tusschen de schuur van kooper en de
schuur van R. Betmer, in de Olijmoolensteeg, binnen de stad Doesborg, staande en geleegen.
Aangekocht van Hendrik de Visser en Johanna Maria Kerkkamp, echtelieden, zijnde de koper en
verkoperen binnen voorschreven stad woonachtig, voor 600 guldens, op den 8 december
1795 ......................................................................................................................................... f. 15-00-00
Den 19 december 1795 ontvangen van Franciscus van Keppel 15 guldens, in voldoeninge van den 40e
penning van een huijs en hof daar achter, binnen de stadt Doesborg, in de Ooijpoortstraat, tusschen
de behuijzingen van Roelof Hoijtink en de ervgenaamen van Kampen, staande en geleegen,
Aangekocht van Waander Smeink en deszelvs huijsvrouw Jacomina Wolters, zijnde de kooper en
verkooperen binnen de voorschreeven stad woonachtigh, voor 600 guldens, op den 20 november
1795 ......................................................................................................................................... f. 15-00-00
Den 26 december 1795 ontvangen van Arnoldus Janssen 15 guldens-5 stuijvers, in voldoeninge van
den 40e penning van een huijs en wheere, binnen de stadt Doesborg, in de Meijpoortstraat, tussen
de behuijzingen van G.J. Falter en R. van de Pol, staande en geleegen Aangekocht van M. de Wit,
Gerrit Jan Falter, Rr. de Wit, en Egbert Thomassen, in qualiteit als aangestelde voogden over de
minderjaarige kinderen van wijlen Derk de Wit en Hendrick Jan Wolters en desselvs gewezen
huijsvrouw C. Ormel, hier toe behoorlijk geauthoriseert en gequalificeert, zijnde de kooper en
verkooperen alle binnen de voorschreeven stad woonachtig, voor 610 guldens, op den 15 december
1795 ......................................................................................................................................... f. 15-05-00
Grossa 9na
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