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Rekening van Nicolaas van Hamel, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Heerlijkheid Gendringen en Etten - Jaar 1788 - Overdrachtsbelasting
Gendringen en Etten
Den 7 januarij van Jan Kragten, Hendrik Winters, en Hendrina van Dillen, ehelieden, en Berend
Winters en Jantje Nijenhuijs, meede ehelieden, ieder voor een derde gedeelte, 80 guldens, in
voldoeninge van den 50e penning, wegens een weijde in de buurschap Zijk onder Etten, in haare
bekende bepaalinge en vrugting geleegen, het Groote Diepenbroek genaamd. Aangekogt van de heer
en mr. J.N. Hoëvell, ordinaris raad van zijn hoog vorstelijke doorluchtigheid de regeerende heer en
furst van Hohenzollern Sigmaringen, grave van en tot den Berge, en deszelfs eheliefste vrouwe
Johanna Maria Messmeeker, voor 4000 guldens, den 30 november 1787 ............................... 80-00-00
Den 2 februarij van mevrouw Helena Catharina Voss, weduwe van wijlen den heer Pieter Christiaan
van Marle, in leven heer van Diepsteege, 1 gulden-7 stuijver, in voldoeninge van den 25e penning van
de eene helfte, en den 50e penning van de andere helft, weegens een stukje eertijds bouw- nu
weijdeland, op ’t Homminksvelt, naast het akkermaals van Diepstege, onder de heerlijkheid Etten,
buurschap Warm, geleegen. Aangekogt van de heer en mr. J.N. Hoevell, ordinaris raad van zijn hoog
vorstelijke doorluchtigheidt den heere en vorst van Hohenzollern Sigmaringen, regeerende grave van
en tot den Bergh, heer de heerlijkheeden Gendringen en Etten, namens welgedagten heere en vorst,
en dus uitheemsch, voor 45 guldens, den 22 januarij 1788 ........................................................ 1-07-00
Den 5 februarij van Derk Roesch en Dora Cent, ehelieden, 6 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning, weegens eene behuijzinge met alle het geene daar in aard, paal- en nagelvast is, in de
heerlijkheid Gendringen, boerschap Ourh, op den Pol, op de grond van de Gendringsche kerk,
kennelijk staande. Aangekogt van Jan Welsink en Hendrica Jonkhans, ehelieden, welke den 9
december 1786 om zonderlinge reedenen op naam van haare kinderen, Aleijda en Helena Welsink
genaamt, en op die kinderen die dezelve nog mogten koomen te procreëren, gekogt hebben van
Arend Luijmes en Johanna Hommelink, ehelieden, dog vermits de voornoemde persoonen, als
bewooneren van die behuijzinge weegens onvermoogen haar niet in staat bevinden om gemelte
behuijzinge, die ten eenemaal reddeloos is, te konnen laten repareeren, om dies wille genoodzaakt
en te raade geworden tot voorkoominge van een totaal verval dier behuijzinge dezelve te verkopen,
en wel voor 300 guldens, den 7 januarij 1788 ............................................................................. 6-00-00
Den 22 februarij van Engelbert Rous en ehvrouw Berentjen Rabelink voor twee derde parten, en
Berent Bongers en Janna Leijen, ehelieden, voor het overige een derde part, 38 guldens-4 stuijvers-6
penningen, weegens een weijde onder de buurschap Voorst, in de heerlijkheidt Gendringen, onder ’t
erve en goed de Braakhorst, leenroerig aan den Hove Provinciaal van Gelderland, kennelijk geleegen.
