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Rekening van de weduwe van Nicolaas van Hamel, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Westervoort - Jaar 1789
Westervoort
Den 7 januarij van den clercq van 't Quartier, J.J. Weijer qq voor Derk Bus, woonende te Westervoort,
145 guldens-12 stuijvers, weegens het erve en goed Lentsenburg genaamd, met al hetgeen daar
verder toe en bijgehoord, in de heerlijkheid Westervoort, dicht bij de Schans , in zijn bekende
bepaaling geleegen, met nog een grafkelder op het choor, binnen de kerk dezer heerlijkheid.
Aangekogt van mr. F. van Meurs en Gerhard van Santbergen, als daar toe speciaal geconstitueerde
gevolmachtigde van Jan van Swelm en Clasina van Eps, ehelieden, voor 7280 guldens, den 10
december 1788 ........................................................................................................................ 145-12-00
Den 1 julij van Evert Broeker qq als lasthebbende van Derk de Beijer en zijn vrouw Arentje Janssen,
10 guldens, in voldoeninge van den 50e penning ter Camere getaxeert den 9 junij 1789, weegens de
halfscheid van een hofsteede, groot eene mergen, in de heerlijkheid Westervoort geleegen, door de
weduwe van Jan Wouters, in gemelte heerlijkheid woonagtig, bij donatie op den 27 april 1789
gerichtelijk is overgegeven en gecedeert geworden, zijnde voor het geheel op 1000 en dus voor de
halfscheid op 500 guldens, dus hier ........................................................................................... 10-00-00
Den 14 julij van Jacob Teunissen, woonende te Westervoort, 103 guldens-10 stuijvers, weegens een
bouwing, bestaande in huijs, schuur, boomgaart en bouwland, waar van ook wel tot weijdeland
gebruijkt is, in de heerlijkheid Westervoort in zijne bekende bepaling geleegen, van ouds genaamt
den Dwerg, groot ongeveer dertien morgen, zijnde zeven morgen bouwland tot deeze bouwing
gehoorende tot Zutphensen regten, aan de bannerheerlijkheid van Bahr en Lathum leenroerig.
Aangekogt van den procureur Isaac Nijhoff als lasthebbende van de kinderen, kindskinderen en
erfgenaamen van wijlen den borger hopman Johan Verbeek en Alarda ten Busch, in leven
echtelieden, te Arnhem gewoond hebbende, voor 5175 guldens, den 9 en 23 junij 1789 ..... 103-10-00
Grossa 16ta f. 259-02-00
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