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Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 20e, 40e en 80e penning
Stad Doesburg - Jaar 1798 - Overdrachtsbelasting
Stad Doesborg
6 januarij 1798 - Van Cornelis Helmers, woonachtig binnen de stad Doesburg, f. 4-05-00, in
voldoeninge van den 40e penning van een huijs, aldaar in de Veerpoortstraat, staande en gelegen.
Aangekocht van Jan Sloot en Hendrina Wolterink, echtelieden, te Didam, en Garrit Evers en zijne
huijsvrouw Wendelina van den Berg, onder het richterampt Doesborg, woonachtig, voor 170
guldens, den 16 december 1797 ............................................................................................... f. 4-05-00
22 februarij 1798 - Van Jannes Schoemaker, aan de Bontebrug, in dit Quartier gelegen, woonende,
f. 29-07-08, in voldoeninge van den 40e pening van een huijs en erve met deszelfs binnen plaatz en
getimmerte tot aan de achter keuken toe (welke achter keuken onder deze koop niet is begrepen)
binnen de stad Doesborg, in de Lange Kuijperstraat, naast het huijs van Hendrik Hoegen gelegen.
Aangekocht van mr. J.H. van Leenhof de l'Espierre, binnen voorschreven stad woonachtig, voor
f. 1175-00-00, den 28 december 1797 .................................................................................... f. 29-07-08
22 februarij 1798 - Van Jacobus van Beijnum, f. 5-00-00, in voldoeninge van den 40e penning van een
stukjen hofland, in 't schependom der stad Doesborg, naast het land van voornoemden koper
gesitueerd. Aangekocht van Derk Jan Derksen en Enneken van Campen, echtelieden, te zaamen in
voorschreven stad woonachtig, voor f. 200-00-00, den 17 februarij 1798 .............................. f. 5-00-00
22 maart 1798 - Van Lodewijk Ketjen, f. 14-12-08, in voldoeninge van den 40e penning van een
schuur met een put daar achter, binnen de stad Doesburg in de Koster ofte Lange Kuijperstraat
staande en gelegen. Aangekocht van Willem van Raaij, voor hem zelven en zijne kinderen, te zaamen
binnen gezeide stad woonachtig, voor 585 guldens, den 17 maart 1798 .............................. f. 14-12-08
18 april 1798 - Van de weduwe J.H. Bloemers, gebooren Glashorst, f. 50-00-00, in voldoeninge van
den 40e penning van een huijs en schuur, met daar bij en achter gelegen hof, binnen de stad
Doesborg in de Meijpoortstraat staande en gelegen, door de verkooperen bewoond wordende.
Aangekocht van Daniel Gallois en Susanna Corneli van Groin, echtelieden, te zaamen in
voorschreven stad woonachtig, voor 2000 guldens, den 10 april 1798 ................................. f. 50-00-00
8 meij 1798 - Van Jacobus van Beijnum, woonende binnen de stad Doesburg, f. 27-02-00, in
voldoeninge van den 80e penning van een huijs, hof en wheere, binnen voorschreven stad in de
Koepoortstraat, op het hoek van de Hoogstraat staande en gelegen, zoo en als door Ph. Beer
Gompertz is bezeten en naa gelaaten bij gerichtelijke distractie door mr. R. Ketjen, als
gevolmachtigden van Wouter Troost, als verwinhebbers verkogt en aangekogt, voor 2065-00-00 ad
21 stuivers, den 17 april 1798 ................................................................................................. f. 27-02-00