Aangekogt van Hendrik Willem Schaars en Hendrik Goossens, in qualiteit als volmachtigers van de
erfgenaamen van wijlen Hendrik Jan Bievink, kracht volmagt voor den land gerichte der hoogheid
Wisch, de dato den 11 februarij dezes jaar gepasseert, en meede als gerichtelijke aangestelde
voogden en volmagtigers van de innocente Mechtelt Wentink, voor 1820 guldens ad 21 stuijvers de
gulden, zijnde 1911 guldens, den 29 janaurij 1788.................................................................... 38-04-06
Den 1 maart van den heer en mr. J.N. Hoevel, ordinaris raad van zijn hoog vorstelijke doorluchtigheid
den heere en vorst van Hohenzollern Sigmaringen, namens gezeijde zijn hoogvorstelijke
doorluchtigheid, 1 gulden-10 stuijvers, in voldoeninge van den 25e penning van de eene helft, en van
den 50e penning voor de andere helft, van een stukje op de Roulanden leggende, aan de zuijdzijde
naast een stukjen aan het hooggraaffelijk huijs Bergh toestendig, en aan de noordzijde naast een
stukjen van Herman Hermsen, schietende ten oosten tegen het Geerstuk onder Diepstege
gehoorende, onder de heerlijkheid Etten, buurschap Warm, kennelijk gesitueert. Aangekogt van
mevrouw Helena Catharina Voss, weduwe van wijlen den heere Peter Christiaan van Marle, in leven
heer van Diepstege, voor 50 guldens, den 22 februarij 1788 ...................................................... 1-10-00
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Den 17 maart van Garrit Winters en deszelfs huijsvrouw Janna Kragten, 2 guldens, in voldoeninge van
den 50e penning, weegens een vierde part in een weijdtjen, de Bitters genaamt, kennelijk gelegen
onder Gendringen, boerschap Siek genaamt, leggende in ’t zuijden aan de Groote Weeteringe, en in
’t noorden aan de Leusmaate. Aangekogt van Willem Spijk en deszelfs huijsvrouw Hendrina Janssen
voor 100 guldens, den 18 februarij 1788 ..................................................................................... 2-00-00
Den 21 maart van Willem Beijer, 21 guldens-8 stuijvers-6 penningen, weegens de helft van een
weide, het Kleine Flusveld genaamt, geleegen in Gendringen, buurschap Vedhunten. Aangekogt van
Hendrik Willem Schaars en Hendrik Goosens, als gevolmachtigdens van de erfgenaamen van wijlen
Hendrik Jan Bievink en meede als voogden over de innocente Mechteld Wentink, voor 1020 guldens
ad 21 stuijver de guldens, zijnde 1071 guldens, den 29 januarij en 8 februarij 1788................ 21-08-06
Den 7 april van Arnoldus Saeleming en Elsken Weenink, ehelieden, 5 guldens-10 stuijvers, weegens
een stuk bouwland op den zoogenaamden Hoogenkamp, in de heerlijkheidt Gendringen, boerschap
Ouhr. Aangekogt van Johan Steevens en Johanna Tissen, ehelieden, voor 275 guldens, den 25 maart
1788 .............................................................................................................................................. 5-10-00
Den 22 april van Matthijs Holtwijk, woonende te Ter Borgh, 114 guldens, in voldoeninge van den 25e
penning van de eene helft, en den 50e penning van de andere helft, weegens een goed en erve, in de
heerlijkheid Gendringen, buurschap Ouhr, geleegen, het Eggink genaamd. Aangekogt van den heer
amptman en rigter Nepomuk Streuff, woonende te Elten, zijnde uitheemsch en wel den 25e penning
voor zo verre den verkoper concerneert, voor 3800 guldens, den 28 maart 1788 ................. 114-00-00
Den 3 junij van Berent Fischer en Willemina Miggelbrink, ehelieden, 1 gulden-3 stuijvers-4
