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ORAH 152  1733 fol. 01 
 
 
 Voor Oosterbaan en Gelt Saijer Schepenen, ende soo veel nodig 
 mede als Geerfde in Veluwe, compareerden Dr. Johan Apeldorn, 
 als gesubstitueerde volmagtiger van Jacobus de Rens, gecon- 
 stitueerde Volmr. van Frans Bener als Man en Voogd van 
 Trijntje Aelberts, en Huijbert Heere als Man en Voogd van 
 Maijken de Braber, vermogens acte van substitutie voor 
 Schepenen dezer stad op den 23 jun. 1733. gepasseert uijt kragt van 
 volmagt voor Burgemeesteren Schepenen en Raden der stadt Haer- 
 lem op den 18 jun. 1733. bekent en overgegeven, de laets gemelde de 
 magt van substitutie, en beide de magt om te mogen accorderen, 
 penningen te ontfangen en te quiteren, specialick behelsende 
 als Schepenen uijt lecture van die beide is gebleken, ter eenre 
 ende Gosen Harmsen en Rijcket Michelsen in Huijwlijck hebben- 
 de Grietje Harmsen, ter andere sijde, dewelcke bekenden met 
 elkanderen te hebben ingegaen en gesloten de volgende 
 transactie en conventie: Alsoo in leven was geweest Aaltje 
 Gerrits, eenige jaeren innocent geweest en tusschen de 1 en 
 2 Novemb. 1731. binnen Arnhem overleden, dewelke tot haere 
 Erfgenaemen ab intestato had naergelaeten Trijntje Aelberts 
 getrouwt aen Frans Bener, en Maijken de Braber Huijs- 
 vrouw van Huijbert Heere, volle susterlingen van des over- 
 leden vaders, en Gosen Harmsen en Grietje Harmsen, ge- 
 trouwt aen Rijcket Michelsen, volle susterlinge van 
 des overledens Moeders kant, ende oversulcx hoofd voor 
 hoofd even nae geregtigt tot de naelatenschap van 
 Aeltje Gerrits voorñ; ende het gebeurt was, dat voorgenoem- 
 de Frans Bener en Huijbert Heere, beide voor sig en naemens haerer 
 respective Vrouwen, op den 2 Decemb. 1731. voor de Notaris 
 Treewen en getuijgen binnen Amsterdam met Arent Wakker, 
 als generale Volmagtiger van Gosen Harmsen en Geertje Evertsen 
 Egtelñ. ende van Rijcket Michelsen en Grietje Harmsen mede- 
 Egtelñ. een accoord hadde in gegaen over en ter saeke van 
 voorgem. Erfenisse van Aeltje Gerritsen, in dier voege, dat 
 Arent Wakker in sijn qualiteit aen Frans Bener en Huijbert 
 Heere ter volle voldoeninge en estinctie van haer lieder 
 erfportie in meergemelte Naelatenschap binnen de tijd van 
 twee maenden som betaelen en toeschicken een summa van 
 ses hondert car. guldens te saemen eens, ende sij daer mede soude afstaen 
 van alle verdere pretensie uijt hoofde van voorsr. naela- 
 tenschap, direct of indirect, oock noijt eenige opening, 
 staat en inventaris of rekening en verandwoording van 
 dien boedel vorderen; welcke ses hondert car. gulds oock 
 op den 18 jan. 1732. werckelik binnen Haerlem aen haer 
 waren voldaan, bij haar gequiteert en op gemelte ac- 
 coord nader geconfirmeert, volgens Acte voor den 
 Notaris Willem Baert en getuijgen aldaar gepasseert. 
 Egter meergem. Frans Bener en Huijbert Heere 
 naderhant sustineerden daer bij seer verre te sijn ge- 
 sedeert en bediept, als geinformeert dat die boedel 
 van Aeltje Gerrits sig veel te hoog kwam te expen- 
 deren, dan dat sij voor haere halfscheit sig met 
 ses hondert car. guldens souden kunnen laeten besadigen 
 en vergenoegen, ende uijt hoofde van die enorme laesie, 



3 
 

ORAH 152  1733 fol. 01vso 
 
 soo wel, als omdat sij noijt eenige opening des boedels 
 hadden ontfangen, mits gaders andere redene meer 
 contendeerden tot nulliteit van voor gemelte accoord 
 en voldoeninge van dien, en vervolgens om alnog 
 geadmitteert te werden tot het genot van haere 
 regtelijcke Erfportie, soo als bij rekening, schei- 
 ding en deiling sou bevonden werden haerluijden 
 te competeren : en waer toe sij raets op den 9 sept. 
 1733. aenspraeck voor den Gerigte deser stad ge- 
 nomen hadde. soo is, nadat aen voorñ. Frans  
 Beener en Huijbert Heere met haere Vrouwen, oock aen derselver 
 bovengenoemde geconstitueerde en gesubstitueerde volmagti- 
 gers, een accurate en opregte opening van den staat des 
 boedels en alle aenkleve van dien gegeven ware, tot 
 voorkominge van verdere kostbaere procedure, tusschen 
 Dr. Johan Apeldorn in sijne voorge qualiteit ter eenre ende 
 Gosen Harmsen en Geertje Evertsen Egtelñ. ende Rijcket  
 Michelsen en Grietje Harmsen Egtelñ. ter andere sijde, ge- 
 convenieert en getransigeert, invoegen, dat laetsgenoemde 
 Egteluijden aen Dr. Johan Apeldorn in bovengem. qualiteit, 
 nog boven de reets aen sijne principalen betaelde seshon- 
 dert guldens, sullen aentellen en betaelen een summa van 
 negenthien hondert guldens, eens, ad 20 stvs het stuck; en 
 dat daer tegens Dr. Johan Apeldorn de aengeheven proce- 
 dure sal opheffen en daarvan renuntieren, mits gaders 
 volkomentlik afstaen van alle regt, actie of pretensie, 
 als sijne principalen op de voorge naelatenschap, ofte uijt 
 hoofde van dien, direct of indirect, soude konnen of mogen 
 hebben; maer in tegendeel deselve aling en volkoment- 
 lick met alle raed en onraed laeten sijn en verblijven 
 ten behoeve en profijte, baere en schade van Gosen 
 Harmsen en Rijcket Michelsen en haere vrouwen, kin- 
 deren en Erfgenaemen, sonder daer op of over oijt 
 eenige naemaninge te doen in ’t klein of in ’t groot, 
 als kondende hier mede over alles te sijn getransigeert. 
 Houdende oock een ijder parthij haere aangevende 
 kosten tot haer eijge laste. Bekennende beide par- 
 thijen dese bovenstaende transactie alsoo met haere 
 vrijen wille te hebben ingegaennae voorgaende rijp 
 overleg van saecken; en verklaerende Dr. Johan Apeldorn 
 hier toe van sijne principalen, na een volkomen opening 
 en kennis van den staat des boedels, oock examinatie van 
 den inventaris des boedels bij extract uijt het Momberen – 
 Boeck als andere verdere informatie, specialik versogt, 
 geauthoriseert en gelast te sijn : belovende hier op, verder- 
 de ratificatie van sijne principalen en der selver Huijsvrou- 
 wen te sullen uijtleveren, en vervolgens tegens ontfang 
 der boven gemelte negenthien hondert guldens verdere 
 en naedere quitinge en cessie te sullen doen. Blijvende 
 ondertusschen desen van nu as in vollen waerde, onder 
 verbant van wedersijds personen, Erfgenaemen en goederen. 
 Actum den 3 Novemb. 1733. 
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 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen, en als Geerfde 
 van Veluwe compareerde Dr. Johan Apeldorn, als Volmr. 
 van Frans Bener, Man en Voogd van Trijntje Aelberts,  
 en Huijbert Heere, in huijwlick hebbende Maijken de  
 Braber, Mede Erfgem. ab intestato voor de halfscheit 
 van Aeltje Gerritsen, dewelke vertoonde een Acte van 
 ratificatie, door voorge Egtelñ. persoonlijk gepasseert 
 voor Burgemeesteren Schepenen en Raden der stadt Haerlem, 
 waer bij deselve verklaarden te hebben ontfangen, geexamineert 
 en wel overwogen soodaene acte van transactie, als haeren 
 voorñ. Volmagtiger op den 3 deses voor Schepenen deser stad 
 met Gosen Harmsen en Geertje Everts Egteln. ende Rijcket  
 Michelsen en Grietje Harmsen Egtelñ. had gesloten van en 
 over soodaene procedure, als sij over seecker accoord 
 van en over de naelatenschap van voorñ. Aeltje Gerrits,  
 ende over en ter saecke van die naelatenschap selfs 
 tegens den anderen voor de Magistraat deser stadt 
 hadden begonnen te voeren; daer benevens te hebben 
 ontfangen eene volkomen opening van den staat der 
 voorse naelatenschap, met ontfang, visie en examinatie 
 van den inventaris van die, soo als die in het Onmun- 
 digen Boeck der stadt Harderwijck geregistreert staet, 
 mitsgaders van allen aankleven van den selven boedel; ende 
 vervolgens na rijp overleg van alles die voor aengetogen 
 transactie in alle des selfs leden en deelen te ratificeren, te 
 approberen en te landeren, ende haeren opgemelte volmr. 
 alnog te constitueren en magtig te maecken, om tegens den 
 ontfang der versproken penningen de vorens gem. Egteln. te 
 quiteren, ende all haer recht op die naelatenschap van Aeltje 
 Gerritsen aan deselve te transporteren, met renunciatie van 
 alle pretensie en opspraeck, sonder eenige de allerminste 
 reserve; alles breder bij de Acte van Ratificatie de Minute 
 annex te vernemen. Bekennende dienthalven de Compa- 
 rant in sijne vooraengetogen qualiteit uijt han- 
 den van Gosen Harmsen en Geertje Everts Egtelñ. 
 en Rijcket Michelsen en Grietje Harmsen Egtelñ. 
 te hebben ontfangen de summa van een Duijsent 
 en negen hondert Car. guldens, en daer mede vol- 
 daen te sijn van den inhoud der vooraengetogen Acte 
 van Transactie : ende dienvolgens aen deselve Egtelñ. 
 en haeren Erven eeuwiglik en erflik te cederen, te 
 transporteren en af te staen alle regt, actie en 
 praetensie, als sijne bovengem. principalen op de 
 meer aengetogen Erfnis oijt hebben gehad, gepraeten- 
 deert of souden mogen praetenderen te hebben, uijt wat 
 hoofde deselve oock sou mogen of konnen gepractiseert 
 werden; in tegendeel op te heffen en te casseren 
 de aengeheven procedure, met verdere belofte 
 van de voorñ. Egtelñ. en haere Erven dese 
 Transactie en de meergen. Naelatenschap, soo 
 veel sijne principalen deselve heeft aengegaen, 
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 te sullen wagten en wahren. Alles onder verband van 
 sijner principalen personen Erfgenaemen en goederen, 
 met renuntiatie van alle bedenckelijcke exceptien, en 
 submissie aen alle Heeren, Hoven, Richteren en Gerig- 
 ten. Actum den 11 Novemb. 1733. en bij Schepenen 
 en Geerfden in Veluwe nevens Dr. Johan Schrassert  
 naemens den Comparant betekent en besegult. 
 
 Voor Oosterbaan en Apeldorn Schepenen en Overweesmre. 
 heeft de Heer Wilhem Ravensbergh, weduwenaer van Vrouwe 
 Charlotte Schrassert Zall. belooft aen sijn Dogter Lucia Paulina  
 Ravensbergh, boven haer reets genoten uijtset, nog te sullen 
 betaelen ses agter een volgende jaeren van nu af te rekenen, 
 ijder jaer dertig Car. guldens, ten ware hij binnen die ses jae- 
 ren mogt overlijden, in welcken val die voorseide jaerlijckse 
 uijtkeringe met sijn dood sal cesseren en ophouden. Voorts 
 bewees en bekende hij aen sijn vier jongste kinderen, ijder 
 hondert guldens, dus te saemen vier hondert guldens, welke 
 hij aen deselve sal betalen als sij mondig sullen sijn, tot 
 welcke tijd toe hij beloofde deselve te sullen alimenteren en 
 opvoeden na sijn staat en gelegentheit. Voor all ’t geene 
 voorsr verbond hij sijn persoon en goederen, en specialik sijn 
 Huijs en Erve binnen dese stadt in de Donckerstrate staende 
 en gelegen, om alle hinder en schade daer aen te verhaelen; 
 als sijnde de voorge penningen belooft en bewesen als vrijdag  
 gelt, en blijvende alle vordere raed en onraed des boedels 
 ten privé voordeel en laste van hem Comparant. Hier wa- 
 ren aen over en mede te vrede Simon Ravensberg en Dr. 
 David Penninck, als daer toe bij de Heeren van de Magi- 
 straat aengestelde Voogden, die verklaarden, na volko- 
 men opening van den staat des boedels, met die voorse 
 afgoedinge te vrede te sijn, die wij Schepenen dan 
 oock als Overweesmrñ. hebben geapprobeert. Actum 
 den 13 Novemb. 1733. 
 
                            Peter Jansen en Jan Timonsen                    Certificatie over Andries  
                            Dr. Apeldorn ad litem. den 17 Nov. 1733.     Torenmans geboorte en gedrag. 
                   den 18 Nov. 1733. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen, loco Apeldorn, Schepenen en 
 Overweesmrñ. bekende en beloofde Eijbert Heere, sig 
 sullende begeven in een tweede Ehe, aen sijne onmundige 
 kinderen Cornelis, Peterje, Gerrit, Willem en Albert  
 Heere, in ehestand bij Antje Vredenburg geprocreërt, 
 voor haar Moeders versterf, aen ijder een goude Ducaat, 
 welk gelt als de kinderen tot haere mondige dagen 
 gekomen zijn belooft te sullen uijtkeeren, en deselve 
 tot die tijd toe in kost en klederen te alimenteren 
 ende te laeten leeren lesen en schrijven ofte ambagten, 
 nae haer staat en gelegenheit. Hier sijn aen 
 over en mede te vrede geweest Jan Heere en 
 Gerrit Gerritsen naeste bloedverwanten van 
 des Comparants en der kinderen broeders sijde. 
 Actum den 19 Novemb. 1733. 
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 Voor Rouw en Holthe Schepenen loofden en wierden burgen, 
 als voorvancks recht is, Bernhardus Evertsen en Gerrit 
 van Kisvelt voor het Erfhuijs van Gerritje Hartgers  
 wede van Peter Lambertsen, des beloofde Hartger Petersen  
 en Henrik ter Haer namens Gerisje Petersen, en mede voor 
 de onmundige Albert Willemsen, de voorse burgen 
 te vrijen als regt is. Actum den 24 Nov. 1733. 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen heeft de Hr. Wilhem Ravensberg,  
 scholtis deser stadt, in eenen vasten en stedigen erfkoop verkoft 
 gecedeert en getransporteert, doende sulx kragt deses een Hof 
 gelegen in het gangje in de Knijptang agter den Hof van Capt 
 Erkelents ter eenre, en ter andere sijde den Hof van de Hr. 
 Burgmr. Van Westervelt, aen en ten erflijcken behoeve van 
 de kinderen van Dr Jo. Coopsen en juffr Hesther Maria van  
 Schriek, voor f 264 car. gulds, daer van den Comparant 
 bekende uijt handen van Dr. Penninck en Rijcket Apeldorn  
 als momberen voldaen te sijn. belovende mits dien voorse 
 Hof te wachten en te wahren kommervrij en alle 
 voorpligt daer van af te doen als Erfkoops regt is, onder 
 verband en submissie als na rechten. Actum den 26 Nov. 1733. 
 
