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Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Heerlijkheid Gendringen en Etten - Jaar 1794 - Overdrachtsbelasting
Gendringen en Etten
Den 29 januarij 1794 ontvangen van Hendrick Brugman, 6 guldens in voldoeninge van den 50e
penningh van een stuk bouwland in het Gendringse Veld aan den Hoogen Rokken, tusschen het erve
van G.J. Scholten en het land van de Borgsche Armen gelegen. Aangekocht van Peter Buijel en
Theodora Hafkenscheid, echtelieden, zijnde de kooper en verkooperen te Gendringen woonachtig,
voor 300 guldens, op den 14 januarij 1794 .................................................................................. 6-00-00
Den 27 februarij 1794 ontvangen van Derk Fredrik Immink, te Ulft onder Gendringen woonachtig, 35
guldens-7 stuijvers, in voldoeninge den 50e penning van de navolgende parceelen, 1e een huijs, hof
en wheere, binnen Ulft, 2e een stuk bouwland van ongeveer vier schepels gezaaij, in het Oersche
Veld, aan den Hoogen weg, in drie dreeven, 3e een stuk bouwland aldaar van ongeveer een half
schepel gezaaij, en 4e twee dagen maeijens weidegrond, in Voorst in het Holsteger Slagh, aan de
rievier, alle onder Gendringen geleegen, gerichtelijk getaxeert op 1465 guldens, door Bernardus
Brus, den 12 april 1793 overleden, aan hem op den 28 maart 1791 in cas van alimentatie
overgegeven, en dan 5 februarij 1794 ter camere van hun edele mogende de heeren gedeputeerden
getaxeerd op 29 guldens-6 stuijvers, en het verzuijm van den 28 junij 1791 tot den 1 februarij 1794
ad 8 percent op 6 guldens en één stuijvers, en alzoo op ........................................................... 35-07-00
Den 8 maart 1794 ontvangen van Berend van Hengel, 10 guldens-8 stuijvers, in voldoeninge van den
50e penning van een behuijzinge op het erve en goed Meijmersmaat, bij en onder Gendringen
staande en gelegen, onder de havezathe de Wezenthorst gehoorende. Aangekocht van Derk Willem
Wolters en Harmina Rensink, echtelieden, voor 520 guldens, op den 6 februarij 1794.......... 10-08-00
Den 20 maart 1794 ontvangen van Harmanus Lieftink, onder Sillevold woonachtig, 67 guldens-5
stijvers, in voldoeninge van den 50e penning van een derden deel van de Ossemans Slegen, en daar
toe van een derden deel van den Hoogen Eijnde in dezelve sleegen, met alle zijn toebehoor, in de
heerlijkheid Gendringen, met het eene eijnde aan de Huntensestraat, en met het andere eijnde
tegen den Omloop gelegen; leenroerig aan het graavlijke Huijs Berg. Aangekocht van J.D. Boeveldt,
weduwenaar, erfuijter en boedelhouder van wijlen zijne ehevrouw Severina Maria Huenink, te
Gendringen woonachtig, voor 3362 guldens-10 stuivers, op den .. maart 1794....................... 67-05-00
Den 16 april 1794 ontvangen van Jan Welsing, 26 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van
de halfscheid van de zoogenoemde Oosterbroeksche Maat, onder Gendringen, tusschen het erve
van den Huijze Berg, en het Oosterbroek van de Kerk van Gendringen kennelijk gesitueerd.