penningen, in voldoeninge van den 50e penning, weegens een stukjen bouwland, groot ongeveer drie
spints gezaaij, in de heerlijkheid Gendringen, boerschap Ouhr, tusschen de erven van ’t
hoochgraaffelijke huijs Berge en de heer [?: Beuckfort/Reuckfort*1], met een eijnde aan ’t erve van ’t
Clooster Sledenhorst, kennelijk geleegen. Aangekogt van Derk te Colve op den Poll, weduwenaar
erfuiter en boedelhouder van wijlen zijne ehevrouw Maria Doorninck, voor 58 guldens, den 20 maij
1788 .............................................................................................................................................. 1-03-04
Den 16 junij van Jan Kragten, en de ehelieden Hendrik Winters en Hendrina van Dillen, 60 guldens,
wegens een stuk bouwland in de buurschap Sick, in zijne bekende bepaalinge en vrugting onder de
heerlijkheid Etten geleegen, het Hoppeslag genaamt, en zulks met de lusten en lasten, regten en
geregtigheeden daar toe van ouds gehoorende. Aangekogt van de heer en mr. J.N. Hoevell, ordinaris
raad van zijn hoog vorsteijke doorluchtigheid, de regeerende heer en vorst van Hohenzollern
Sigmaringen, grave van en tot Berge, en deszelfs eheliefste vrouwe Johanna Maria Messemaker, voor
3000 guldens, den 19 maij 1788 ................................................................................................ 60-00-00
Den 30 junij van Sander Otto Gerritsen, 4 guldens-8 stuijvers-4 penningen, weegens 1o een stuk land
in de heerlijkheid Gendringen, boerschap Ouhr, bij Evert Willemsens huijs kennelijk geleegen;
bezwaard met thiendpligtigheid, 2o een stuk land, de Geer genaamt, ongeveer twee schepel gezaaij,
in de heerlijkheid Gendringen, boerschap Ouhr, geleegen; bezwaard met thienplichtigheid.
Aangekogt van de samentlijke kinderen en erfgenamen van wijlen Geesken Knippenborg, in leven
weduwe en ervuitersche en boedelhoudersche van wijlen haaren eheman Derk Huijink, bij publieke
veijling ten overstaan van de heer en mr. Jan Leopold de Haes en den landschrijver G. Smits, het
eerste voor 55 guldens, en het tweede voor 155 guldens, en dus te samen 210 guldens ad 21
stuijvers het stuk, zijnde 220 guldens-10 stuijvers, den 28 april 1788 ........................................ 4-08-04

1

De eerste letter van de naam is doorheen geschreven. Men kan lezen “Beuckfort” of “Reuckfort”.
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Eodem van Jan Hafkenscheid junior, 2 guldens-16 stuijvers-12 penningen, weegens een stuk
bouwland, het Stiefkinderland, in de heerlijkheid Gendringen, boerschap Ouhr, gelegen aan weder
zijden van den Hogenweg, meede tiendbaar. Aangekogt van voornoemde kinderen, erfgenaamen
van wijlen Geesken Knippenborg, weduwe van Derk Huijink, voor 135 guldens ad 21 stuijvers ieder,
zijnde 141 guldens-15 stuijvers, den 28 april 1788 ...................................................................... 2-16-12
Den 30 junij van Anthonij Aelders, 21 guldens-14 stuijvers-10 penningen, wegens 1o de halfscheid van
een stuk bouwland, de Aanwendinge genaamt, zijnde in het geheel groot ongeveer twee molders
gezaaij, in de heerlijkheid Gendringen, boerschap Ouhr, neven ’t erve van Gradus Schoemaker
geleegen; 2o de andere halfscheid van voornoemde stuk bouwland, de Aanwendinge genaamt, aan
het erve van Gradus van Wezerveld geleegen, met het stukjen over de weg geleegen; 3o een hof
binnen Ulft, nevens de behuijzinge van S.O. Gerritsen gelegen. Aangekogt van meervoornoemde
kinderen en erfgenamen der weduwe van Derk Huijink, het eerste voor 375 guldens, het tweede