8 meij 1798 - Van J.E. Derkson, woonende binnen de stad Doesborg, f. 15-08-08, in voldoeninge van
den 80e penning van een schuur, met een gedeelte van den hof daar achter, zoo verre zulks door een
riool afgescheiden is, binnen voorschreven stad in de Koepoortstraat staande en gelegen, Ph. Beer
Gompertz toebehoord hebbende, bij gerichtelijke distractie verkocht en aangekocht van, als vooren,
voor 1175-00-00, van 21 stuivers, den 17 april 1798.............................................................. f. 15-08-08
25 meij 1798 - Van Frans Kappers, f. 0-15-00, in voldoeninge van den 40e penning van een
huijsplaatz, met een stukjen hofland daar achter, binnen de stad Doesborg in de Windmoolenstraat,
tusschen de behuijzingen van de weduwe Nijkerk, en wijlen de weduwe Haarman staande en
gelegen. Aangekocht van Maria van Sweeren, weduwe Boekhorst en Jan van Driel en zijne
huijsvrouw Janna Boekhorst, te zamen in voorscheven stad woonachtig, voor 30-00-00, den 1 meij
1798 ........................................................................................................................................... f. 0-15-00
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31 meij 1798 - Van Gerrit Scheerder, woonende te Angerlo, f. 8-17-00, in voldoeninge van den 40e
penning van nr. 5, zijnde een huijs met een tuijn binnen de stad Doesborg, in de Sandbergstraat,
naast de behuijzinge van de weduwe Peters staande en gelegen. Aangekocht van Maria Elizabeth
Waijop, weduwe Brink, binnen voorschreven stad woonachtig, voor f. 337-00-00 van 21 stuivers,
den 4 meij 1798 ......................................................................................................................... f. 8-17-00
2 junij 1798 - Van Bernardus Baerken, woonende binnen de stad Doesborgh, f. 4-15-10, in
voldoeninge van den 40e penning van nr. 8, zijnde een stuck hofland, op de Lodder, of Matelands
Kamp genoemd, in het schependom van voorschreven stad, buijten de Meijpoort gelegen, in pacht
bij Gerrit Heijligers. Aangekocht van, als vooren, voor 182 guldens ad 21 stuivers, den 4 meij
1798 ........................................................................................................................................... f. 4-15-10
4 junij 1798 - Van Arn. Diederiks, woonende binnen de stad Doesborg, f. 41-12-02, in voldoeninge
van den 40e penning van de eene halvscheid van een kamp bouwland, de Dijkenhorst genaamd, met
de vier dreefjes aan den weg uitkomende, voor de Meijpoort der voorschreven stad, tusschen de
stad en de Kraak, en de landerijen van den rentmeester Lammers en den kooper gesitueerd, voor
het geheel met Hendrik Wigmans aangekocht van, als vooren, voor f. 3170-00-00, dus hier voor de
helft f. 1585-00-00 van 21 stuivers, den 11 meij 1798............................................................ f. 41-12-02
4 junij 1798 - Van Hendrik Wigmans, woonende binnen de stad Doesborgh, f. 41-12-02, in
voldoeninge van den 40e penning van de andere helft van voorschreven kamp bouwland, de
Dijkenhorst genoemd, met de vier dreefjes aan den weg uitkomende, voor de Meijpoort van gezeide
stad, tusschen de stad en de Kraak, en de landerijen van den rentmeester Lammers, en Arn.