 Voor Holthe en Van de Graaff Schepenen bekende Juffer 
 Fransina van Bogerijen wede van Daniel Sas, voor 
 sig en als wettige voogdesse van haer soon Matthias  
 Sas, in desen geassisteert met de Secretaris Schrassert  
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben ver- 
 koft, gecedeert en getransporteert, doende sulcx 
 kragte deses een Huijs en Erve staende en gelegen in en 
 aen de Donkerstrate deser stadt tusschen het Huijs en 
 Erve van de Scholt Wilhem Ravensberg ter eenre 
 en de wede Brummelcamp ter andere sijde, met 
 alle getimmer en aenkleven voorts regten en geregtig- 
 heden, soo en als de Comparante het selve tot hier 
 toe selfs heeft bewoont en gebruijckt, niets uijtgesondert, 
 doende in ord. verpond. f 7-5-12. aen en ten erflijcken 
 behoeve van Brandus van Raeij en Cornelis van  
 der Hart, voor een summa van twaelf hondert en 
 vijftig car. guldens, daer van Comparante bekende 
 voldaen te sijn. belovende oversulcx voorsr. Huijs en 
 Erve te wachten en wahren kommervrij en alle 
 voorpligt, tot de verpond. 1733. inclusive, af te 
 doen als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na rechten. Actum den 26 Novemb. 
 1733. 
 Voor Schrassert en Spuelde Schepenen bekende Juffer 
 Siwarda Schrassert, geassisteert met haere Broeder 
 de Heere Roderik Schrassert, na voorgaende 
 openbaere verkopinge, in eenen vasten en stedigen 
 eijgendom te cederen en te transporteren aen de 
 Heer Burgermr. Antonij van Westervelt en 
 sijn WelEd. Erve een parceel lants gelegen in den 
 Jonckeren Enck, naest Henrick de Vent ter eenre, 
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 en de Costerie ter andere sijde, voor een summa van 
 f 199-10-: daer van de Comparante bekende voldaen 
 te sijn. Belovende mits dien het voorse parceel 
 te wachten en wahren kommervrij, op een 
 verpond van 13 stvs 3 penñ. volgens quohier 
 en alle voorpligt tot de jaere 1732. incluis 
 af te doen als Erfkoops regt is, onder ver- 
 band en submissie als na regten. Actum den  
 1. Decemb. 1733. 
                        Arent Wakker voor sig en als Rent- 
                        mr. magtigt Dr. Gerard Wakker  
                        ad lites. d. 1 Dec. 1733. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 burgen, een voor all en ijder als principaal, Jan Wijnen,  
 Jan Arentsen en Wijne Daelen voor soodane een hondert en 
 negentig car. gulds, als Aeltje Wijnen wede van Peter Be- 
 rentsen en haere kinderen volgens gehoudene liquidatie 
 en ergaene accoord aen de wede van den Procurator Albert  
 Huijsman schuldig sijn, soo wegens pagten als geleende pen- 
 ningen. Belovende de voorse summa aenstaende Harder- 
 wijcker kerckmis te sullen betalen, onder verband en 
 submissie als na regten. waer mede alle wedersijdse prae- 
 tensien tusschen de voorñ. weduwen sullen dood en te niet 
 sijn. Daer tegens heeft Niesje Moijen wede Huijsman tut. 
 secr., wederom aen de voorse burgen gecedeert all haer 
 regt, soos ij op voorse Aeltje Wijnen en haere kinderen 
 heeft, oock met soodane affectatie als sij volgens stadt, 
 recht en uijt kragt haerer gedaene peindinge op der 
 selver goederen had bekomen, om sig daer van tegen 
 een ijder te konnen bedienen na haeren raede. Actum 
 den 2 Decemb. 1733. 
 
 Voor Oosterbaan en Apeldorn Schepenen bekenden 
 Hartger Petersen en Maritje Jurriens Echteln. en Henrik  
 ter Haar en Geisje Petersen Egteln., de vrouwen met 
 haere manne respectivelik geassisteert, in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft, ende oversulcx 
 te cederen en te transporteren aen Willem van  
 Voorthuijsen en Metje Hommels Egtelñ. en haere 
 Erven het opstal van een boge agter deser stadt 
 muijr aen den Luttekepoort, naest Jan Gros wed. ter 
 eenre en een armen-huijsje ter andere sijde, voor vijftig 
 car. guldens, daer van Comparanten bekenden voldaen 
 te sijn belovende mits dien voorse boge te wagten 
 en wahren als regt is. Actum den 7 Decemb. 1733. 
 
 Voor Schrassert en Spuelde Schepenen loofden en wier- 
 den burgen als voorvancks regt is, Nelis Gerritsen  
 en Willem Teunissen voor het Erfhuijs van Jutje  
 Hessels wed. van Lubbert Eijbertsen; des beloofden 
 Reijer Lubbertsen, voor sig en naemens Willem Reinderts  
 in huijwlik hebbende Jannetje Lubberts, mits gaders 
 Gerritje CLosserts, naemens haerer kinderen, de voorse 
 burgen te vrijen als regt is. Actum den 8 Decemb. 1733. 
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                       Aaltje Janse. wede van Rijcket  Aaltje Jans. wede van Rijcket Petersen,  
                       Petersen, tut. secr., doet salvis etc. tut. secr., doet salvis etc. pandkeringe 
                       pandkeringe ad Willem de Ruijter.  ad Eijbert Teunissen. d. 9 Dec. 1733 
                       d. 9 Dec. 1733. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Andries Snel en Evert Sanger  
 voor het Erfhuijs van Philippus Rouw; belovende Heiltje  
 Rouw, in dese soo veel nodig geassisteert met Lubbertus  
 Volting, de voorse burgen te vrijen en schadeloos te 
 houden. Actum den 9 Dec. 1733. 
 
                       Attestatie van Henrik Bolder en Gerritje ter Beeck over 
                       de kinderen van Ernst van Dalen en Maritje Henricks  
                       Egteld. d. 14 Dec. 1733. 
 
 Voor Oosterbaan en Apeldorn Schepenen Barthold Aver- 
 camp en Cicilia van Hoeclum, tut. marit., voor haer en 
 haeren Erven wegens opgenomen en met consent van 
 Overweesmrn. ter leen ontfangen penningen opregt 
 schuldig te sijn aen Dr. David Penninck en Ontfr Boon  
 van Voorst als Voogden en ten profijte van de kinderen 
 van de Lieutn Johan Marchandt en Geertruijd Jacquelina  
 Ardesch in leven Egteln., een summa van vierhondert 
 Car. guldn. Belovende daar van jaerlicx, dus heden over 
 een jaar het eerste, te betalen een rente van vijf gelijcke 
 guldens van ijder hondert, totde aflosse toe, die alle jaer 
 op den verschijndag sal mogen geschieden, mits een vierdeel 
 jaers bevorens opgeseit sijnde: dan soo de rente binnen 
 een maend na de verschijndag betaelt werde, sullen Com- 
 paranten met vier per centum konnen volstaen. Voor 
 het voorse capitaal en rente, samt aale daer om aenge- 
 wende kosten, verbonden Comparanten haer personen, 
 Erfgen. en goederen, en stelden tot een speciaal onderpand 
 haer Erve en goed gelegen voor in Tonsel, haer van 
 haer Moeij de Vrouw van Spuelde aengeërft, met alle 
 aenkleven van dien ; met renuntiatie van alle Exceptien 
 en sonderling van ongetelde gelde, met submissie als na 
 regten. Actum den 16 Dec. 1733. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen bekenden 
 Reintje Nacken tut. secr. en Ernst Stuart en Wouterje  
 Nacken Egteln. sij tut. marit., mits gaders Jan Karssen en Jan  
 Stroelman Voogden van het onmubdige kind van Willem  
 Nacken en Gerritje Karssen, geauthoriseert door Heeren 
 Overweesmren, te samen Erfgen. van Emond Nacken en 
 Geertje             in leven Egteln., in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft gecedeert en getransporteert 
 kragt deses een Huijsje in de Hooge Strate naest Koperen 
 ter eenre en Gerard Snippendael ter andere sijde, aen 
 Willem Arentsen en Engelsje Roelofs Egteln. en haeren 
 Erven voor hondert vijf en seventig car. glns. daer van 
 Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belovende over 
 sulcx voorsr Huijs met alle regt en geregtigheit voorse 
 Koperen te wachten en wahren kommervrij en alle voor- 
 pligt daer van af te doen als erfkoops regt is; onder 
 verband als na rechten. Actum den 18 Dec. 1733. 
 Voor deselve Schepenen bekenden deselve Comparanten  
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 aen Johanna van Kisvelt en haere Erven te hebben verkoft 
 een Hof in de Knijptang naest den Hof van Jan Rijcksens  
 weder ter eenre en de wed. Ravenswaeij ter andere 
 sijden, voor f 180 gl. haer door de overledene betaalt; 
 den selven Hof oversulcx aen de kinderen van voorse 
 Coperse Zall. cederende, met belofte van wahringe 
 als regt is. Actum den 18 Dec. 1733. 
 
 Voor Holthe en Schrassert Schepenen loofden en wier- 
 den burgen, als voorvancks regt is, Dr. Johan Apel- 
 dorn en Johan van Schalckwijck voor het Erfhuijs 
 van Jacomijntje van Duijven; des beloofde Geertrud  
 van Duijven deselve burgen te vrijen. Actum den 
 20 Dec. 1733. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen bekende Heiltje Rouw,  
 geassisteert met Andries Snel, in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft gecedeert en getransporteert 
 voor haer en haeren Erve, doende sulcx kragt deses, aen 
 Lubbertus Volten en Grietje Balcks Egteln. haer Huijs 
 staende op de Vischmerckt op den hoek van den Oosterwijck 
 ter eenre en Jacob Henricksen ter andere sijde, voor 275. 
 gulds, daer van Comparante bekende voldaen te sijn. Be- 
 lovende derhalven voorse Huijs te wachten en wahren 
 kommervrij en alle voorpligt tot Meij 1734. daer van 
 af te doen, als erfkoops regt is, mits Comparante de huijr 
 oock soo verre geniete. Alles onder verband en submissie 
 als na rechten. Actum 21 Dec. 1733. 
 
1734.  Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen compa- 
 reerden Johannes Vermeer en Grietje Buijtenhuijs,  
 Egteln., de laetste soo veel nodig geassisteert met 
 Dr. Johan Schrassert, dewelcke verklaerde bij forme 
 van Testament, Codicil, Legaat, of soo als sulcx het 
 best kan bestaen, elkanderen en den eenen den anderen 
 reciproquelik te besetten, bemaecken en te legateren 
 alle haere nae te laetene goederen, bestaende en 
 gerede goederen, jalck, actien en crediten, ende gene- 
 ralik all wat de eerst stervende met de dood sal ont- 
 ruijmen, niets uijtgesondert, om bij de langstlevende 
 eeuwiglik en erflick genoten en behoude te werden. 
 Verklaerende verder, dat, soo dese gifte ter saeke 
 des doods om eenige reden sou mogen konnen wer- 
 den geoordeelt niet te konnen bestaen, sij in soo’n 
 val de aen den anderen reciproce betugdigde, gelijck 
 sij deeden kragt deses, in alle haere voorse nae te laten 
 goederen, ten eijnde de langstlevende deselve het leven 
 lang na tugts regten sal gebruijcken en genieten. Gelijk 
 sij mede absolutelik verklaerden elkanderen van nu af 
 te betugtigen in soodaene ongerede goederen, als 
 sij nog mogten verkrijgen, om mede bij de langst- 
 levende tugts wijse, als voorsr. beseten te werden. 
 bevelende haere Erfgeñ. desen te laeten genieten 
 het volkomenste effect. Actum den 12 Jan 1734. 
 get. en geseg. 
  
 Voor Schrassert en Spuelde Schepenen verklaerde 
 Teuntje Gerrits wed. van Zall. Aart Lambertsen, dat  
 sij, in overweginge dat haer oudste Dogters oudste soon 
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 Elbert Henricksen Vlieckdoor het voor uijt trecken in sijn Vaders 
 vordelijcke naelatenschap voor sijn susters en broers veel voor- 
 deel geniet, om het selve weder eenige mate in haere familie 
 te egaliseren, geresolveert had over haere goederen, die sij ster- 
 vende sal nalaten, op te rigten de volgende dispositie, sulcx dan 
 doende kragt deses, verklaerde sij bij forme van Testament off 
 andere betere acte, tot universele Erfgen. te institueren in de  
 geregte halfscheit van haere geheele naelaetenschap de vijf kinderen 
 van haer Dogter Weintje Peelen in ehestant verweckt bij Henrick  
 Vlieck zall. met naemen Peel, Henrickje, Geertje, Teuntje en Henrik  
 Henriksen Vlieck, met uijtsluijtinge van voorñ. Elbert Henrick- 
 sen Vlieck, ten effecte dat deselve vijf kinderen die voorsr. halfscheit, 
 die na lantrecht op haer moeder sou hebben vererft, sullen erven 
 hebben en behouden eeuwiglik en erflik; voorbehoudens haere 
 moeder Weimtje Paelen het vrugtgebruijck der selver haer 
 leven lang. Sullende de wederhelfte van des Comparantes nae- 
 latenschap vererven op de kinderen van haar overleden 
 Dogter Jannetje Peelen, na de ordre van Regten. Ende ver- 
 klaerde Weimtje Peelen, meee praesent en geassisteert met Dr. Johan  
 Schrassert, sig dese Dispositie te laten welgevallen, en beloofde 
 deselve bij het overlijden van haere moeder te sullen gestant doen 
 en navolgen in de beste forme regtens. Actum den 12 Jans 
 1734. get. en geseg. 
 
                     Johannes van Borm magtigt Pieter Poleij ad 
                     negotia, omtrent de reken. sijner Momberen en 
                     ontfangen van penñ. d. 16 Jan. 1734. 
                     Voor Rouw en Schrassert Schepenen loofden en wierden burgen, 
 als voorvancks regt is, Bernhardus Evertsen en Henrick  
 Sicken voor het Erfhuijs van Rudolph van Manen en Gerar- 
 da Elisabeth van Rosendael in leven Egteln. des beloofden 
 de Heeren Bernhard Hanlo en Capt Franck Henrik van  
 Erkelens als aengestelde Voogden van de kinderen den 
 voorñ. Egteln. de voorge burgen te vrijen als regt is. 
 Actum den 19en jan. 1734. 
 