voor 385 guldens, en het derde voor 275 guldens, en dus te saamen voor 1035 guldens ad 21
stuijvers het stuk, zijnde 1086 guldens-15 stuijvers, den 28 april 1788 .................................... 21-14-10
Den 30 junij van Jan Polman, 19 guldens-14 stuijvers-12 penningen, weegens een weijde bij
Gendringen geleegen, het Kuijpersmaatjen genaamt, aan ’t erve van Jan Scholten, die ’t zelve ook in
pagt heeft. Aangekogt van dukgezeijde kinderen en erfgenaamen van wijlen Geesken Knippenborg,
in leven weduwe erfuitersche en boedelhoudersche van wijlen haaren eheman Derk Huijink, voor
940 guldens ad 21 stuijvers het stuk, zijnde 987 guldens, den 28 april 1788 ............................ 19-14-12
Den 8 julij van Rutgerus te Poel, 4 guldens-10 stuijvers, weegens een stuk bouwland op den Adelaar,
onder Gendringen, met eene zijde en een einde nevens ’t erve van de erven Plettenborg, en met het
andere einde aan de weg naa den Eijkelboom, kennelijk geleegen. Aangekogt vrouwe Anna Christina
Lucretia Staring geboren Verheull, weduwe A. Staring, haaren zoon Everhard Christiaan Staring,
capitein ter zee van den staat dezer landen, voor hem zelfs en de rato caverende voor zijnen neef,
mr. Antonij Christiaan Wijnand Staring, eenige nagelatene zoon van wijlen zijnen broeder, den heer
Damiaen Hugo Staringh en vrouwe S.W. Verheull, ehelieden, na voor af met Matthijs Jurrien en
Wessel van Plettenborg alle wederzijdsche praetensien en contrapraetensien tot dato dezes,
tusschen vrouwe A.C.L. Staring voornoemd, en de erven Plettenborg, gesubsisteert hebbende, voor
af geliquideert en vereffent te hebben, voor 225 guldens, den 29 april 1788 ............................ 4-10-00
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Den 24 julij van den drossard Bögell qq voor Matthijs Pliester, adjunct landschrijver der hoogheid
Wisch en meede waarneemende den ontvangst en uitgave van het fonds, den Borghsen Armenkorff
genaamt, 8 guldens-12 stuijvers-12 penningen, in voldoening van den 100e penning, ter Camere
getaxeert den 31 maij 1788, gezeijde M. Pliester bij requeste tekenen gegeven hebbende dat
gemelden Armenkorff op den 12 maart 1761 een somme van 600 guldens heeft opgeschoten aan
Georg Schilling en zijne ehevrouw Clara Barbara Goor, welke voor dat capitaal en daar op te
verlopene interessen speciaal hebbende verbonden haar derde part van het goed en erve
Klinkhamer, alias Belterman Steede genaamd, in de buurschap Voorst, onder Gendringen geleegen;
dat na ’t overlijden van gemelden Georg Schilling voor het gezeide capitaal en elf jaaren interessen
van dien verscheenen den 12 maart 1776 ad twee honderd vier en zestig guldens, dus te zamen 864
guldens, door H.E.W. Engelbron als volmachtiger van voornoemde Clara Barbara Goor, weduwe
Schilling, te Boekholt wonende , dog welke geen eigendom aan het gehypothequeerde, maar alleen
het vruchtgebruik had; voorts door Johan Cremer en zijne ehevrouw Hendrina Dorothea Schilling, te
Anholt woonagtig, op welke laatste alleen den eigendom vervallen was op den 13 maij 1776, het
voorschreven onderpand met nog een thiende in een zesde aandeel van dien, aan den
bovengenoemde Borgschen Armenkorff in vrijwillig verwin is overgegeven en vervolgens op den 24e
der vorige maand april die gedeeltens van het gementioneerde goed aan mr. Jan Arnold Neering
Bögell voor 914 guldens zijn verkogt; verzoekende hij Pliester qp dat schoon verpligt is geweest
volgens de ordonnantie van den 25e, 50e en 100e penning binnen 3 maanden na expiratie van de drie