Aangekocht van Peter Buijel en Theodora Hafkenscheid, echtelieden, zijnde de kooper en
verkooperen te Gendringen woonachtig, voor 1300 guldens, op den 7 april 1794 .................. 26-00-00
Den 23 april 1794 ontvangen van Derk Schut, 12 guldens-2 stuijvers, in voldoeninge van den 100e
penning van een behuijzing, hof en wheere, met de daar bij behoorende Brouwerije, den Roskam
genaamd, binnen Gendringen, aan de gemeene straat kennelijk staande en gelegen; Berend van
Huet en deszelfs huijsvrouw toestendig geweest, en door dezelve aan mr. J.L. de Haes, als
gevolmachtigde van B.G. van Calker, in een compleet landrechtelijk en vrijwillig verwin overgegeven,
bij gerichtelijke executie geveild en aangekogt voor 1210 guldens, op den 21 januarij 1794 .. 12-02-00
Den 28 april 1794 ontvangen van Harmen Korten voor de eene, en Berend Hendrik Rensink voor de
andere halfscheid, 10 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van een halve koeweijde, de
Kleine Reehorster Weijde genaamd, onder de heerlijkheid Gendringen, tusschen de Groote
Rehorster- en Richters Weide gelegen. Aangekocht van Bernardus Doeden en Aaltjen Bolandt,
echtelieden, zijnde de koopers en verkooperen onder de heerlijkheid Bredevoort woonachtig, voor
500 guldens, op den 22 april 1794 ............................................................................................. 10-00-00
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Den 28 april 1794 ontvangen van Beerend Heijman, 8 gulden, in voldoeninge van den 50e penningh
van een huijs, midsgaders het recht van pacht van den daar bij gelegenen hof aan de Ourse
gemeente, onder de heerlijkheid Gendringen , op den grond van de Gendringse kerk staande en
geleegen, als meede een halve groeve op het kerkhof aldaar. Aangekocht van Geerlig van Aaken en
Janna Bennink, echtelieden, zijnde de kooper en verkooperen onder Gendringen woonachtig, voor
400 guldens, op den 10 april 1794 ............................................................................................... 8-00-00
Den 10 meij 1794 ontvangen van Jan Harbers, 2 guldens-16 stuijvers, in voldoeninge van den 100e
penning van een stuk land onder Gendringen, in het Genderingse Veld kennelijk gesitueerd, Berend
van Huet en deszelfs huijsvrouw toestendig geweest, en door hun lieden aan mr. J.L. de Haes, als
gevolmachtigde van B.G. van Calker in een compleet en landrechtelijk verwin overgegeven, bij
gerichtelijke executie geveild en aangekocht voor 280 guldens, op den 21 januarij 1794 ......... 2-16-00
Den 14 meij 1794 ontvangen van Wessel Bruens, te Gendringen woonachtig, 4 guldens-16 stuijvers10 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een stuk land, met een daar aan schietende
Hooij off Kluenpandje, op den Bruurdijk onder de heerlijkheid Gendringen en Etten gelegen.
Aangekocht van Wessel Keuper, als gevolmachtigde van Baerendt Boers en Catharina Scholten,
echtelieden, in 's Hage woonachtig, als intestate ervgenaamen van Cornelia Scholten, voor 230
guldens van 21 stuijvers, op den 19 maart 1794 ......................................................................... 4-16-10
Den 14 meij 1794 ontvangen van Hendrick Scholten, 2 guldens-2 stuijvers, in voldoeninge van den
50e penning van drie achtste gedeeltens van den zoogenoemden Scholtens Molenhof, tusschen het
erve van de Gendringse Diaconij en dat van Leib Leijser, naa bij het dorp kennelijk gesitueerd.
Aangekocht van, als vooren, voor 100 guldens van 21 stuijvers, op den 19 maart 1794 ............ 2-02-00
Den 10 junij 1794 ontvangen van Bernardus Westerveld, 4 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van een stuk bouwland onder Gendringen, in het Ouhrse Veld, tusschen de landerijen der
erven van den Huijze Berge, en van kooper geleegen. Aangekocht van Evert Ditters en Geertruijd ten
Grootenhuijs, echtelieden, zijnde de kooper en verkooperen te Ulft, onder de heerlijkheid
Gendringen gelegen, woonachtig, voor 200 guldens, op den 26 meij 1794................................ 4-00-00
Den 16 junij 1794 ontvangen van Willem Colenbrander, 3 guldens-12 stuijvers, in voldoeninge van
den 50e penning van een stuck land, het Maetjen genaamd, uit Strijkholts plaatze, onder de