 Voor Oosterbaan en Apeldorn Schepenen en Overweesmrs. 
 heeft Maria van Schoonhoven tut. Jo. van Borm, sig sullende 
 verandersaeten, haere drie soonen Herman Jacob, Cunraad  
 en Antonij Rampen, bij haer overleden Eheman Johan Rampen  
 geprocreert, voor ’s Vaders goed bewesen ijder vijftig, dus 
 te samen hondert en vijftig guldens, die sij beloofde aen 
 haer te ijders mondige dagen te sullen uijtreijcke; ende 
 vermits sij thans deselve niet in gerede penningen 
 kan voldoen, ende geen ongerede had om deselve daer 
 in te bevestigen, soo heeft sij daer voor specialik verbon- 
 den haere Druckerij en winkel, pars, letteren, en aen- 
 kleven van dien, voorts haere andere gerede tegenswoor- 
 dige en toekomende goederen, deselve verwillekeurende 
 in de beste forme, met verklaeringe van des selfs effecten 
 na genoegen xxxx onderrigt te sijn. wijders belovende haere 
 kinderen te sullen opvoeden en alimenteren tot haere 
 mondigen staat toe ende te laeten leeren een hand- 
 werck tot haere kostwinninge. Hier waren aen 
 over en mede te vrede Derck Rampen en Wessel  
 van Kesteren als aengestelde Voogden. Actum den 
 19 Jan. 1734 
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 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen en mede als 
 Geerfde in Veluwe (: soo veel nodig, ) compareerde An- 
 netje Jacobs wede en Boedelhouderse van Peter Priester,  
 in desen geassisteert met Peter Michelsen, dewelke bekende 
 aen haere Lantheer de Heer Derck Christiaan Tulleken,  
 Burgermr. der stadt Elburg te cederen en in vollen 
 eijgendom over te geven, gelijck sij voor sig en haere 
 kinderen cedeerde en overgaf kragt deses alle haere 
 Have en vee, mits gaders haere verdere gerede goede- 
 ren, soo en als deselve tegenswoordig op het Erve 
 en de grond van haere tegensw voorñ. Lantheer 
 bevonden werden, niets uijtgesondert (: als alleenlik 
 de ceulse carr, een Melck-beest, bed en buld, potten 
 en pannen :) voorts oock all het gesaeij als sij thans 
 in de grond van het voorse Erve heeft; om bij de  
 Lantheere te werden na sig genomen, verkoft als anders be- 
 handelt na sijn WelEd. goedduncken. waer mede dan oock 
 de voorse Heere Tulleken haer eerste Comparante quiteerde 
 van alle agterstedige geld- en saad- pagten ; sonder eenige 
 actie op haer te beholden. En blijvende het cnechtloon, 
 en Heeren penninge pagten over het lopende jaer tot des Lantheers 
 laste; sonder met eenige andere schulden van de Com- 
 parante te doen te sullen hebben; of sal de Lantheer 
 sulcx op haer verhaelen mogen. Actum den 30 jan. 1734. 
                    De saementlijcke Erfgen. van de Heere Herman  
                    Nuck en Vrouwe Reinera Brantsen, ende van 
                    de Heeren Cornelis, Peter en Antonij Nuck, mag- 
                    tigen Dr. Jan Reind Pronck, om te versoecken bij de 
                    Rekencamer approbatie op ’t magescheit en beleenin- 
                    gen t’ontfangen etc. d. 1 Febr. 1734. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen hebben Albert Holl  
 en Hermanna van Bijssel, tut. marit., in eenen vaste en 
 stedigen erfkoop verkoft gecedeert en getranspor- 
 teert kragt deses aen Peter Claassen en Geertruijd  
 Spalthof Egteln. en haere Erven een Hof gelegen voor 
 de Groote poort naest Jacob Glasenberg ter eenre 
 en Wouterje Gros ter andere sijde, voor 134 gl. daer 
 van sij bekenden voldaen te sijn. belovende oversulx voorse 
 Hof te wachten en wahren kommervrij en alle voorpligt 
 af te doen als erfkoops recht is ; onder verband en 
 submissie als na rechten. Actum den 2 Febr. 1734. 
 
                    Dr. A. van Holthe magtigt een Onderscholt 
                    van Barnevelt ad litem d. 5 Febr. 1734. 
 
 Voor Schrassert en Pronck Schepenen verklaerden Jan  
 Jansen Withaijr toekomende Bruijdegom ende Geertje  
 Henriks toekomende Bruijd, in desen geassisteert met haer 
 Broer Jan Henricksen, haer aenstaende Huijwlick aen 
 te gaen op volgende condities : Datter sal sijn volkomen 
 gemeijnschap van goederen. dat soo Jan Jansen Wit- 
 haijr voor sijn toekomende Bruijd sterft, sonder wettige 
 lijfs geboorte na te laeten, alle sijne goederen, niets uijt- 
 gesondert, eeuwiglik en erflick sullen vererven op de 
 Tweede Comparante Geertje Henricks; dog soo den toe- 
 komende Bruijd voor haere toekomende Bruijdegom sterft, 
 sonder wettige lijfs geboorte uijt dit huijwlik na te 
 laeten, alsdan Jan Jansen Withaijr alle haer overle- 
 dens goederen, niets uijtgesondert sal erven, hebben en 
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 behouden, alleenlik met dat onderscheit, dat, wanneer Jan  
 Jansen Withaijr vervolgens oock komt te overlijden, alsdan 
 alle sijne na te laten goederen soo van de eene als ande- 
 re kant gekomen, egalik sullen vererven op haerer 
 Comparanten wedersijdse naeste vrinden, als dan in leven 
 sijnde, aen ijder sijde de geregte halfscheit. Voorts 
 na geneijne stadts regten. Actum den 12 Febr. 1734. 
 
                    De Erfge. van Burgermr. Pannecoeck            Rein Vierhouten en Anneke Gerbrigs Camp,  
                    magtigen Dr. Wilh. R. Brantsen, om bij de     magtigen DDren. W.R. Brantsen en R. van Brie-  
                    Rekencamer te versoecken approbatie op    nen om te versoecken approbatie bij de Rekenca- 
                    haer Magescheit. d. 22 Febr. 1734.               mer. Actum d. 22 Febr. 1734. 
 
 Voor Van de Graaff en Boonen Schepenen bekende Tours  
 Stevensen en Johanna Beerts tut. Marit. in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulcx te trans- 
 porteren kragt deses aen Jan van Dalfsen en Clara Maria  
 Wilden Egteln. en haeren Erven een Hofje voor de Lutteke 
 poort aen de gragt tusschen Wesenhagen ter eenre en 
 Manens Erfgen. ter andere sijde, voor 98 gl. daer van 
 Comparanten bekenden voldaen te sijn. belovende mits 
 dien voorse Hofje te wachten en wahren kommervrij 
 op een ord. verpond van f 13 stvs 6 pen. en alle voor- 
 pligt tot de verponding 1733. incluis af te doen, als 
 erfkoops regt is, onder verbant als na regten. Actum 
 den 25 Febr. 1734.  
 
 Voor Spuelde en Van de Graaff Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is, Henrik Gerrits 
 en Henrik Honders voor ’t Erfhuijs van Thomas Vos  
 en Marie Vos, des beloofde Jannetje Vos, tut. secr. bij 
 absentie van haer Man, als Erfgeñ. , de voorse burgen 
 te vrijen als regt is; alles onder verband als na regten. 
 Actum den 26 Febr. 1734. 
 
                    Arnt van Essen magtigt Dr. Apel 
                    dorn generaliter ad lites pre- 
                    sentes et futuras; cum potest. 
                    substit. d. 2 Mart. 1734. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen bekende Wolter  
 Roelof van de Grande, voor sig en sig sterck maeckende 
 voor sijn Ehevrouwe, te hebben verkoft en oversulx te 
 transporteren aen Annetje Sas wed. Suijck en haeren 
 Erven een gedeelte van haer solder boven de keucken 
 van het Huijs in de warmoes straat, van de middel- 
 muijr bij het groote Dackvenster af, als mede het Dack- 
 venster selfs, werdende het Huijs thans bij Evert Staal  
 bewoont, voor 30 gl. waer van Comparant bekende 
 voldaen te sijn. mits dat Koperse een schutting sal 
 maecken boven de middelmuijr om dat verkofte 
 gedeelte af te scheijden van ’t overige van de 
 solder, blijvende de reparatie daer van in ’t geheel 
 tot laste van Koperse. Actum den 3 Maart. 1734. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde 
 Heiltje Rouw, gesond van lichaem en verstand, die 
 verklaerde haere uijterste wille en begeerte te  
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 sijn, dat na haer overlijden haere geheele naelaetenschap, ge- 
 reed en ongereed, actien en crediten, niets ter werelt uijt- 
 gesondert, sal vererven en devolveren op Andries Snell  
 en Cuijndertje Snel, Broeder en Suster, deselve dient- 
 halven kragt deses instituerende tot haere universele 
 Erfgenaemen, met uijtsluijtinge van alle andere; oock 
 deselve den anderen substituerende in der voege 
 dat een van beide voor de Comparante stervende 
 de Langstlevende van de voorse Geinstitueerdens 
 haeres Comparants naelatenschap, als voorsr, 
 geheel sal erven en behouden, eeuwiglik en erf- 
 lick willende nogtans en ordonnerende, dat 
 Cuijndertje voor af sal hebben het Huijs in de Kleijne Merckt- 
 strate, bij de Comparante bewoont werdende, haer casje 
 met het geene daer op staet en in gevonden sal werden, 
 ende een bed, peulw en drie deeckens, soo als sij het selve 
 beslaept en gebruijckt; waer tegens Andries Snel  
 voor af sal hebben twee hondert guldens : ende dat, 
 ’t geene er dan verder overschiet, tusschen de voorse  
 Geinstitueerdens egalik gedeilt en geprofiteert sal 
 werden. Mits dat sij oock haer Comparante eerlick 
 en burgerlick sullen laeten begraven. Legaterende egter 
 aen haere Neven Claas Aarsen en Rijcket Rouw ijder 
 een summa van ses guldens. Welke dispositie sij be- 
 geerde dat na haer dood sal effect sorteren als Testa- 
 ment of andere uijtterste Wille, in de aller beste forme, alle 
 andere en voorige Dispositien soo veel nodig revoce- 
 rende ende te niet doende door dese. Actum den 
 3 Mart. 1734. get. en geseg. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen loofden en wier- 
 den burgen, als voorvancks regt is, Henrick Hoenders  
 en Henrik Gerritsen voor het Erfhuijs van Aeltje  
 Henricks gewesen Huijsvrouw van Cornelis Buijr- 
 man; des beloofde Henrik Frericks de bovengem. 
 burgen voor alle naemaeninge te vrijen. Actum 
 den 5 Mart. 1734. 
 
 Voor Schrassert en Spuelde Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Jacob Henricksen en 
 Jacob Berentsen voor het Erfhuijs van Cornelisje  
 Dircks Zall. Des beloofde Elbert Claassen, weduwe- 
 naer van geseide Cornelisje, als ’t recht tot die 
 erfnisse van de bovenstaende burgen nom. mor. 
 bekomen hebbende, deselve burgen te vrijen, als recht 
 is, onder verband en submissie als na rechten. Actum 
 den 6 Mart. 1734. 
 
 Voor Holthe en Schrassert Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is, Olof  
 Olofsen en Bastiaan Olofsen voor het Erfhuijs 
 van Jan Stevensen; des beloofde Geertruijd  
 Olofsen als momberse van haer kind Olof  
 Jansen, als Erfgen., de voorse burgen te vrijen, 
 als regt is. Actum den 6 Mart. 1734. 
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 Voor Spuelde en Pronck Schepenen loofden en wierden 
 burgen als voorvancks regt is, Jacob Rijcketsen  
 en Jan Martensen voor ’t Erfhuijs van Peter Dircksen;  
 des beloofden Dirck Martensen en Lubbert Lubbertsen,  
 nevens de voorse burgen, en mitsgaders Aeltje Peters;  
 daer sij voor caveren, Erfgenaemen van voorsr 
 Peter Dircksen, pro port ovibus hereditarus te Mart. 1734. 
 vrijen. Actum den 6 Mart. 1734. 
                    Peter Dijsberg magtigt provr Rosendael                    Wouter Roelof van de Grande   
                    generaliter ad lites. d. 6 Mart. 1734                           magtigt Dr. G. Wakker generaliter 
                                                               ad lites. d. 8 Mart. 1734. 
 
 Voor Schrassert en Pronck Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Reint Coninck en Cornelis  
 Henricksen voor het Erfhuijs van Gijsbertje van Romun- 
 de; des beloofde Aert Coninck als Erfgeñ. de voorse 
 burgen te vrijen als regt is. Actum den 8 Mart. 1734. 
 
 Voor Holthe en Pronck Schepenen bekende Gerrit van  
 Meurs, als specialik hier toe gevolmagtigd door Wouter  
 Aertsen en Noleken van Dortmondt Egtelñ., als ver- 
 win hebberen en besitteren van het naevolgende Huijs 
 en Erve, vermogens volmagt op den 13 Nov. 1733. voor 
 den Scholt van Putten als Geautoriseerde van de Heere 
 Lantdrost en Gerigtsluijden gepasseert, aen Schepenen 
 vertoont en bevonden sulcx te behelsen ende heeft  
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, en over 
 sulcx getransporteert kragt deses aen Heijmen Michelsen  
 en sijne Erven een Huijs en Erve, staende in de Ooster- 
 wijck, eermaels heen gekomen van Egbert Dircksen,  
 bij de Koper thans selfs bewoont en gebruijckt wer- 
 dende, voor 200 gl. vrij gelt; daer van Comparant 
 bekende voldaen te sijn. Belovende mits dese het 
 selve Huijs en Erve te wachten en wahren kom- 
 mervrij en alle voorpligt daer van af te doen 
 als Erfkoops recht is, onder verband als na 
 regten. Actum den 9 Mart. 1734 
 
 Voor Schrassert en Spuelde Schepenen heeft Petro- 
 nella Wijgmans wed. Wessels tut. secr. de Tugt van 
 haer Mans goederen, soo verr die op haer verstorven 
 was, verburgt met de personen van Beert Wijgmansen  
 en Egbert Engelenburg, die deselve burgtogt 
 hebben aengenomen onder verband als na 
 rechten. Belovende de voorñ. wede deselve 
 burgen te vrijen als recht is. Actum den 10 Mart. 
 1734. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is, Jan Leij  
 en Johannes van Schalckwijck, voor het Erfhuijs 
 Lucas Wilhem van Rijs en Geertruijd Beatrix  
 van Rijs; des beloofde Vrouwe Maria Geertruijd  
 van Brienen, wed. van Wuls van Rijs, in leven Schol- 
 tis van Nijkerck, als Moeder en Voogdesse haerer 
 kinderen, tut. secr. de voorse burgen te vrijen, als regt 
 is. Actum den 10 Mart. 1734. 
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 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen bekenden 
 Barthol Avercamp en Cicilia van Hoeclum tut. 
 marit. boven vorige vestenis nog van de Mom- 
 beren van de kinderen van de Lieut. Johan Mar- 
 chandt en Vrouwe Geertruijd Jacquelina Ardesch  
 Egteln., ter leen opgenomen te hebben, en aen de- 
 selve schuldig te sijn een hondert guldens; te 
 verrenten met vijf gl. dog binnen een maend 
 na ijder verschijndag betalende met vier gl. 
 te volstaen. Verbindende daer voor het Erve 
 in Tonsel, in der selver voege en met deselve clausulen en 
 verbanden, als in de voorgaende Vestenis brief staen uijt- 
 gedruckt, met versoeck van een Brief in forma hier van 
 te vervaerdigen. Sijnde dese leeninge mat Overweesmrs. 
 voorkennis en approbatie gedaen den 13 Mart. 1734. 
 
