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Rekening van Johan Anthon de Vuller, ontvanger van de 20e, 40e en 80e penning
Scholtambt Lochem - Jaar 1799 - Overdrachtsbelasting
Schoutampt Lochem
5 januarij 1799 - Van Willem Boomer, f. 5-07-08, in voldoeninge van den 40e penning van een
hoekjen bouwland, groot omtrent één en een half schepel gezaeij, onlangs door de ervgenaamen van
wijlen Hendrik Ruumpol nieuw aangegraven grond, onder Laaren, tusschen den Kosterskamp, en
het Lindenbergs Veen gesitueerd. Aangekocht van Teunis Platenkamp en Engeltjen Groot Ilsing,
echtelieden, te zaamen onder Laaren woonachtig, voor f. 215-00-00, den 27 september
1798 ........................................................................................................................................... f. 5-07-08
23 januarij 1799 - Van Steven Leeuwenkamp en Jan Leeuwenkamp, f. 220-12-08, in voldoeninge van
den 40e penning van de Windkoorn-moolen, met de behuijzingen, hof- en weidelanden daar bij
behoorende, onder het schoutampt Lochem, buurtschap Groot Dogteren kennelijk geleegen.
Aangekocht van de gebroeders Arnoldus en Engbert Nieuwenhuijs, alle in voorschreeven
schoutampt woonachtigh, voor f. 5000-00-00, voorts f. 250-00-00 jaarlijks, zoo lange beide of één der
verkooperen leven, behouden de verkooperen in volle eijgendom den Moolenkamp, en de kooperen
daar van het vrugtgebruik, geduurende de eerste vijftien jaaren, à dato dezes en naa expiratie van
dien tijd behouden verkooperen de vrijheid, om het vrugtgebruik daar van voor haar te nemen, en te
behouden, in welken cas de kooperen de jaarlijksche uijtkeeringe kunnen korten f. 35-00-00 wijders,
dat de kooperen van opgemelden Moolenkamp een schepel lands moeten laaten liggen ten
privativen voordeel van verkooperen, en daar op te hunnen kosten een geschikt woonhuijs voor
verkooperen, naar hunnen zin en smaak, en ten hunnen vasten eigendom moeten laaten timmeren,
waarvoor ten laste van kooperen bepaald word f. 700-00-00 en minder kostende zulks ten
voordeelen van verkooperen in gelde moeten betaald worden, en meerder bedragende, als dan door
verkooperen het te kort koomende aan kooperen worden gerestitueerd, enz., op den 18 junij 1798
en den 9 november des gezeiden jaars door de gecommiteerden tot de finantien (naa dat de aangifte
van voorschreeven koop op den 3 julij daar te vooren, en dus in tempore was gedaan) getaxeert
op........................................................................................................................................... f. 220-12-08
5 maart 1799 - Van Jan Hietbrink, woonende in het schoutampt Lochem, f. 110-00-00, in voldoeninge
van den 40e penning van het erve en goed Saalgerink ofte Saaltink genaamd, in voorschreven
schoutampt in de buurtschap Zwijp gelegen, Aangekocht van Willem Hendrik Roelofsen en Johanna
Koppers, echtelieden, binnen de stad Zutphen woonachtig, voor f. 4400-00-00, den 24 november
1798 ....................................................................................................................................... f. 110-00-00
15 maart 1799 - Van den burger G.W. van Zuijlen van Nieveld tot Dorth, onder het schoutampt
Zutphen domicilierende, f. 58-15-00, in voldoeninge van den 40e penning van een plaatsjen, in de
wandelinge het Nieuwe Ruempol genaamd, bestaande in de behuijzinge, brandschuur en putte, met
alle zijne hooge en laage landerijen, opgaande boomen en verdere houtgewassen, midsgaders nog
een parceel bouwland, van de marken Verwoolde, Laaren en Oolde, in den jaare 1797 aangekocht,
en te lande gemaakt, dan nog een zitplaats ofte bank in de kerk van Laaren van ruijm vijf persoonen,
te zaamen bij en omtrent het dorp Laaren gelegen. Aangekocht van Hendrik Garrit Ruempol, en
Johanna Charlotta Wilbrinks, echtelieden, te Zutphen, en als gevolmachtigden van de mede
ervgenaamen van wijlen haaren vader en moeder Hendrik Ruempol en Aaltjen Graeuwerts, te
Laaren overleeden, met naamen Hendrik Jan Ruempol en Gesina Hendrica van Bentheim,
echtelieden, te Amsterdam, Jan Willem Nordeman en Harmken Ruempol, echtelieden, te Vorden,
Gerrit Labotz, weduwnaar van Gardina Ruempol, te Amsterdam, Harmen Ruempol en Berendina
Schippers, echtelieden, te Doesborg woonachtig, voor f. 2350-00-00, den 17 julij 1798, zijnde
denselven van de poenaliteit wegens niet in tempore gedaane betalinge den 15 januarij 1799
gelibereerd, dus ...................................................................................................................... f. 58-15-00
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6 april 1799 - Van Harmanus Weenink, woonende binnen de stad Zutphen, f. 50-00-00, in
voldoeninge van den 40e penning van een vierde gedeelte van het erve en goed Hamerstein,
bestaande in huijs, schuur, bergen, voorts bouw- en weidelanden, opgaande boomen, akkermaals
hout, en verdere houtgewassen, onder het schoutampt Lochem, buurtschap Groot Dogteren
gelegen. Aangekocht van Martinus le Cavelier en Jeronima Maria Adriana van Oijen, echtelieden, te
Deventer woonachtig, voor f. 2000-00-00, den 6 april 1799 .................................................. f. 50-00-00
2 augustus 1799 - Van Derk Schoneveldt, woonende onder Laaren, f. 237-10-00, in voldoeninge van
den 40e penning van het allodiale thins en thiendvrij erve, het Schooneveld genaamd, in de
buurtschap Laaren gelegen. Aangekocht van A.W.C. van Pallandt onder Keppel Binnen, en Allard
Philip Reinier Carel van der Borch en deszelvs ehevrouw Philippina Johanna Helena Gerardina
Sloet, te Verwoolde domicilierende, voor f. 9500-00-00 ingevolge koopscontract den 18 junij en 7
julij 1799 geteekend, dus ...................................................................................................... f. 237-10-00
31 october 1799 - Van Aalbert Heuvel en zijn zuster Willemken Heuvel, beide onder het schoutampt
Lochem woonachtig, f. 36-05-00, in voldoeninge van den 40e penning van een stuk bouwland, op het
Ruumpol genaamd, groot ongeveer tien schepel gezaeij met een akkermaals hegge en een weideken
daar aan, groot ongeveer een dag maeijens, met de daar om heen staande boomen en
houtgewassen, onder Laaren kennelijk gesitueerd. Aangekocht van Willem Hietkamp en Mechteld
Marsman, echtelieden, in Verwoolde woonachtig, voor f. 1450-00-00, den 28 augustus
1799 ......................................................................................................................................... f. 36-05-00
Grossa 4ta f. 718-10-00
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