Diederiks gesitueerd, voor het geheel, met Arn. Diederiks even gemeld, aangekocht van, als vooren,
voor f. 3170-00-00, dus voor de helfte, f. 1585-00-00 ad 21 stuivers, den 11 meij 1798 ...... f. 41-12-02
4 junij 1798 - Van J.E. Derkson, f. 1-05-00, in voldoeninge van den 40e penning van een stukjen
hofgrond, binnen de stad Doesborg aan de Hoogestraat, tusschen de schuur, behoord hebbende aan
wijlen den banquier Gompertz, en den hof van koper gelegen. Aangekocht van Jochem Sandbergen
en Roelofjen Reeders, echtelieden, te zamen binnen voorschreven stad woonagtig, voor 50 guldens,
den 25 meij 1798 ....................................................................................................................... f. 1-05-00
21 junij 1798 - Van J.B. Ketelaar, f. 75-00-00, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs, met
zijn tuijn, binnen de stad Doesborg in de Kerkstraat staande en gelegen, door verkoopersche
bewoond wordende. Aangekocht van Maria Elisabeth Waijop, weduwe Brink, beide binnen
voorschreven stad woonachtig, voor f. 3000-00-00, den 5 junij 1798 ................................... f. 75-00-00
25 augustus 1798 - Van Paulus ter Maat, f. 55-02-08, in voldoeninge van den 40e penning van een
huijs, met een hofje daar achter, binnen de stad Doesborg in de Gasthuijsstraat, tusschen de
behuijzinge van Jacobus van Beijnum en Steven van Zelm, staande en gelegen. Aangekocht van
Gerhardus Loeff en deszelfs ehevrouw Johanna Willink, te zaamen binnen voorschreven stad
woonachtig, voor f. 2100-00-00 ad 21 stuivers, den 23 junij 1798 zijnde wegens de niet in tempore
gedaane aangifte van de poenaliteit den 9 dito gelibereerd, dus .......................................... f. 55-02-08
2 october 1798 - Van Harmen Baarink, f. 9-16-08, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs
en hofje daar achter, binnen de stadt Doesborg in de Verbrandestraat, tusschen het huijs van B.
Lindenschot en dat door H. Garritsen bewoond wordende. Aangekocht van H.R. Hoogelaar, als last
hebbende van de weduwe van Hendrik Koers, beide binnen voorschreven stad woonachtig, voor f.
370-00-00 guldens van 21¼ stuivers, den 24 september 1798................................................. f. 9-16-08
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8 november 1798 - Van den lieutenant Derk Schouten, woonende binnen de stad Doesborg,
f. 21-05-00, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs met een hof daar achter, binnen
voorschreven stad in de Meijpoortstraat, tusschen de behuijzingen van den apotheker J. van Zelm,
en R. van der Pol, staande en geleegen. Aangekocht van Everdina Johanna Verhoeven, binnen de
stadt Emmerik woonachtigh, voor f. 850-00-00, den 18 october 1798 .................................. f. 21-05-00
19 november 1798 - Van Hendrik Smit, f. 54-12-00, in voldoeninge van den 40e penning van een
huijs, met een schuur daar achter, binnen de stad Doesborg in de Kerkstraat, tusschen de
behuijzingen van Hendricus Hogers, en de ervgenaamen van P. Haack staande en gelegen, en de
schuur in de Lange Kuijperstraat uitkoomende. Aangekocht van Willem Bol en Jacoba Smit,
echtelieden, te zaamen in voorschreven stad woonachtig, voor f. 2080-00-00 van 21 stuijvers, den 25
october 1798 ........................................................................................................................... f. 54-12-00
6 december 1798 - Van Jan van Mirlo, f. 21-02-10, in voldoeninge van den 40e penning van een huijs
en erve, met een huijsje daar naast, en een hof daar achter, binnen de stad Doesborg in de
Ooijpoortstraat, tusschen de behuijzingen van W. Velthuijsen, en B. Hittendorp staande en gelegen.
Aangekocht van C. Walk en J.W. van Keppel, als voogden over de minderjaarige kinderen van wijlen
J.W. van Kessel, te zaamen binnen voorschreven stad woonachtig, voor f. 805-00-00 van 21 stuijvers,
den 2 october 1798 ................................................................................................................. f. 21-02-10
6 december 1798 - Van Evert Roorink, woonende binnen de stadt Doesborg, f. 4-05-00, in
voldoeninge van den 40e penning van een huijs binnen voorschreeven stad, in de Verbrandestraat,
tusschen de behuijzingen van G. Arentsen en J.H. Visser staande en gelegen. Aangekocht van H.
Deurvorst, pr. en pastoor te Lathum, voor f. 170-00-00, den 19 november 1798 .................... f. 4-05-00
Grossa 9na f. 485-16-00
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