 Voor Schrassert en De Graaff Schepenen loofde en wierde 
 burgen, als voorvancks regt is, Willem Gerritsen, voor 
 het Erfhuijs van Aaltje Gerrits, des beloofde Gerrit  
 Aertsen de selve te vrijen als regt is. Actum den 15 Mart. 
 1734.  
                    De Heere Major Schortes, Heer Burgermr. van          De Hr Capt. Erkelens en Vrouwe 
                    Westervelt en Vrouwe Aleida Schortes nevens          Johanna Aleida Hagen magti- 
                    Juffr Fransina Margareta Schortes magtigen              gen Dr. Pronck om approbatie 
                    de Hr Francois van Paddenburg ad negotia.               van de Rekencamer te Hoecks op 
                    d. 16 Mart. 1734.                                                         Magescheit en Dispositie. d. 
                    Verklaering van Jan Sansberg en Andries                  20 Mart.  
                    Snel over de verwantschap van Anthonij   
                    Petersen. d. 23 Mart. 1734.    met volmagt 
                    der kinderen van Gerritje Henricks op haer selve. 
                    d. 23 Mart. 1734. 
 
 Voor Schrassert en Spuelde Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Elbert Henricksen  
 en Jan van Voorthuijsen voor ’t Erfhuijs van Gerritje  
 Teunis. Des beloofde Aaltje Gerrits wed. van Gerrit  
 Hommel tut. secr. de voorse burgen te vrijen als 
 regt is. Actum den 29 Mart. 1734. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen bekende Dirck  
 Rampen en Francois Clement, hier toe specialik 
 geautoriseert van haere Vrouwen, in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft, gecedeert en 
 getransporteert voor haer en haeren Erven 
 aen Adam van Luijck en Helena van Eerten Egteln. 
 en haeren Erve een Hof met alle regt en gereg. 
 tigheit, gelegen in de Knijptang voor dese stadt 
 naest de Heer Wolfsen ter eenre en Cornelis  
 Henricksen ter andere sijde, voor 200 gl. daer van 
 Comparanten bekenden voldaen te sijn. belovende 
 dienthalven voorse Hof te wachten en wahren kom- 
 mervrij en alle voorpligt daer van af te doen, 
 als erfkoops recht is, onder verband en sub- 
 missie als na regten. Actum den 30 Mart. 1734. 
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 Voor Geltsaijer en Pannecoeck Schepenen heeft Vrouwe Aleida  
 Dapper wed. van de Heer Burgermr.Wolterus van Elspeet tut. 
 secr. soodaene Tugt, als vermogens Huijwlicks voorw. 
 tusschen haere Eheman Zall. ende haer Comparante 
 bij het aengaen haeres Huijwlicks opgerigt, aen haer 
 op de goederen van haeren Eheheer competeerde, ver- 
 burgt met de personen van Barent Santbergen, en 
 Beert Henricksen Kuijper, die praesent sijnde dese burgtogt, 
 behelsende dat Vrouwe Comparante de Tugtgoederen na Tugts 
 regten sal gebruijcken ende deselve na expiratie der Tugts  
 doen restitueren na behoren, hebben aengenomen, onder ver- 
 band van haere personen en goederen, met submissie als na 
 rechten. Des beloofde de Vrouwe Comparante de voorñ 
 burgen desenthalven te sullen guaranderen, onder gelijck 
 verbant en submissie. Actum den 30 Mart. 1734. 
 
 Voor Schrassert en Pronck Schepenen verklaerde Enneke  
 Gerrits wede van Henrik Aertsen haer uijtterste wille 
 te sijn, dat na haer dood haer soon Aert Henricksen sal 
 voor uijt erven hebben en behouden het Huijs, schuijr en 
 plaetse en Brouwerij binnen dese stadt in en aen de 
 Vijhestrate tot aen de walle, mits gaders all het coorn, 
 Mout en Hop, dat bij haer overlijden in huijs sal sijn, 
 oock all ’t geene sij wegens uijtgesette Bieren te goede sal 
 hebben; waer tegens hij sal alleen lasten en draegen de 
 schult in voorse Huijs en Brouwerij gevestigt, voorts 
 alle losse schulden en verlopen renten als ten dage van 
 haer afsterven op de boedel sullen sijn, als mede de kosten 
 van haere begrafenis. De rest sal tusschen haer soon 
 en Dogter nevens haer overleden Dogters soontje 
 egalik verdeilt en genoten werden. Dog haer linne 
 en wullen klederen sal Aeltje Henriks voor uijt hebben, 
 of Aeltjes Dogtertje. Willende dat dese Testament, 
 Codicil, Legaat, of in andere betere forme sal bestaen. 
 Actum den 5 April 1734. get. en geseg. 
 
 Voor deselve Schepenen hebben Aert Claassen en Henrickje  
 Jacobs Egtelñ. sij tut. marit. , in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop verkoft aen Adam Van Luijk en Helena van  
 Eerden Egtelñ. en haeren Erven den opstal van een Boge 
 aen de stadts Muijr tusschen de Lutteke en Smeepoort 
 tegens over Claas de Boer, voor 50 gl. daer van Compa- 
 ranten bekenden voldaen te sijn. Sullende Koperen die 
 Boge te Meij aen tasten: en belovende de Comparanten 
 alle voorpligt, als verpond. ad 16 st. 14 peñ. en Booggeld ad 
 6 st., af te doen als erfkoops recht is. Onder verband 
 als na rechten. Actum den 13 April 1734. 
                    De wede van Herman de Hes magtigd 
                    Harmijntje Gerrits om haer affaires te 
                    Amsterdam te verrigten. Cum potestate 
                    substit. d. 21 April 1734. 
 
 Voor deses Schrassert en Pronck Schepenen loofden 
 en wierden Burgen als voorvancks regt is, Peter  
 Engelenburg en Henrick ter Haar voor het Erfhuijs 
 van Wijmanda Greve. Welke burgen Juffr Johanna Lubberta  
 Bergers wed.Greve als universele Erfgenaem ingevolge 
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 Testamentaire dispositie van de 23 Nov. 1725, geas- 
 sisteert met Dr. Johan Greve, beloofde te vrijen, kost- 
 en schadeloos te houden. Actum den 27 April 1734. 
 Voor Spuelde en Pronck Schepenen loofden en wierden bur- 
 gen, als voorvancks regt is, Gerrit Bisschop en David Beertsen 
 voor ’t Erfhuijs van Juffer Siwarda Schrassert; des beloofden 
 de Heeren Roderik, Jacob en Aman Johan Schrassert, als 
 Erfgen., de voorse burgen te vrijen als regt is. Actum den 
Voor Pronck en Pannecoeck  12 april 1734. 
Schepenen loofden en wierden  
burgen als voorvancks regt is,  Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen en Geerfden 
Dr. Andreas Apeldorn en Tileman  in Veluwe bekende Petronella Wijgmans wed. Wessels tut.  
Bon voor ’t Erfhuis van Maria van  secr. in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
der Steen wed. van Jacobus van  en oversulcx kragt deses te cederen en te transporteren 
Kolck; des beloofde Dr. Joh. Apeldorn  aen Beert Evertsen en sijnen Erven een Math Hoijlants 
de voorse burgen deser burgtogts halven  op den Hagen mehen onder Harderwijck en een hoeckje 
te indemniseren. Actum den 12 Lants in ’t Ampt van Ermelo agter de Zeeboer gelegen, 
April 1734.  Heije maat genaemt, beide bij de Hierder Molenaer 
 gebruijckt werdende, voor 250 gl. daer van Compa- 
 rante bekende voldaen te sijn. Belovende voorse par- 

 ceeltjes te wagten en wahren kommervrij en alle 
 voorpligt, tot de verpond 1732. incluis, af te doen, 
 als erfkoops regt is, onder verband als na regten. 
 Actum den 27 April 1734. werdende de secretaris 
 versogt af te segelen. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen verklaerden 
 Johan Herman Schoenmaeker en Annetje van der  
 Leeuw Egtelñ. uijt onderlinge liefde en toegene- 
 gentheit elkanderen reciproce te tugten in alle 
 haere nae te laeten gerede en ongerede goederen, 
 actien en crediten, niets van haere naelaten- 
 schap uijtgesondert; in voegen dat de langstlevende 
 van haer beide des eerst overledens goederen het 
 leven lang na Tugtsregten sal besitten, gebruijcken 
 en genieten, sonder ijmants tegeleggen. Bege- 
 rende dat dese in forme van Testament, Codicil, 
 Legaat of andere betere forme sal bestaen en 
 effect sorteren. Actum den 4 Meij 1734. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen bekenden 
 Jan Karssen voor sig selfs, als Eijgenaer voor de 
 helft en een agtste, ende den selven Jan Karssen 
 en Willem Beertsen, mitsgaders Kars Zegersen  
 die sig sterck maecken voor Willem Camphuijs  
 en Cornelia Jacobsen, alle te saemen Erfgen Erfgenaemen van 
 de overige drie agtste parten, in eene vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft, gece- 
 deert en getransporteert aen Rijcket Timonsen  
 en Gerritje Everts Egtelñ. en haeren Erven een 
 Huijsje en plaats in de Rabbestrate naest Rijcket  
 Apeldorn ter eenre en Teunis Egbertsen ter andere 
 sijde,bij koperen gebruijckt werdende, voor 
 167-10-: vrij gelt, daer van Comparanten 
 bekenden voldaen te sijn. belovende oversulcx 
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 voorse parceel te wagten en wahren kommervrij en alle 
 voorpligt daer van af te doen, als erfkoops regt is, 
 onder verband als na regten. Actum den 5 Meij 1734. 
 
 Voor Hotthe en Schrassert Schepenen bekenden Jacob Henricksen  
 en Maritje Henricks tut. marit, in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en oversulcx kragt deses te transpor- 
 teren aen Peter Goedvree en Johanna Maass Egtelñ. en Haeren 
vid. infr. fol. 12vso.  Erven een Huijs en Plaetse in de Luttekepoort-strate naest 
 Franck Vermeer ter eenre en Lubbert Driessen ter andere 
 sijde, voor 203 gl. waer van Comparanten bekenden vol- 
 daen te sijn. Belovende mits dien voorse Huijs en plaetse te wag- 
 ten en wahren kommervrij en alle voorpligt daer van af te 
 doen als erfkoops regt is, onder verband als na rechten. 
 Actum den 10 Meij 1734. 
 
 Voor Holthe en Spuelde Schepenen bekenden de Heere Roderik  
 Schrassert en Vrouwe Lubbertina Anna van Rensen Egtelñ. 
 de Heere Jacob Schrassert en Vrouwe Elberta Johanna  
 van den Clooster Egtelñ., de Ehevrouwen met haere Ehehee- 
 ren geassisteert, mitsgaders de Heere Aman Johan Schras- 
 sert, tesamen Erfgeñ. van Juffer Siwarda Geertruijd Schras- 
 sert, in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben ver- 
 koft en oversulcx te cederen en te transporteren kragt 
 deses een Hof gelegen in het steegje aen de gragt tusschen 
 de Smee- en Luttekepoorten naest de Hoven van Claas Kors  
 verkoft en opheden opgedragen, aen David Beertsen en 
 Jacobje              Egteln. en haeren Erven voor vijf en tagtig 
 glns., daer van Comparanten bekenden voldaen te sijn. 
 Belovende mits dien voorse Hof te wagten en wahren 
 kommervrij en alle voorpligt daer van af te doen 
 als erfkoops recht is, onder verband als na regten. 
 Actum den 7 Meij 1734. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden deselve Erfgeñ. in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en oversulcx 
 te transporteren kragt deses aen Claas Kors en Jannetje  
 Driess Egtelñ. en haeren Erven twee Hoven aen deser stadts 
 gragt tusschen de Lutteke en Smeepoorten naest Manens  
 Erfgeñ. Hof aen de eene en ’t steegje aen de andere sijde 
 voor 245 gln. daer van Comparanten bekende voldaen 
 te sijn. Belovende mits dien voorse Hoven te wagten en 
 wahren kommervrij en alle voorpligt daer van af te 
 doen, als erfkoops recht is; onder verband en sub- 
 missie als na rechten. Actum den 7 Meij 1734. 
 
 Voor Holthe en Schrassert Schepenen loofden en wier- 
 den burgen, als voorvancks regt is, Hermannus van  
 Munster en Jan Both van Luijck voor het Erfhuijs van 
 Vrouwe Geertruijd van Zijll wede van de Heer Gerrit  
 van Hoolwerf; des beloofde Vrouwe Catharina  
 van Zijll wede wijlen de Heer Overste Lieutn Jacob  
 van Souten, tut. secr., de voorse burgen te vrijen 
 als regt is. Actum den 13 Meij 1734. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Dr. Johan  
 Greve en Helena Wilhelmina Ridder tut. marit., als 
 ab intestato Erfgeñ. van wijlen Lubberta Greve, en 
 pro portione dimidia Erfgeñ. ex testamento van 
 David Hasselaer, ende Johan van Rosendael als 
 volmagtiger van Dr. Anthonij Eding, voor de we- 
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 derhelft Erfgeñ. ex testamento van David Hasselaer  
 voornt, vermogens volmagt op den 16 jun. 1733. 
 tot Groeningen gepasseert, bij Schepenen gelesen 
 en aldus bevonden, dewelcke in eenen vaste en 
 stedigen erfkoop hebben verkoft gecedeert en 
 getransporteert aen en ten erflijcken behoeve 
 van Egbert Engelenburg en Jannetje Westerho- 
 ven Egtelñ. En haeren Erven een Huijs cum an- 
 nexis, staende in de Bruggestrate deser stadt, 
 tusschen Trijntje Westerhoven en Dirck Staal, 
 voor 525 gl. Dan nog aen Jan Goed en 
 Eva Harms Egtelñ. En Haeren Erve een Hof 
 in de Knijptang tusschen de wede Lansel terMeij 1734. 
 
 eenre en de wede Hoolwerf ter andere sijde 
 voor 535 glns. Bekennende de Comparanten van de 
 volle Koopspenningen den eersten penñ. met den laetsten te 
 hebben ontfangen, en Belovende dienthalven de voorse 

 parcelen aen de respective Koperen te sullen wagten en 
 wahren als erfkoops regt is, onder verband en sub- 
 missie als na regten. Actum den 13 Meij 1734. 
 