heerlijkheid Gendringen, in het Ourse Veld, tusschen de landerijen van Köpping en Engelbert
Wolsink gelegen. Aangekogt van Jan Eppink en Margaretha Baars, echtelieden, te Etten woonachtig,
voor 180 guldens, op den 30 meij 1794 ....................................................................................... 3-12-00
Den 21 junij 1794 ontvangen van Leib Leijser, 12 stuijvers-10 penningen, in voldoeninge van den 50e
penning van een zeeker stukjen hofland, ter groote van 3½ roede van de grond van koopers buurman
Peter van de Loo, in den dorpe Gendringen geleegen. Aangekocht van den laatsgenoemden, voor 20
guldens, in september 1784 en den 7 meij 1794 ter camere van hun edele mogende de heeren
gedeputeerden, getaxeerd op 8 stuijvers en het verzuijm zedert den 19 januarij 1785 ad 8 percent op
0-04-07½, dus te zaamen ............................................................................................................ 0-12-10
Den 16 julij 1794 ontvangen van Ruth te Poel, 40 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van
een kamp bouwland, den Hoogen of Grooten Kamp geheeten, in het Gendringse Veldt, naast de
Wiekense weg en met 't einde aan de Engelaakse Graven, in zijne bepalinge gelegen. Aangekocht
van Johannus Christiaan Veldkamp, als eenigen en universeelen ervgenaam van zijn oom en tante,
wijlen G.H. Sluiter en Johanna Margaretha Hoising, in leven echtelieden, zijnde de kooper en
verkooper te Gendringen en Anholt woonachtig, voor 2000 guldens, op den 23 april 1794 ... 40-00-00
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Den 16 julij 1794 ontvangen van Gradus Tijssen, 29 guldens-8 stuijvers, in voldoeninge van den 50e
penning van een huijs en hof binnen Ulft, onder de heerlijkheid Gendringen en Etten kennelijk
gelegen, bij publijcque veiling op den 11 februarij 1794 van S.O. Garritsen en deszelfs huijsvrouw Ida
Mulder, te Ulft voornoemd woonachtig, aangekocht, doch den koopbrief daar van allereerst op den
5 julij 1794 geteekend, voor 1400 guldens van 21 stuivers, op den gezeide datum, dus ......... 29-08-00
Den 16 julij 1794 ontvangen van Antonij Aalders, onder de heerlijkheid Gendringen woonachtig, 5
guldens-2 stuijvers-14 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een stuk land in de
voorschreeven heerlijkheid, in het Ourse Veld, tusschen de landerijen van kooper en Hendrik Thuijs
gelegen, bij publicque veijling van S.O. Garritsen en deszelfs huijsvrouw, op den 11 februarij
aangekocht voor 245 guldens van 21 stuivers, doch allereerst den koopbrief op den 5 julij 1794
geteekend, dus ............................................................................................................................. 5-02-14
Den 16 julij 1794 ontvangen van Anthoni de Wiel, onder de heerlijkheid Gendringen woonachtig, 3
guldens-5 stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een stuk landt, de Geer
genaamd, onder voorschreeven heerlijkheid, in het Ouhrse Veld, bij de Vogelschacht gelegen.
Aangekocht van, als voorgemeld, bij publicque veilinge op den 11 februarij 1794, voor 155 guldens
van 21 stuijvers, doch den koopbrief daar van allereerst geteekend den 5 julij 1794 ................ 3-05-04
Den 16 julij 1794 ontvangen van Johan Wilbrink, onder de heerlijkheid Gendringen woonachtig, 1
gulden-3 stuijvers-4 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een stuk land onder
voorschreeven heerlijkheid in het Ouhrse Veld, bij Evert Willemsens huijs gelegen. Aangekogt van,
als vooren, voor 55 guldens van 21 stuijvers, bij publicque veijling op den 11 februarij 1794, waar van
de koopbrief allereerst geteekend is den 5 julij 1794 .................................................................. 1-03-04
Den 25 julij 1794 ontvangen van Garrit Staal, 21 guldens-10 stuijvers, in voldoeninge van den 100e
penning van een behuijzing, hof, en wheere, en verder getimmerte, voords een stuk bouwland, den
Kamp geheeten, groot circa twee mudden gezaaij, een stuck bouwland, de Laagte geheeten, groot
circa een mudde gezaaij, een stuck bouwland, den Bult geheeten, insgelijks een mudde gezaaij groot,
en een stuk bouwland, de Korte Vooren genaamd, alle onder de heerlijkheid Gendringen geleegen,