jaaren van het verwin gebleven zijnde, de aangifte en betaling van den 100e penning te doen, dog
zulks zonder opzet alleen door inadvertentie bij den Armenkorff verzuijmt en verbleven zijnde, van
de poenaliteiten te mogen worden gelibereert; hebben haar ed.mogende verstaan dat hij Pliester in
zijne aangetogene qualiteit met betalinge van den 100e penning van zoodane f. 864 guldens, als
waar voor het genoemde parceel in verwin overgegeven is f. 8-12-12, nevens de rente van dien ad 8
percent in ’t jaar zeedert den 13 augustus 1779 zig te bedragende ad f. 6-01-00, en dus te zamen met
f. 14-13-12 zal kunnen en moogen volstaan, dus ...................................................................... 14-13-12
Eodem van de heer drossaard Jan Arnold Neering Bögell en deszelfs ehevrouw vrouwe Johanna
Stander, 23 guldens-2 stuijvers, in voldoeninge van den 25e penning voor voor ¼ en den 50e penning
van ¾ parten, weegens eerstelijk een derde gedeelte in en aan het geheele goed den Klinkhamer,
ook Beltermans of Storrijs Steede genaamt, in Voorst onder de heerlijkheid Gendringen geleegen;
dan nog een tiende uit een zesde aandeel in dat goed, door Georg Schilling nagelaten en op
nagenoemde verkoperen vervallen. Aangekogt van vrouwe Clara Barbara Goor, weduwe van wijlen
de heer Georg Schilling, wonende te Boekholt in Munsterland, voor de eene helfte, en Johan Cremer
en Hendrina Dorothea Schilling, ehelieden, wonende te Anholt, voor de wederhelfte, voor 914
guldens, mitsgaders 10 guldens-10 stuijvers voor onraad, dus te zamen f. 924-10-00 en wel den 50e
penning voor ¾ parten ad f. 693-07-08, zoo verre den eenen inheemschen verkoper en de koperen
concerneert, en den 25e penning voor ¼ part ad. f. 231-02-08, raakende de eerste verkoperse als
uitheems zijnde, te Boekholt woonagtig , den 24 april 1788..................................................... 23-02-00
Den 2 september van G. Ebbers en deszelfs huijsvrouwe Cornelia Gosselinks, 14 guldens, wegens een
katersteedje ’t Oosterken genaamt, in heerlijkheid Gendringen aan de Varsselse gemeente, met het
eene en met ’t andere einde aan het Varsselsche Veld kennelijk in zijne bepalinge geleegen.
Aangekogt van H. Tengbergen, in qualiteijt als volmagtiger van deszelfs broeder, den medicinae
doctor Justinus Tengbergen en deszelfs ehevrouw A.C. Biben, voor 700 guldens, den 23 junij
1788 ............................................................................................................................................ 14-00-00
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Den 30 september van Derk Meijnen en Geesken Hinnen, ehelieden, 2 guldens, weegens een
huijsplaatsjen en hof, binnen Gendringen, tussen de erven van Willem Waarbroeck en de weduwe
Janssen, van vooren en agteren aan de gemeene straat, in kennelijke bepaalinge geleegen.
Aangekogt van Adolph Wiggers en Wesselina van Deventer, ehelieden, voor 100 guldens, den 1
augustus 1788 .............................................................................................................................. 2-00-00
Den 23 december van Andries Leijser en deszelfs ehevrouw, 16 guldens, weegens de Ronde en
Kromme Margen voor de halfscheijd, zijnde weijdegrond, geleegen onder de heerlijkheidt
Gendringen, in ’t Bergsche Broek, nabij den Beenenberg. Aangekogt van Ruth van Dillen voor 800
guldens, den 6 december 1788 .................................................................................................. 16-00-00
Grossa 17ma f. 454-03-02
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