 Voor Geltsaijer en Apeldorn Schepenen compareerden Dr. 
 Jan Apeldorn en Elisabeth van Kolck Egtelñ. de Vrouw, 
 in desen geassisteert met haere Man voornt, sijnde sij Vrou- 
 we Comparante een Dogter van en eenige Erfgenaem 
 ab intestato van wijlen Maria van der Steen weduwe van 
 Jacobus van Kolck, en alsoo den eijgendom hebbende ge- 
 aequireert tot de naegemelte obligatie, die aan voorñ. 
 Maria van der Steen wed. van Jacobus van Kolck door 
 Pieter de Bruin bij Transport, op den 8 Meij 1719 voor 
 Philippus Roos Notaris tot Amsterdam en getuijgen 
 gepasseert, is getransporteert, ende verklaerde de 
 Comparanten in qualite voornt te hebben verkoft 
 ende daer omme bij desen in een vollen en vrijen 
 eijgendom te transporteren te cederen en op te drae- 
 gen aen en ten behoeve van de Heer Johannes Moer- 
 man, wonende tot Amsterdam voornt, een obli- 
 gatie van duijsent guldens capitaal, houdende 
 ten laste van het Gemeene Lant van Holland en 
 WestVrieslant, ten comptoire van Amsterdam, 
 staende ten naeme van N.90. Pieter de Bruin, ge- 
 dateert den 2 Febr. 1709. Fo 1666vso. en geaggreert 
 den 15 junij 1709. N. 18917. Reg. Fo. 1278. Bekennend 
 de Comparanten van den inhoude der gem. obligatie 
 ende de verschenen interesse van dien door den 
 Koper tot hun genoegen voldaen en betaelt te wesen, 
 hem oversulcx daer van niet alleen te quiteren, 
 maer oock aen te neemen en te beloven, dat sij gem. 
 obligatie voor alle op en aenspraeck sullen bevrij- 
 den, onder verband en submissie als nae rechten. 
 Actum den 12 Meij 1734. 
 
 Voor Holthe en Schrassert Schepenen bekenden Jan  
 van Asselt en Maritje Alberts Wessingen tut. marit. 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben ver- 
 koft en oversulcx kragt deses te transporteren aen Jan 
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 Claassen en Albertje Wouters Egteln. en haere Erven 
 een Huijs in de Hooge Strate naest Timon Staal ter eenre 
 en Aaltje de Baecker ter andere sijde voor een summa 
 van 200 gln. daer van Comparanten bekenden voldaen 
 te sijn. Belovende oversulcx voorse Huijs met alle 
 regt en geregtigheit te wachten en wahren kommer- 
 vrij, uijtgesondert ’s Heeren Verpondinge en gemene 
 Buijrlasten, en alle voorpligt daer van af te doen, 
 als erfkoops regt is. Onder verbant als na regten. 
 Actum den 17 Meij 1734. 
 
                    Mevrouw de Wede Elspeet magtigt Dr. Otto Wakker      Henrica van Suijck magtigt  
                    om te Lantgerigte tot Putten te intervenieren        haer man Derck Staal om 
                    voor Dirck Gerritse in saeke contra Wijne Beert-        haer Ouders boedel te redden. 
                    sen. d. 19 Meij 1734.         d. 24 Meij 1734. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden 
 Dr. Johan Greve en Helena Wilhelmina Ridder Egtelñ. voor 
 eerst in qualiteit als ab intestato Erfgeñ. van wijlen 
 Lubberta Greve, en dan nog pro portione dimidia Erfge. ex 
 testamento van wijlen David Hasselaer, sij Vrouwe Compa- 
 rante geassisteert met haeren voorñ. Eheman, ende Johan  
 van Rosendael als Volmr. van Dr. Antonij Eding mede pro- 
 portione dimidia ex testamento Erfgenaem van David Hasse- 
 laer voornt vermogens volmagt op den 16 jun. 1733. tot 
 Groeningen gepasseert, welcke bij Schepenen bevonden is sulcx 
 te behelsen, ende verklaerden in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft ende oversulcx te cederen en 
 te transporteren aen en ten erflijcken behoeve van Willem- 
 tje Henricks wede van Herman Toornman en haere Erven 
 een Huijs cum annexis, staende op de hoeck van de Doncker- 
 strate naest de behuijsinge van Evert Vossenbroeck, en 
 sulcx voor f 300 gl. daer van sij bekenden voldaen te sijn. 
 Belovende mits dien ’t selve Huijs te wagten en wahren 
 kommervrij en alle voorpligt daer van af te doen, onder 
 verband en submissie als na regten. Actum den 24 Meij 1734. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen bekende Aaltje Wijnen wede 
 van Peter Berentsen tut. secr. opregt en deugdelik schuldig te 
 wesen aen Jan Wijnen, Jan Arentsen en Wijne Peelen een summa 
 van agt en twintig gl. 16 st. per rest van meerdere, spruijten- 
 de uijt soodaene Burgtogt als sij Burgen in gevolge Acte den 
 2 Dec. 1733. voor Schepenen deser stadt op sig hebben genomen, 
 en op aenstaende Harderwijcker Kerckmis aen de wed. van den Procu- 
 rator Albert Huijsman verpligt sijn te betalen. Mede bekende 
 voorse wed. Comparante wegens geleende en verstreckte 
 penningen schuldig te sijn aen Wijne Pelen alleen een summa 
 van sestig car. guldens, voor welke summa de voorñ. Com- 
 parante met haere vrije wille na volkomen informatie 
 van verwillekeurings regten verbond (: sullende sij eerstgeñ. 
 burgen geprefereert werden voor den laetste crediteur 
 Wijne Peelen :) doende sulcx kragt deses all het saad staen- 
 de op ’t lant en erve van geseide wede Huijsman, waer op 
 Comparante gewoont heeft, niets daer van uijtgesondert, 
 als mede het saadgewasch staende op het Land van 
 Derck Snippendael leggende aen den Elswegh, weuls 
 camp genaemt, voorts haeren gehelen inboedel, 
 mede niets uijtgesondert, om alle hinder en schade 
 daer aen te verhaelen, ende als of die parcelen een  
 ijder in het bijsonder voor dese Stadts Camer Gerigte  
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 bij executie waren overwonnen. Gevende Comparan- 
 te mits desen aen gemelte burgen en crediteuren vol- 
 komen magt, om die voren gespecificeerde saad- 
 gewasschen en goederen, als haer gelieven sal, son- 
 der eenige oppositie daer tegen te maecken, te 
 mogen verkopen, als haer eijgen goederen. Belo- 
 vende deselve mede niet te sullen veralieneren 
 direct of indirect als met wille van voorñ. 
 crediteuren: Met renunciatie van alle Excep- 
 tien. Actum den 28 Meij 1734. 
 
 Voor Holthe en Van de Graaff Schepenen compareerde Henrick  
 de Vent, als specialik hier toe versogt en geauthoriseert 
 door Willem Reinders en Jannetje Lubberts Egtelñ. Volgens 
 bescheit de dato den Decemb. 1733. aen Schepenen vertoont, 
 dewelcke in de beste forme bekende door sijne principalen 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te sijn verkoft haer 
 geregte aendeel aen en in de naelatenschap van Lubbert  
 Egbertsen en Jutje Hessels in leven Echtelñ. aen en ten 
 erflijcken behoeve van Reijer Lubbertsen en Geertje Hen- 
 ricksen Egtelñ. voor een summa van hondert car. glns. 
 welke koopspenñ. alsoo die thans aen sijne principalen 
 waren betaelt; soo verklaarde hij Comparant in 
 sijne qualiteit het voorse aenpart en aendeel bij desen 
 te cederen en te transporteren aen Reijer Lubbertsen  
 en Geertje Henricks voorñ. en haeren Erven, met be- 
 lofte van het selve te wachten en wahren als regt 
 is, onder verband van sijner principalen personen en 
 goederen. Actum den 12 jun. 1734. 
 
                    Dr. Nicol. Will. de Meester magtigt Joh. van  Dr. Joh. Schrassert Volmr. van Gerrit  
                    Onna, om tegens ontfang van f 775 car. gl. Petersen van Harn non. ex. Erfgeñ. 
                    te transporteren het Twaelfde part van van Juffer Sophia Florentina van Lants-  
                    een Runmolen en Erve aen den Overtoon,  croon magtigt bij substitutis T. Bon om 
                    verkoft aen de wed. Leuvenig. d. 12 jun. 1734. sig in de goederen in desen Schependom te laeten 
  inleijden etc. d. 15 jun. 1734. 
 
 Voor Geltsaijer en Pannecoeck Schepenen loofden en 
 wierden burgen als voorvancks regt is, Dirck  
 Staal en Jan Eeckelenburg voor het Erfhuijs 
 van Juffer Sophia Florentina van Lantscroon, 
 voor soo verr de goederen in desen Schependom gelegen 
 betreft, ende voor soo veel Gerrit Petersen van 
 Harn non. mor. Catharina Godeus daer van 
 Erfgenaem bevonden en verklaert nog te werden. 
 Des beloofde de Scholt en Procurator fisci, Tileman  
 Bon als gesubstitueerde Volmagtiger van 
 voorñ. Gerrit Petersen van Harn de voorñ. 
 burgen te vrijen als regt is, onder verband 
 van sijnes principaals persoon en goederen. Actum 
 den 15 jun. 1734. 
 
 Voor Schrassert en Apeldorn Schepenen en Rigters 
 in tempore compareerde Tileman Bon, Scholtis 
 van Ermelo en procurator Fisci deser stadt 
 als gesubstitueerde volmagtiger van Gerrit 
 Petersen van Harn in huijwlick hebbende 
 Catharina Godens, Dogter van Do  Fridericus  
 Godeus, in leven predikant tot Bennekom, en 
 Barta Wijntges in leven Egteluijden, ende alsoo  
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 een susterling en Erfgenaem ab intestato van het laetst overle- 
 den Freulijn Sophia Florentina van Lantscroon, Dogter van 
 Jor. Frans van Lantscroon ende Anna Maria Wijntges eer- 
 maels Egtelñ. ende heeft in voorseide qualiteit, nadat hij 
 bevorens op den 15 jun. 1734. die Erfenis behoorlik soo veel no- 
 dig had verburgt, versogt te mogen werden ingeleidet in alle 
 ongerede goederen binnen dese Schependom door voorñ. 
 Freulijn Sophia Florentina van Lantscroon metter dood ont- 
 ruijmt en naegelaten, specialik in een Erve en goed Korten- 
 broeck genaemt, gelegen in Hierden, megers wijse gebruijckt wer- 
 dende bij de Wede van Evert Jansen Truijen, daer Oostw. den ge- 
 meijne Heeren-weg, Zuijdw. de Hr. Jacobus van Westervelt, 
 Westw. de Mehen en Noordw. de Wede van Franck Jansen ge- 
 legen sijn, met alle ap- en dependentien, recht en geregtigheit, 
 niets uijtgesondert; als mede het Erve en goed de Hoeve ge- 
 naemt, oock in Hierden gelegen, waer van pagterse is de 
 Wede van Egbert Cornelissen; landende Oostw. aen de Heer 
 Burgermr. Van Westervelt, Zuijdw. de Zoon of het plaggen- 
 velt van ’t voorñ. Erve, Westw. den gemelte Heer Burgermr. Van 
 Westervelt en Noordw. Elbert Jacobsen Muller, mede met alle ap- 
 en dependentien, regt en geregtigheit, niets uijtgesondert, soo ende 
 als het overleden Freulijn deselve goederen levende besete en stervende 
 nagelaten heeft, sulcks ten eijnde, om naemens sijn voorse 
 principaal non uxor. als Erfgen. ab intestato van meergem. 
 Freulijn te vindiceren den eijgendom en bij ordre de plenaire 
 possessis van deselve ongerede goederen; alles omni meliori modo 
 et forma juris. Wienvolgens Schepenen met den Comparant 
 sijn gegaen ter plaetse van de voorseide goederen, ende hem 
 in deselve hebben ingeleijdet ten fine voorsr in forma consueta 
 versoeckende den Aenl. verder, dat hier van een behoorlijcke 
 weete mogt werden geformeert en besegult, ende vermits 
 hij niet wist, wie sig somwijlen hier tegens soude konnen 
 mogen of willen in oppositie stellen, dat deselve bij affixie aen 
 de poorten deser stadt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx gepobliceert mogte werden, ten eijnde 
 een ijder, die sig dese saecke soude willen aenmaetigen, binnen 
 ses weecken koome en neeme hier tegens voor het geene 
 hij te raede sal werden. Actum den 16 jun. 1734. 
                                          weete geaccordeert 
                                          als versogt. 
 
 Voor Rouw en Pronck Schepenen heeft Aert Henricksen  
 als Erfgeñ. ex testamento van wijlen sijn broeder Enneken  
 Gerrits als voorvancks regt is, verburgt haer boedel 
 en sterfhuijs met de personen van Franck Henricksen  
 en Jan Henricksen, die hier mede present sijn en dese 
 burgtogt onder belofte van guarand hebben aenge- 
 nomen. Actum den 21 jun. 1734. 
  
 Voor Holthe en Pronck Schepenen bekenden Jacob Hen- 
 ricksen en Maritje Henricksen Egtelñ. Sij tut. mar. verkoft 
 te hebben een huijs staende in de Brugge-strate naest het 
 Huijs van de Heer Burgermr. van Westervelt ter eenre en Jan  
 Buijtenhuijs ter andere sijde aen Evert Bunschoter en 
 Aeltje Stevens Egteln. volgens Koopscontract in dato den 
 10 Oct. 1724 voor een summa van 500 car. glns. daer van Compa- 
 ranten bekenden voldaen te sijn. Het voorse Huijs met sijn 
 regt en geregtigheit dienvolgens cederende en transporteren- 
 de, met belofte van ’t selve te wachten en wahren kommer- 
 vrij en alle voorpligt daer van af te doen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na rechten. 
 Actum den 20 jun. 1734. 
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 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen bekenden Peter Goedvree  
 en Johanna Maass Egtelñ., sij tut. mar., wegens opgenomen 
 penningen deugdelik schuldig te sijn aen Gerrit Snel en  
 Henrickje Lamberts Egtelñ. en haeren Erven een sum- 
 ma van f 200 gl. ad 20 st. het stuck; daer van sij beloofden 
 te betalen jaerlicx een rente van vijf guldens ten hondert, 
 tot de aflosse toe, die telken verschijndage (: heden over 
 een jaer de eerste :) sal mogen geschieden, mits een vier- 
 deel jaers bevorens opgeseit sijnde. Voor Capitaal, Rente 
 en alle hier op te lopen kosten verbonden Comparan- 
 ten haere personen en goederen, specialik een 
 Huijs en plaetse in de Luttekepoort strate naest 
 Franck Vermeer ter eenre en Lubbert Driessen ter an- 
 dere sijde, haer op heden door Jacob Henricksen  
 opgedragen. Met renuntiatie van alle Exceptien, son- 
 derling van ongetelden gelde. Actum den 10e 
 Meij 1734. en geregistreert den 21 jun. 1734. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen loofden en 
 wierden burgen als voorvancks regt is, Jan van  
 Schalckwijck en Jan Leij voor het Erfhuijs van 
 Dr. Gerhard van Rijs zall. Des beloofde Juffer 
 Winarda van Rijs, geassisteert met Dr. Johan Schras- 
 sert, de voorse burgen, als Erfge., te vrijen als regt 
 is. Actum den 9 jun. 1734. gereg. 21 jun. 1734. 
 
                    De Heer Br Van Holthe magtigt T. Bon 
                    generaliter ad presentia et futura, soo 
                    als hem opgeven sal. Actum d. 3 jul. 1734. 
 
