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Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning
Bahr en Lathum - Jaar 1794 - Overdrachtsbelasting
Baar en Lathum
Den 8 maart 1794 ontvangen van Anna Catharina Seegers, weduwe van E. Brands, onder Lathum
woonachtig, 3 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van een klein hoekjen of strepeltjen van
den Rijsweert, onder Lathum, groot ongeveer drie vierde mergen, zoo verre het zelve schiet tegen
het land van de koopersche, den Ossenweert genaamd, geleegen. Aangekocht van juffrouw Arnolda
Michelina Reinera, en Geertruid Lucretia Op ten Noort, binnen de stadt Arnhem woonachtig, voor
150 guldens, op den 17 februarij 1794 ........................................................................................ 3-00-00
Den 24 april 1794 ontvangen van Arend Janssen, 28 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van
de volgende twee parceelen, als 1e een stuck bouwland, de Lange Dreeven genaamd, groot ongeveer
één morgen, twee en een half hond, onder de heerlijkheid Baar en Lathum, in het Lathumse Veld,
tusschen de Hardersmaate en de Kivitsstraat geleegen, aan den Furstendom Gelre en de Graavschap
Zutphen leenroerig, en 2e verkooperens aandeel in de geregte halfscheid van een met het daar bij
behoorende land, het Steedjen geheeten, tans door H. van Geijn bewoond wordende, insgelijks
aldaar geleegen. Aangekocht van Jan Janssen en Johanna Geertruida Dummen, echtelieden, voor
1400 guldens, op den 23 april 1794, zijnde de kooper en verkooperen onder voorschreven
heerlijkheid en Westervoord woonachtigh, dus ........................................................................ 28-00-00
Den 13 augustus 1794 ontvangen van de Kamer van Reekening deezer provincie, 159 guldens-10
stuijvers-2 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van den zoogenoemden Blok-Tiend,
binnen- en buijtendijks, onder de bannerheerlijkheid van Lathum geleegen, beginnende in het
westen aan de Galgstraat, en eindigende bij Patricius Fleming aan het nijlandt, oostwaards het
nijlandt van Fleming, zuidwaards het broekland tot aan den leijgraven, noordwaards tot aan den
loopgraven achter aan de hoeven. Aangekocht van Coenraad Burgerds en deszelfs kinderen,
midsgaders Pieter en Derk Bands, zijnde de verkooperen onder Lathum woonachtig, voor 7610
guldens van 20½ stuivers, benevens nog 175 hoogingen, ieder van één gulden, op den 14 julij
1794 .......................................................................................................................................... 159-10-02
Den 13 augustus 1794 ontvangen van Willem van Zadelhof, te Lathum woonachtig, 34 guldens-5
stuijvers-6 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een parceel tiendvrij bouwland, groot
ongeveer twee mergen, onder de heerlijkheid Lathum, bij Gerrit Berends huijs kennelijk geleegen.
Aangekocht van, als vooren, voor 1532 guldens van 20½ stuiver, benevens 143 hoogingen, ieder van
één gulden op den 14 julij 1794 ................................................................................................ 34-05-06
Den 13 augustus 1794 ontvangen van Frederik Verstegh, te Lathum woonachtig, 12 guldens-17
stuijvers-14 penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een parceel tiendvrij bouwland,
omtrent één en een half morgen groot, op den Grooten Brink, onder de voorschreeven, heerlijkheid
geleegen. Aangekocht van, als vooren, voor 580 guldens, van 20½ stuijvers, benevens nogh 50
hoogingen, ieder van één gulden, op den 14 julij 1794 ............................................................. 12-17-14
Den 13 augustus 1794 ontvangen van Gerrit Klok, te Lathum woonachtig, 7 guldens-3 stuivers-6
penningen, in voldoeninge van den 50e penning van een parceel bouwland, ongeveer drie vierde
mergen groot, onder de voorschreven heerlijkheid Lathum en aldaar op den Kleinen Brink kennelijk
geleegen. Aangekocht van, als vooren, voor 335 guldens van 20½ stuijvers, benevens 15 hoogingen
daar boven, ieder ad één gulden, op den 14 julij 1794................................................................ 7-03-06
Grossa 12ma f. 244-16-12
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