Arend Sesink, weduwenaar, ervuiter en boedelhouder van wijlen zijne ehevrouw Greben
toebehoord hebbende, aan mr. A.C.J. ten Bokkel, pro se en q.q.in een compleet landrechtelijk en
vrijwillig verwin, in dato 23 meij laatstleeden overgegeven, en ingevolge die overgifte, ten overstaan
van een weledelen gerichte des heerlijkheid Gendringen en Etten geveild, en aangekocht voor 2150
guldens, op den 24 junij 1794 .................................................................................................... 21-10-00
Den 10 september 1794 ontvangen van Hendrik Loskamp, 5 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van een behuijzinge en hof, binnen Gendringen aan de gemeene straat kennelijk staande en
geleegen. Aangekocht van A.C. Schatman, weduwe van Hendrik Janssen, en haare dochter Maria
Janssen, weduwe van Garrit Reijgers, voor 250 guldens, op den 15 augustus 1794 ................. 5-00-00
Den 10 september 1794 ontvangen van Geerlig van Aaken, 4 guldens-15 stuijvers, in voldoeninge
van den 100e penning van een kamp bouwland, het Maatje genaamd, onder Gendringen kennelijk
gesitueerd, Arend Sesink, weduwenaar, erfuijter en boedelhouder van Catharina Greben,
toestendig geweest, aan mr. A.C.J. ten Bokkel, pro se en q.q. in een compleet en landrechtelijk
verwin overgegeeven, bij gerichtelijke distractie aangekocht, voor 475 guldens, op den 24 junij 1794
...................................................................................................................................................... 4-15-00
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Den 7 october 1794 ontvangen van Jacobus Brouwer, 25 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van een huijs, hof, bouw- en weijdeland, in de heerlijkheid Gendringen, boerschap Meggelen
kennelijk geleegen. Aangekocht van Maria van Latum, weduwe van Mattijs Veldkamp, voor haar
zelve, en naamens haare kinderen, voor 1250 guldens, op den 16 september 1794 ............... 25-00-00
Den 12 november 1794 ontvangen van Garrit Siebelink, 9 guldens-12 stuijvers, in voldoeninge van
den 50e penningh van de halfscheid eener kaatsteede, de Voorenbrink genaamd, in de heerlijkheid
Gendringen, boerschap Voorst kennelijk geleegen. Aangekocht van Hendrica Wesselink, weduwe
van Frans Ignatius Colson, voor 480 guldens, op den 28 september 1794................................. 9-12-00
Den 3 december 1794 ontvangen van Evert Venderbosch, 9 guldens-10 stuijvers, in voldoeninge van
den 50e penning van drie achtste parten van de weijde- en bouwlanden, Kraanen Steede genaamd,
met de houtgewassen, onder de heerlijkheid Gendringen geleegen, waarvan de overige gedeeltens
voor drie achtste parten aan den kooper en één vrierde aan J. Sparmakering te Aanholt toe
behooren. Aangekocht van Gijsbertus Kranen, voor 475 guldens, dog daar dezen verkooper voor het
teekenen van het koopscontract van een beroerte overvallen, en aan de gevolgen van dien zeer
subiet is overleeden, hebben J.G. Cranen, J. Bontenakels, de weduwe van wijlen B. Kranen, en de
weduwe van Peter Kranen, als deszelfs nagelatene ervgenaamen, welke van den gemaakten koop
kennis droegen, geene difficulteit gemaakt om gezeiden verkoop bij haare onderteekeningen te
gestendigen, in november 1794................................................................................................... 9-10-00
Den 29 december 1794 ontvangen van Hermanus Emmeriks, 16 guldens, in voldoeninge van den 50e
penning van een gedeelte van het goed den Pol, en wel het huijs met den daarbij geleegen kamp
bouwland, onder Gendringen, in de boerschap Ouhr, aan de gemeente, tusschen den gemeenen
weg, en de zoogenaamde Kerkslege geleegen, aan den graavlijken Huize Berg leenroerig.
Aangekocht van Teunis Baars en Anna Catharina Grootenhuijs, echtelieden, zijnde kooper en
verkooperen in de voorschreeven heerlijkheid woonachtig, voor 800 guldens, op den 24 december
1794 ............................................................................................................................................ 16-00-00
Grossa 17ma f. 363-07-10
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