 Voor Oosterbaan en Apeldorn Schepenen compareerden 
 Dr. Johan Greve en Juffer Helena Wilhelmina Ridder Egtelñ. 
 als Erfgeñ. ab intestato van Lubberta Greve in leven Huijs- 
* en mede als Erfgeñ. ex testa-  vrouw van David Hasselaer, * de tweede Comparante met 
mento voor de halfscheit  haeren Eheman geassisteert, ter eenre, ende Johan van  
van den selven David Hasse-  Rosendael procurator alhier, in qualiteit als gevol- 
laer.  magtigde van Dr. Antonij Eding, Erfgeñ. ex testamen- 
 to voor de wederhelfte van voorñ. David Hasselaer, 
 vermogens volmagt op den 16 jun. 1733. tot Groe- 
 ningen gepasseert, bij ons gesien, gelesen en be- 
 vonden sulcx te behelsen, ter andere sijde, de- 
 welke verclaerden te hebben geschift, gescheit 
 en gedeilt alle soodaene goederen, als sij uijt 
 hoofde voorsr met elkanderen gemein waren 
 hebbende, in der voegen, dat sij alvorens hadden 
 van elkanderen gesepareert de naelatenschap- 
 pen van voorseiden David Hasselaer en Lubberta Greve, 
 welcke laetste; den eerstgenoemde in tugt had beseten tot 
 sijn dood toe; en tot welckers rondmakinge sij te samen 
 hadden besloten dese rekeñ. Dat David Hasselaer ten huijw- 
 lick had aengebragt volgens Huijwlicx voorw.                   f 500 -:- 
 En volgens deselve Huijwliks Voorw. voor een Douarie 
 moest hebben -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   f 200 -:- 
                  Dus                     f 700 -:- 
 waer van moest afgaen den inbreng van Lubberta 
 Greve, die wel in de Huijwlicks Voorw. niet was 
 uijtgedruckt, maer bij accoord gestelt op -     -     -           f 150 -:- 
 soo dat Hasselaer uijt den alingen boedel voor uijt  
 kwam                                            f 550 -:- 
 waer boven Hasselaer nog had betaelt de  
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 Dood schulden van sijn vrouw, die Dr. Greve alleen most lasten  ad.  f 269-13-4 
 Dan nog had hij betaelt wegens de uijtschulden van den gemeins 
 boedel volgens inventaris f 223 -16-8, waer van Dr. Greve de 
 halfscheit most goed doen -     -     -     -     -     -  f 111-18-4 
 En had Dr. Greve op het Erfhuijs in den jaere 1726. gekoft 
 voor f 32-4-: waer van bij de halfscheit alhier most goed 
 doen ad -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -       f  16-2- . 
 Soo kwam de naelatenschap van David Hasselaer alhier te goede   f  947-13-8 
 Van welke f 947-13-8 wederom most afgaen wegens 
 het geene der alinge boedel geduijrende de Tugt door 
 Hasselaer was vermindert, ende voor de halfscheit aen 
 Dr. Greve most werden goed gedaen; als aen sijlver- gelt 
 uijtgegeven -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   f 482-13- 
 aen goud -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -         77-3- 
 capitalen en inschulden bij hem ontfangen volgens 
 gemaeckte rekeninge -     -     -     -     -     -     -            206-:- 
 Van het Erfhuijs, in de jaere 1726 gehouden, bij 
 hem ontfangen -     -     -     -     -     -     -     -     -          296-:- 
 Wegens vermist goud en sijlver- werck volgens 
 astimatis van Vrouw van Cleeff bij een aparte 
 notitie vervat -     -     -     -     -     -     -     -     -     -          68-12- 
                                                                                     f  1130:12- 
  Maeckt de halfscheit   -     -     -      f 565-6- 
 Dus kwam de naelatenschap van Hasselaer nog te boven         f 382-7-8 
 Daer nog bij kwam den inpost der Collaterale successie 
 Door Hasselaer betaelt, en welke Dr. Greve weder moest 
 goed doen, volgens quitantie    -     -    -     -     -     -     -     -          25-2- . 
 Maeckt te saemen voor Hasselaers naelatenschap     -     -          f  407-9-8 
 Vervolgens getreden tot verrekeninge van de Eerste paeij der 
 Koopspenñ. van de Huijsen en Hof bij Dr. Greve ontfangen; nae- 
 menlik van Willemtje Henricks -     -     -            150-:- 
 van Egbert Engelenburg -     -     -     -               262-10- 
 van Jan Goed -     -     -     -     -     -     -               67-10- 
 van de opstuijvers -     -     -     -     -     -              48-:- . 
 waer van Dr. Greve als Erfgeñ. van Lubberta  f  528-:-      
 Greve eerst kwam de geregte halfscheijt ad      264-:-. 
 Dus bleef nog gemein                               -      f  264-:- 
 waer af moest gaen het betaelde regt 
 van Collateraal  -     -     -     -     -        18-19-4 
 De jura van de Secretaris  -     -           12-12- . 
                                f 31-11-4 
 Bleeff voor Hasselaers naelatenschap  -     -           232-8-12 
 Hier in kwam de Heer Eding de Helft -     -                                       f   116-4-6 
 En wegens het bovenstaende slot van de voorboedel kwam 
 de naelatenschap van Hasselaer te boven f 407-9-8, - dus alhier  f 203-14-12 
 waer bij Dr. Greve nog most betalen wegens het verkofte 
 goud en sijlver, bij hem ontfangen -     -     -                                     f    12-5-6. 
 Tegen welcke voorstaende f 332-4-8. Dr. Greve wederom       f   332-4-8 
 te goede kwam uijt de Erfhuijs gelden bij de procurator 
 Rosendael ontvangen -     -                             70-16-6 
 En wegens overbetaelde schulden ad f 180-8-10, voor 
 de helft -      -                                                                  90-4-5 
 Soo moest Dr. Greve nog suijver aen de Heer Eding we-                f 161-:-11 
 gens voorseide posten uijtkeren -     -     -                         -               f 171-3-13 
 Waer dan nog bij kwam de laeste paeij der koops- 
 penningen van de verkofte Huijsen en Hof bij Dr. 
 Greve ontfangen, als van Willemtje Henricksen  f 150 -:- 
 Egbert Engelenburg -     -     -                                 262-10- 
 Jan Goed -     -     -     -                                             67-10-  
 Nog had Dr. Greve ontfangen van Megteld  
 Claarbeeck een jaer Huijshuijr                        ad     50-:-. 
 Waer van Dr. Greve als Erfgeñ. van                     f 530 -:- 
 Lubberta Greve eerst kwam de geregte 
 halfscheit -     -     -                                                  265-:- 
 En dan als Erfgeñ. van Hasselaer-     -                 132-10- 
 Dus de Heer Eding insgelijcks -     -                                       - f 132-10- 
                                  verte 
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 Eijndelik waren nog in den alingen boedel een geve- 
 stigt Capitaal ten laste van Jan Henricksen en 
 Geertje Martens ad -     -                    77-:- 
 En een jaer rente verschenen den 19. 
 jan. 1734.     -      -                   -           3-17- 
 Nog een gevestigd Capitaal ten laste 
 van Bessel Alberts en Aertje Jansen 
 ad       -                                     -           60 - : -  
 En een jaer rente vervallen den 2. 
 jul. 1734.        -                                        3 - : - 
 Waer in Dr. Greve als ErfgeÑ.       f    143 – 17 –  
 van sijn moeij eerst kwam de 
 halfscheit ad             -                            71 – 18 – 8 
 Nog als Erfgeñ. van Hasselaer ¼. ad    35 – 19 – 4 
 Dus de Heer Eding insgelijcks                   -                 f 35 – 19 – 4 
 Voor een Kleed en Mantel most Dr. Greve 
 volgens accoord uijtkeeren                  -                       f 10 - : -       . 
 Soo dat de Heer Eding in het geheel 
 kwam        -                        -                                         f 349 – 13 – 1 
 Welcke f 349 – 13 – 1. den procr Johan van Rosendaal in sijne 
 qualiteit door Dr. Johan Greve waren betaelt en voldaen. 
 Gelijk sij Comparanten oock onder elkanderen hadden ver- 
 deilt soodane inboedels goederen, als bij het gehoudene Erfhuijs 
 niet waren verkoft geworden, ende een ijder sijn aengedeel- 
 de parcelen had na sig genomen. Bekennende die vol- 
 gens den eenen den anderen ter saecke van boven gemelte 
 naelatenschappen in vrindschap te hebben vergenoegt, vol- 
 daen en betaelt, sonder dat den eenen op den andere dien- 
 aengaende eenige opspraeck is behoudende, oock cede- 
 rende een ijders aengedeelde goederen en effecten, in spe- 
 cie des tweeden Comparants regt tot de voorgeseide veste- 
 nisse; en belovende elkanderen en den eenen de andere 
 te sullen wachten en wahren het volkomen effect 
 deses erflijcken en onwederroepelijcken Magescheits, 
 als sulcx na regten behoort; oock all ’t geene sig 
 nog tot voor – of naedeel des boedels mogt opdoen, 
 elkanderen en den een den anderen na rats van 
 ijders hereditaire aendeel te sullen laeten profiteren 
 of lasten. Alles onder verband van wedersijds principalen 
 personen en goederen, met submissie aen het Hof provin- 
 ciael van Gelderlant, Stadt Gerigte van Harderwijck 
 en alle anderen. Actum den 9 jul. 1734. 
 
 Voor Geltsaijer en Pannecoeck Schepenen compareerde 
 Gerritje Carels wede van Gerrit Kerchem, dewelcke 
 verklaerde haere uijtterste wille te sijn, dat na haer 
 dood alle haere gereede en ongereede goederen, 
 actien en crediten, soos ij stervende sal naelaten, 
 sullen vererven en koomen eeuwiglik en erflick 
 op de kinderen van haar overleden Broeder 
 Wouter Carelsen; deselve instituerende tot haere 
 universele Erfgenaemen bij desen. Legaterende 
 nogtans aen haer Suster Jacobje Carels een 
 hondert en vijftig guldens, een Sijlvere Beecker- 
 tje, ses Bedelakens, ses Hembden en drie paer 
 sloopen, aen haer Susters Aeltje Carels kin- 
 deren vijftig guldens, aen des selfs Dogter Jaco- 
 ba Meijer een sijlvere lepel, en aen haer Dogter 
 Megtelina Meijer een stuk wit Linnen; als mede 
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 aen haer Susters Dirkje Carels kinderen sestig guldens; aen des selfs 
 Dogter Megtelt Pot een sijlvere lepel, en aen haer Dogter Debora  
 Pot oock een sijlvere lepel. Welke Legaten sij begeerde dat na haer 
 overlijden door haere Erfgeñ. aen haere Legatarien sonder eenige 
 aftreck of beswaer sullen werden uijtgereijckt. Willende dat desen 
 sal bestaen in de beste forme. Actum den 14 julij 1734. get. en ges. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen en Overweesmeesteren 
 compareerden Jan Jacobsen en Aaltje Jacobs tut. fratr. sig 
 mede sterck maeckende voor haer Suster Jannetje Jacobs  
 nog onmundig. desen hebben geapprobeert, dewelke bekenden dat hare 
 overleden vader zall. Jacob Francken in sijn leven had verkoft 
 aen Beert Evertsen en sijne Erven een stuckje lants gelegen 
 in Hierden tusschen Kopers en Verkopers Land gelegen, daer het 
 met een staert in gelegen was, en nu bij Kopers Lant aen ge- 
 maeckt is, voor twee hondert sestig guldens, daer van Compa- 
 ranten bekenden voldaen te sijn. Weshalven sij voorse stuckje 
 lants cedeerden en transporteerden kragt deses, houdende 
 de verpondinge op haer Transportanten bij gelegen Lant, en 
 belovende voorse stuckje Lants te wachten en wahren kom- 
 mervrij en alle voorpligt af te doen als Erfkoops regt is, 
 Onder verbant als na regten. Actum den 17 julij 1734. 
 
 Voor Schrassert en Spuelde Schepenen loofden en wierden burgen 
 als voorvancks regt is, Claas Aertsen en Peter Claassen voor 
 ’t erfhuijs van Michel Henricksen; des beloofde Jannetje Claassen  
 als moeder en Erfgeñ., tut. secr. de voorse burgen te vrijen als 
 regt is. Actum den 24 julij 1734. 
 
                                      De Weduwe Van Rijs magtigt den Scholt Gerh. Bongaert  
                                      en Dr. Jan Reind. Pronck samt en ijder bijsonder om haer 
                                      Appellations-Saeck @ de Ampts Jonkeren van Nijkerk te ver- 
                                      volgen. d. 30 julij 1734. 
 
 Voor Holthe en Schrassert Schepenen bekende Vrouwe Cathari- 
 na Zijll wed. van de Heer Jacob van Souten, tut. secr. te hebben 
 verkoft en dienthalven te transporteren aen Franck Decemers en 
 Geertje Karssen Egtelñ. en haeren Erven een Huijs en Erve staende 
 en gelegen in en aen de Luttekepoort-Strate naest het Huijs van 
 de jufferen Van Rosendaal ter eenre en van Juffer Hossen ter 
 andere sijden met alle sijn regt en geregtigheit, mitsgaders de water- 
 lossinge agter door de schuijre, doende in ord. verpond. f 5 – 6 – 4. 
 voor een summa van agt hondert guldens, daer van Comparan- 
 ten bekenden voldaen te sijn. belovende oversulcx voorse Huijs en Erve 
 met alle regt en geregtigheit als voorse te wachten en wahren 
 kommervrij en alle voorpligt af te doen als erfkoops regt 
 is, onder verband en submissie als na regten. Actum den 2. 
 Aug. 1734. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen bekende Jacob Jansen 
 voor sig ende als Voogd van sijn kind bij Grietje Gerrits ehe- 
 lick geprocreërt, en ten wiens opsigte Schepenen als Over- 
 weesenmr. desen approberen, in eenen vasten en stedigen erf- 
 koop te hebben verkoft en oversulcx kragt deses te transpor- 
 teren aen de Heer Johan Hensbergen Muntmeester 
 van Gelderlant en sijnen Erven een Schuijr en plaetsje 
 agter de Munt, naest het huijs van de wede van Jacob Willem- 
 sen Craeijenhorst ter eenre en de stadts gang ter andere 
 sijden, voor twee en negentig car. glns.; daer van Compa- 
 rant bekende voldaen te sijn. Belovende oversulcx voorse 
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 parceel met alle regt en geregtigheit te wagten en wah- 
 ren kommervrij en alle voorpligt daer van af te doen, als 
 erfkoops regt is; onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 4 August. 1734. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen en Overweesmrs. 
 bekenden Gerrit Weddewer en Gerritje van Soelen Egtelñ. 
 sij tut. marit. van opgenomen penningen, met consent 
 van Schepenen verspreekt, opregt schuldig te sijn aen de tijde- 
 lijcke Diaconen deser stadt een summa van twee hondert 
 en vijftig car. guldens ad 20 strs het stuck; daer van sij 
 beloofden jaerlicx te betalen een Rentevan vier gulden 
 per centur; daer in sijs ouden continueren tot de af- 
 losse toe, die alle verschijnsdag (: heden over een jaer de 
 eerste :) bij hondert guldens teffens sal mogen en moe- 
 ten geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. 
 Voor capitaal renten en alle kosten verbonden Compa- 
 ranten haere personen en goederen, en stelden tot speci- 
 aal onderpand haer Huijs, Schuijr en plaetse, staende 
 en uijtkomende in de Brugge-Strate naest de wede van Ellard  
 Aertsen ter eenre en Jan Spittaal ter andere sijde. Met re- 
 nuntiatie van alle Exceptien, sonderling van ongetelden 
 gelds. Actum den 4 Aug. 1734. 
 
 Voor Van Holthe en Van de Graaff Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is, Reint Koninck 
 en Jacob Henricksen voor het Erfhuijs van Gerrit  
 Evertsen Menno en Henrikje Stoothuijs in leven Egte- 
 luijden. des beloofden Everd Menno voor sig en Hen- 
 rick Sirckel naemens sijn Vrouw Jannetje Menno,  
 sig beide mede sterck maekende voor Evertje en 
 Elisabeth Menno, als ErfgeÑ., de voorse burgen 
 te vrijen als regt is. Actum den 6 Aug. 1734. 
  
 Burgermeesteren Schepenen ende Raad hebben na overgifte 
 der kinderen van Gerrit Mingelen en Marie Dircksen  
 Egteln., in ’t openbaer ad usum jus habentium verkoft 
 aen Jan van Dulmen een Huijs op de hoeck van de gevan- 
 gen Strate doende in ord. verpond. 2 – 13 – 2, voor 150 gl. 
 een Huijs daer tegens over aen Jacob Santbergen, doende 
 in ord. verpond. 1 – 3 – 6, voor f 2 gl., aen Peter van  
 Nunspeet een Hof in de Weijstege, doende on ord. ver- 
 pond. 1 – 1 – 4, voor 76 gl. ende 2/3 in een Hof in ’t steegje 
 aen het Raambleeckje, nevens Willem van Voort- 
 huijsen en Metje Hommels ’t andere 1/3, doende geheel in 
 ord. verpond. 19 st. 10 peñ., voor 56 gl. welcke koopspenñ. 
 wel sijn betaelt, om aen de meestgeregtigde uijt te 
 reijcken (: sijnde het 1/3 van de laetstgeñ. hof aen voorse 
 EgtelÑ. betaelt :) dienthalven voorsr parcelen aen de 
 respective Koperen cederende met belofte van 
 wahringe als sulcx na regten behoort. Actum 
 den 9 Aug. 1734. 
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 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen en Overweesmeesteren 
 compareerden de Heer W. van Holthe onse mede Raadsvrind, 
 en Vrouwe Alida Margareta Feith Ehelñ., de Heer Bernhard  
 Smits, Burgermr. der stadt Doesburg, als vader en voogd sijner 
 onmundige kinderen bij vrouwe Barta Gesina FeitH in 
 ehestand verweckt, de Heer Henrick Wilbrenninck Predicant 
 tot Kesteren als voogd van de minderjarige kinderen 
 door de Heer Jan Bernhard Feith bij vrouwe Judith Marga- 
 reta Wilbrenninck in ehestand verweckt, gesamentlijcke Erf- 
 genaemen abintestato van wijlen de Heer Gerhard van Hool- 
 werf, en bekenden te cederen en op te draegen aen Vrouwe 
 Catharina van Zijll wede wijlen de Heer Overste Lieut. Jacob  
 van Souten haer Huijs en Erve staende en gelegen in en aen 
 de Donkerstrate ter eenre de Heer Burgermr. Jacob Schras- 
 sert en Dom Philippus Wentholt ter andere sijde, met 
 alle regt en geregtigheit, voor de sum van drie duijsent 
 een hondert en vijftig guldens vrij gelt, op een ord. ver- 
 pond. van 8 gl. 10 st. Bekennende de laetste met den eersten 
 Koopspenñ. te hebben ontfangen, ende aldus daer van onterft 
 te sijn etc. Versoeckende ouctori fatis op de Secretaris Schrassert, 
 om hier van opdragt in forma uijt te geven. Actum den 11 Aug. 
 1734. 
 
 Voor Schrassert en Spuelde Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Gerrit Snel en Simon Jansen  
 voor het Erfhuijs van Michel Henricksen; des beloofden Jan  
 Michelsen pro se en Dries Driessen non. nixor. Henrickje Michels,  
 sig beijde mede sterck maeckende voor Rijcket Michelsen,  
 de voorse burgen te vrijen als regt is. Actum den 12e 
 Aug. 1734. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Willem  
 Marvelt en Geertruijd Marvelt mondige Soon en Dogter, sij met 
 haeren Broeder geassisteert, ende Albert van Nunspeet en Marten  
 Vermeer als Voogden Beeltje, Lambert en Henrickje  
 Marvelt, onmundige kinderen van Jan Marvelt en Eva  
 Lamberts in leven Egtelñ., ende sij voogden hier toe door 
 Heeren Overweesmrs. deser stadt geautoriseert, dewelke in 
 eenen vasten en stedigen erfkoop in het openbaer hadden 
 verkoft en oversulx kragte deses cedeerden en transporteer- 
 den aen en ten erflijcken behoeve van Niesje Moijen wede 
 van de proc. Alb. Huijsman en haeren Erven een Huijs 
 en Schuijre met alle regt en geregtigheit, staende in de 
 Schoenmakers strate en in het Vleeshouwers steegje uijt- 
 komende, naest Adam van Luijck ter eenre en Hermannus  
 van Munster ter andere sijde, soo en als de voorse Egtelñ. 
 in leven het selve selfs bewoont hebben, voor drie hondert agt 
 en dertig guldens, daer van Comparanten bekenden voldaen 
 te sijn. Belovende mits dien de twee Eerste voor sig en de 
 twee laetste Comparanten in haere qualiteit het voorse 
 Huijs en Schuijre met alle ap en dependenties te wagten 
 en wahren kommervrij en alle voorpligt daer van 
 af te doen als erfkoops regt is, onder verband en sub- 
 missie als na regten. Actum den 29 Julij 1734. 
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 Voor deselve Schepenen en Overweesmrs. verklaerden deselve Com- 
 paranten, de voogden bij ons geautoriseert, openbaerlick te 
 hebben verkoft en dienthalven te cederen en te transporteren 
 een Hof buijten de Groote poorte naest den Hof van de Heer 
 Burgermr. Van Westervelt ter eenre en die van den Brouwer 
 Van Essen ter andere sijde aen Cornelis Buijrman en Marie  
 Everts Egtelñ. en Haeren Erven voor een summa van een 
 hondert en agthien guldens; daer van Comparanten beken- 
 den voldaen te sijn. Belovende oversulcx voorse Hof te 
 wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt af 
 te doen als erfkoops regt is (: behalven de verpondinge 
 ad f : - 14 – 14. en een stedigheit aen het Rentampt der Cloo- 
 ster goederen van 3½ st. jaerlicx : ) als Erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na regten. Actum den 
 14 August. 1734. 
 
 Voor deselve Schepenen en Overweesmeesteren verklaerde 
 Geertruijd Marvelt, Dogter en universele Erfgeñ. van 
 Willem Marvelt en Reintje Claerbeeck in leven Egtelñ., 
 tut. secr., volkomen voldaen en vergenoegt te sijn over 
 het gedrag van Mr. Bessel Losser en Egbert Engelen- 
 burg omtrent haer persoon als Momberen gehouden, 
 ende deselve haerer goeder opsigt bedanckte. Waer 
 mede sij Comparante vermits haere meerderjae- 
 righeit verklaert is sui juris te sijn, ende de 
 voorn. Momberen van haere voogdij ontslagen sijn. 
 Actum den 14 August. 1734. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck loco Boonen Schepenen 
 en Overweesmre. compareerde de Heer en Mr. 
 Wilhem van Holthe, Mede-Raedsvrind, en Vrouwe 
 Alida Margareta Feith Egtelñ., de Heere Mr. 
 Bernhard Smits, Burgermr. der stadt Doesburg, 
 als Vader en Voogd van sijne kinderen bij Vrou- 
 we Barta Gesina Feith zall. ehelik gepro- 
 creërt, en Do Henrick Wilbrenninck, Predi- 
 kant tot Kesteren, als Momber van de Kinde- 
 ren door wijlen de Heer Johan Bernhard Feith  
 bij Vrouwe Judith Margareta Wilbrenninck  
 ehelijk verwekt en naegelaten, dewelcke ver- 
 klaerden als saementlijckeErfgeñ., nadat reets bevorens 
 een formele en specifique staat en inventaris van 
 den gehelen boedel door de wede, als boedelhouderse en 
 Tugterse was gemaeckt, alnu een wettig en onver- 
 breeckelijck Magescheit te hebben gemaeckt van den 
 boedel en naelatenschap van wijlen de Heer Gerhard  
 van Hoolwerf, in der voegen, dat het linnen en 
 sijlver ad 10 ll. 17 loot groote keur voor ijder staack, 
 ander sig verdeilt sijnde, vervolgens drie Loten sijn 
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 gemaeckt, ende geafgaliseert ijder Elf duijsend seven 
 hondert en vijftig guldens derthien stuijvers. waer 
 over het blinde Lot getrocken sijnde, is aen de 
 Heere en Vrouwe Van Holthe te deel gevallen in 
 verscheide Obligatien soo op den Keiser als andere met de 
 interesse tot datum deses ter summa van        -                          9258 - : - 
 Een Obligatie van twee duijsent guldens in blan- 
 co op ’t comptoir tot Amsterdam in dato den 1 meij# 
 1673. No. 516. fo 638. geaggrt – 23 febr. 1674. No 2437. regta 
 fol. 209.      -                                                                       -          2062 – 10 – 
 Een Deilinge in Spuelder Bosch              -                                      300 - : - 
 Aen gelt uijt de verkofte goederen            -                                     130 – 3 -    . 
                                                      f  11750 – 13 – 
 Aen de Kinderen van de Heere Smits is te deele gevallen, 
 in verscheide Obligatien op Hoogerheide, als andere 
 met de interesse       -                                                                     4281 - : - 
 Een obligatie op Veluwe in dato den 23 Meij 1696. ad 
 3000 gl. met d’interesse               -                                                 3150 - : -  
 Een Obligatie op Vrieslant ad 2000 gl. op de naem 
 van Nic. Bevelot de dato den 1 Mart. 1705. 
 No 1726 dog gerekent tegens 61 p centum   -                                1240 - : - 
 Eene op de Wede Schonemans met d’interesse  -                           410 – 13 – 
 In gelde uijt de verkofte goederen            -                                     2669 - : -      . 
                                                      f   11750 : 13 – 
 Aen de Kinderen van de Heere Johan Bernhard Feith is ten 
 deele gevallen, in Capitalen, soo bij de Afgoedinge, van 
 de moeder gedaen, blijckt genoten te sijn, daer onder be- 
Register van het Linnen grepen het Capitaal van de Heer Smits en Wede Huijs-  
den Kinderen Feiths toe- mans, met d’interesse         -                                                            4481 - : - 
gedeelt, volgens specifica-  Een Obligatie ad 3000 gl. op Veluwe in dato den 13e 
tie van Dr. Adr. van Holthe  Nov. 1706. met d’interesse        -                                                      3090 - : - 
Lakens 23 groot en klein  Een Obligatie ad 4800 gl. op de Oost Indische     
Sloopen grote 21. en klei-  Compagnie op naeme van Rochus van de  
ne. 8 . Tafel lakens groot  Capelle in dato den 12 sept. 1679. no 1184. dog 
en klein 13. Servetten groot  gereeckent tegens 82 per centum         -                                           3936 - : - 
en klein 92. Handdoecken  interesse       -                      -                                                                 90 - : - 
groot en klein 8. Gordij-  Aen gelt uijt de verkofte goederen       -                                                153 – 13 – 
nen groot en klein 3.  dan is nog verdeilt het restoir van de pen-                                  f     11750 ; 13 – 
Een Damast Tafel kleedje  ningen der verkofte Erfhuijs goederen, voor  ijder staack be- 
met een kant. 1 Kast-  draegende Een hondert seven en dertig guldens. Blijvende  
doeck. 1 genaeijde kant  tusschen de saementlijcke Erfgeñ. onverdeilt en aldus 
tot een schoorstede kleed.  gemein het Erf en goed genaemt Rhijnvisch en het 
1 bed met 2 Kussens en  geene daer naest aen gelegen is: mits gaders eenige 
peuluwe in het Erfhuijs  posten in den boedel van Mevrouw Reijnst, staende 
gekoft. 1 japonse Deken  op den inventaris van den selve boedel fol.  17 en 18. 
mede in ’t Erfhuijs gekoft.  Verklaerende vervolgens de Comparanten de voorse Erfnis 
1 uijtgehouwen bank ge-  en naelatenschap te hebben gescheiden en gedeilt, ende een  
koft voor f – 1 – 0.  ijder sijne te deele gevallen effecten te hebben ontfangen, 
 met belofte van den eenen den anderen daer omtrent 
 te wagten en wahren als magescheits regt is; onder 
 verband en submissie als na regten. Ende verklaerden 
 Schepenen desen als Overweesmre. mede te approberen. 
 Actum den 11 August. 1734. en geregistr. den 15 Do 
 
                    De HHren Van de Graaff en Boonen qq.  Geertruijd van Duijven magtigt Dirck  
                    magtigen Isaac Brands Scholt tot Pijnacker  Temans tot Amsterdam om met Hermannus  
                    om de pagt van 2 stucken Lants te innen, en  Kloppenburg rekeñ. te sluijten. d. 31. Aug. 1734. 
                    ’t selve Lant weder te verpagten. d. 25 Aug. 1734. 
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 Voor Schrassert en Geltsaijer Schepenen en Over provisoren 
 van de Diaconie deser stadt compareerde Vrouwe Cicilia  
 van Hoeclum Ehevrouw van de Heer Barthold Avercamp,  
 voor sig ende als specialik hier toe gevolmagtigd bij haeren 
 voorñ. Eheman vermogens volmagt op den 8 Decemb. 
 1733. voor den Scholtis des Ampts Heerde, Andr. Daendels  
 als Geauthoriseerde van de Heere Lantdrost van Veluwe 
 en Gerigtsluijden gepasseert, bij ons gelesen en bevonden 
 de kragt deser te behelsen, dewelke bekende van geleende 
 ende met onse consent opgenomen penningen opregt 
 en deugdelik schuldig te sijn aen de Broederen Diaconen 
 in der tijd binnen dese stadt eene summa van een 
 hondert car. gulds ad 20 stvs ijder; daer van sij be- 
 loofde jaerlicx te betaelen een rente van vier ge- 
 lijcke guldens tot de werckelijcke aflosse toe, die 
 alle jaer op den verschijndag (: waer van heden over 
 eenjaer de eerste sal sijn :) sal mogen en moeten 
 geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens opge- 
 seit sijnde. Verbindende tot securiteit van Capitaal 
  en Renten, voorts oock voor allen in cas van wanbetal; 
 hier op te lopen kosten haere personen, Erfgeñ. en goede- 
 ren, specialik haer Erve en goed voor in Tonsel in 
 deser stadt Vrijheit gelegen met alle ap- en dependentien, 
 haer Comparante van Vrouwe Barta Geertruijd  
 van Hoeclum Ehevrouwe van de Heere Burgermr. Van  
 Spuelde aengeërft; bij parate executie ende met 
 renuntiatie van alle Exceptien, in sonderheit van het 
 Recht dwanglosse verbiedende en van ongetelde 
 gelde. Met submissie als na regten. Actum den 4e 
 sept. 1734. 
 
 Voor  Geltsaijer en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 burgen als voorvancks regt is, Johannes van  
 Schalckwijck en Rijcket Timonsen voor het Erfhuijs van 
 Elbert Mossel; des beloofde Lambert van Dulmen in 
 huijwlijck hebbende Henrickje Elberts, als Erfgeñ., de voorse 
 burgen te vrijen als regt is. Actum den 14 sept. 1734. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen hebben Jacob  
 Henricksen en Maritje Henricksen Egtelñ. in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop verkoft, en oversulcx gece- 
 deert en getransporteert kragt deses aen de saement- 
 lijcke Kinderen en Erfgeñ. van Gerrit Menno en 
 Henrickje Stoothuijs in leven Egtel~,. een stuckje 
 Lands voor de stadt aen Westen aen de Zeesteeg 
 gelegen, naest het Hofje van Claas Korf ter eenre 
 en ’t land van Reijer Logen ter andere sijde, welck 
 lant van dit parceel vorens afgedeilt is en daer 
 over uijtweegt, mits hij ’t dan oock mede moet helpen 
 opmaecken, voor vier hondert Car. gl. daer van de  
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 Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belovende mits dien 
 voorse land te wagten en wahren kommervrij en alle voor- 
 pligt daer van af te doen als erfkoops regt is, onder verband 
 als na regten. Actum den 22 sept. 1734. 
 
 Voor Geltsaijer en Apeldorn bekende Niesje Moijen  
 wed. Huijsman voldaen te sijn van soodaene duijsend gl. 
 cum interesse, als sij van Ellard Staal en Susanna van  
 Engelen Egtelñ. heeft moeten hebben, versoeckende dat 
 het selve per protocolle geroijeert werde. Actum den 
 25 sept. 1734. 
 
                                                  Dr. Dav. Penninck passeert volm. in blanco 
                                                  om van Do. Benning in Indie te vorderen 300 
                                                  gl. cum interesse volgens Handschrift den 27 
                                                  april 1720 te Amsterdam afgegeven. d. 27 
                                                  Sept. 1734. 
 
 Voor Schrassert en Van de Graaff Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is, Henrick ter  
 Haar en Peter Karssen voor ’t Erfhuijs van Everd  
 Jansen Truijen en Geertje Everts in leven Egtelñ. 
 Des beloofden Aalt, Jan en Wouter Evertsen, mits ga- 
 ders Jannetje Dircks wed. van Everd Evertsen naemens 
 haer Dogterje Hendrijntje Everts, ende sig te saemen 
 sterck maeckende voor Beert en Aaltje Evertsen, als 
 Erfgen. de voorse burgen te vrijen, als regt is. Actum 
 den 28 sept. 1734 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen bekenden 
 Ellart Staal en Susanna van Engelen Egtelñ. verkoft 
 gecedeert en getransporteert te hebben haer Huijs en 
 Erve in de Brugge Strate, daer de stadt vrede uijt 
 hangt, soo als het selve in sijn bepalinge bij Ver- 
 koperen bewoont wert, niets daer van uijtgeson- 
 dert, en dat voor de summe van twee duijsent 
 een hondert en tagtig car. glns. aen Christoffel  
 Rijnsburg en Geertruijt van Engelen Echtelñ., welke 
 2000gl. Koperen beloven te sullen betalen met 
 de interesse, die in middels daer van moeten 
 betaelt werden, aen Benjamin Minuict en Engeltje  
 Bleiswijck Egtelñ. invoegen soo als Koperen het selve  
 van Benjamin Minuict en sijn vrouw ’t voorñ. Huijs 
 hebben gekoft, soo dat verkoperen bekenden voor 
 bovengem. Koopspenñ. in voegen voorse van het 
 geseide Huijs voldaen en betaelt te sijn en geen 
 regt of eijgendom daer aen langer te beholden, 
 waer van nu af aen het selve ten profijte en 
 voordeele van Koperen overgeven. Tot nakoming 
 deses verbinden Koperen en Verkoperen haere  
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 personen en goederen, om alle hinder en schade daer 
 aen te mogen verhaelen, alles onder submissie als 
 na rechten. Actum den 25 sept. 1734. 
 
 Voor Geltsaijer en Pannecoeck Schepenen hebben de Hr. Mr. 
 Wilhem van Holthe, Mede Raedsvrind, en Vrouwe Alida  
 Margareta Feith Eheluijden gemagtigt Isaac Hanius, om 
 uijt haeren naeme te transporteren een obligatie op ‘t 
 comptoir tot Amsterdam ad 2000 gl. capitaal de 
 dato den 1 meij 1673. n. 516. fol. 638. no. 2437. reg. fol. 209. soo 
 als deselve haer uijt den boedel van de Hr G. van Hool- 
 werf is aengekomen, de penñ. t’ontfangen, te quiteren 
 etc. mits doende bewijs rekeñ. en reliqua. En verder te 
 doen het geene dien aengaende selfs present sijnde 
 souden konnen of mogen doen. Actum den 9 octob. 
 1734.  
 
                    Dr. Otto Dijckhuijsen Wakker als  Jan van der Valck nom. nx. magtigt 
                    Volmr. van de Wed. van den Advoct Dr. Joh. Apeldorn @ de wed. van 
                    Ardesch substitueert Bon. d 13 Oct. profr Van Houten cum. pat. substit. 
                    1734.  d. 15 Oct. 1434. 
 
 Voor Schrassert en Spuelde sijn is volgende Dispositie gere- 
 gistreert: In den Naame Godes, Amen! Op heden den 21 jul. 
 des jaers 1730. sijnde vrijdag des avonds ten 8 uijrhe com- 
 pareerde voor mij mr. Willem Jan van Midlum, openb. 
 Nots t’ Amsterdam bij den Hove van Holland geadmit- 
 teert ende de na genoemde Getuijge in eijgenen personen 
 de Hooggeleerde Heer Cornelis van Houten philos. 
 et mathes. etc. etc. professor in de Universiteit te Harder- 
 wijck, ende Vrouwe Sophia Schoonhoven Echtelñ., woon- 
 agtig te Harderwijck, dog tegenswoordig sig bevinden- 
 de binnen dese stadt, beijde aen mij Notaris wel be- 
 kent, sijnde gesond ende om te disponeren ten vollen 
 bekwaem, te kennen gevende, dat sij lieden in overwe- 
 ginge van de sekerheit des doods, haer Ziel God Al- 
 magtig aenbevolen hebbende, ende haere doode lichae- 
 men een Christelijcke begravinge, te raeden waren 
 geworden van haere tijdelijcke na te laeten goede- 
 ren voorsieningen te doen, ende haer Testament 
 hadden besloten in manieren navolgende : Clausula 
 Concernens: En alsoo van nieuws disponerende ver- 
 klaarden sij Testateuren den een den andere reci- 
 procè, over ende weder gemaeckt te hebben, gelijck 
 sijlieden den een den andere reciprocè maken bij 
 dese den usufruct, lijftogt en vrugt gebruijck van alle 
 haere goederen, roerende ende onroerende, actien 
 crediten en geregtigheden niets ter werelt gesecludeert, 
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 nog uijtgeslotensondert, waer deselve gelegen sullen sijn of bevonden 
 mogen werden, omme bij de Langstlevende van hun beijde 
 ten lijftogten regten genoten te worden sijn ofte haer leven 
 lang geduijrende, sonder dat de Langstlevende gehouden sal sijn 
 eenige staat of inventaris te leveren, ofte eenige cautie of 
 andere versekeringe te stellen, als malkanderen langstleven- 
 de daer van ontheffende en bevrijdende bij desen: ende sulx 
 te eijsschen, te vorderen ofte te pretenderen, wel uijtdrucke- 
 lik verbiedende bij desen Post quodon alia: Alle het geene 
 voorse staet verklaerde sij Testateure te wesen haer beijder 
 ende elcks Testament en laetste wil: begerende dat het selve 
 na hun overlijden plaats hebben, stantgrijpen en effect sorteren 
 sal, het sij als testament solemneel, of soo niet als Codicille, 
 of andersints soo het best bestaen sal kunnen, versoeckende 
 hier van instrument in behoorlijcke forma. Aldus gepasseert 
 binnen dese stadt Amsterdam ten huijse van de voorse Juffr 
 Weduwe Van Hal op de Leijtse graft over de Kerckstraat 
 ter praesentis van Pieter Brugman ende Mattheus van der  
 Mije, als getuijgen hier toe versogt, die benevens de Testa- 
 teure en mij Notaris de Minute hebben ondertekent. 
 Quod attestor: was get. W.J. van Midlum Not. Onderstont  
 Compareerde voor ons onderse Schepenen der stadt Harder- 
 wijck Vrouwe Sophia Schoonhoven wed. Boedelhouderse 
 en Tugterse van wijlen de Heer Cornelis van Houten phil. 
 et Math. professor tot Harderwijck, ende heeft versogt soo veel 
 nodig en dienstig en verder niet, dat de bovenstaende Con- 
 stitutie van Tucht door doode van haere voorñ. EheHeer 
 op haer vervallen in forma solita mogte werden geregi- 
 streert, als geaccordeert wert bij desen. Actum onder 
 onse betekeninge en besegelinge in Harderwijck den 15. 
 Oct. 1734. 
 
 Voor Schrassert en Pannecoeck Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is, Dr. Joh. Apeldorn  
 en Dirck van Vulpen voor het Erfhuijs van profe Cornelis 
 van Houten, en wel in soo verre als het selve de Heer Jan  
 van der Valck vae. uxor. als Erfgeñ. aen gaet; des beloofde 
 de Hr Jan van der Valck sijn borgen kost en schadeloos 
 te houden. Actum den 15 Oct. 1734. 
 
                    Joh. van Wameling magtigt sijn Gerrit Coertsen magtigt Bon 
                    Oom Dr Wilh. Lobbee om sijn legi- generaliter et ubique ad lites contra 
                    time in ’s moeders nalatenschap quoscumque cum potest. substit. d. 21. oct. 
                    van sijn vader te innen. d. 20 Oct. 1734. 
                    1734. 
 
 Voor Schrassert en Spuelde Schepenen hebben Claas van  
 Houten en Jannetje Volten Egtelñ. in eenen vasten en stedi- 
 gen erfcoop verkoft en oversulx getransporteert aen 
 Evertje Menno en haere Erven een Hofje in de steeg 
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 agter de Mole voor de Smeepoort, leggende teijn- 
 dens de Camp aen de Regterhand, soo als Compa- 
 ranten van Henrick Laurensen hebben aengekoft, 
 voor 85 gl. daer van Comparanten bekenden vol- 
 daen te sijn. Belovende oversulcx voorse Hofje 
 te wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt 
 daer van af te doen als erfkoops regt is, onder 
 verband als na regten. Actum den 23. Oct. 1734. 
 
                    Jacob Smit magtigt Bon generaliter Dr. Adr. van Holthe nom. nx.  magtigt 
                    ad lites. d. 5 Nov. 1734.  Mr. Johan Emans om sijn legaat uijt 
                    De Heer De Meester magtigt Dr. Lamsweerd  den boedel van de Wed. Strijp t’ontfangen 
                    generaliter ad lit. d. 30 Nov. 1734. d. 15 Nov. 1734. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde Jan  
 Michelsen en Aaltje Jansen Egtelñ. voor sig, ende als hier 
 toe volgens gebleken bescheit gemagtigd door Lubbertus  
 Nijhof en Beeltje Jans Egteln. tot Haerlem woonagtig, 
 dan nog Jacob Glasenberg cum suis als tijdelijke Weese- 
 meesteren van ons Burger weeshuijs naemens Egbertje  
 Jans, in het selve Huijs gealimenteert, mitsgaders Eij- 
 bertje Gerrits wed. van Jan Simonsen als moeder en 
 voogdesse van Betje Jans, tsamen kinderen van Jan 
 Simonsen een ijder voor een 10de part Eijgenaer van een 
 staende op de Vischmerckt naest Jacob Dircksen  
 ter eenre, en de Heer Van Westervelt ter andere sijde,  
 dewelcke bekenden haere voorse aendeelen in het selve 
 Huijs in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en oversulx kragt deses te transporteren 
 aen haeren broeder Simon Jansen en Trijntje Gosens  
 Egtelñ. en haeren Erven, voor een summa van vier 
 en twintig glns. ijder, dus te samen voor ses en negen- 
 tig glns., waer van sijl. bekenden voldaen te sijn. 
 Belovende mits dien voorse Comparanten haere 
 voorñ. aendeelen in ’t selve Huijs, waer van Eijbertje  
 Gerrits de wederhelft toebehoort, ende het overige 
 10de deel den Koper reets van sijn vader was aenge- 
 erft, te wagten en wahren kommervrij en alle voor- 
 pligt daer van af te doen als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na regten. En is 
 desen ten respecte van het Weeshuijs en des Onmun- 
 digen bij Schepenen als Overweesmrs. geappro- 
 beert en getekent den 2 Dec. 1734. 
 
                    Paul Wilbrenninck magtigt Jacob 
                    van Neck in ’t Hage om sijn legaat 
                    uijt den boedel van de wed. Strijp te 
                    ontfangen etc. d. 4 Dec. 1734. 
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 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen en Overweesmre. heeft 
 Jannetje Tomassen haere twee onmundige kinderen bij Lucas  
 Petersen ehelik geprocreërt met naemen Christiaan en Lucas Lucassen  
 voor’s vaders goed bewesen ijder thien glns. dus 20 gl tsamen 
 en een paer sijlvere Broecksknoopen van sijn grootvader 
 voor Christiaan en een paer sijlvere gespen voor Lucas; all ‘t 
 welke sij aen de Momberen heeft overgegeven. Belovende voorts 
 de voorse kinderen op te brengen tot haere mundige da- 
 gen, te laeten leeren lesen en schrijven ende een ambact t’hae- 
 rer kostwinninge. Hier waren aen over en mede te vrede 
 als aengestelde Voogden Jacobus Huijberts en Harmen  
 Jansen, aen wiens ij haere staat behoorlik had geopent; 
 en waer op Schepenen berusten. Actum den 6 Dec. 1734. 
 
 Voor deselve Schepenen en Overweesmre. heeft Aert  
 Claassen Weduwenaer, sig sullende verandersaten, sijn drie 
 kinderen, bij Geertje Peters zall. ehelik geprocreërt, 
 voor ’s Moeders goed bewesen te samen hondert en twintig 
 glns., dus ijder 40 glns. te betalen ten mondige dagen; 
 daer voor inmiddels verbindende sijn persoon en goede- 
 ren, specialik verwillekeurende alle sijn Visch-wand, 
 Schuijt en Huijsraad, hebbende en toekomende; dan 
 nog de klederen van de Moeder en ’t geene tot haer 
 lijf heeft behoort, welcke geinventariseert sijn in bijgaende 
 inventaris, en gebragt sullen werden daer de Heere overweesmrs. 
 sullen ordonneren. Voorts beloofde de Comparant sijne Kinderen 
 te alimenteren tot haere mondige dagen toe en te laeten leeren 
 lesen en schrijven en een Handwerck na sijn staat. Hier waren 
 aen over en mede te vrede Claas Aertsen en Peter Lucassen  
 van den Berg, Grootvaderen der Kinderen, die verklaerden 
 na rijp overleg van de staat des boedels dese afgoedinge 
 te accorderen waer op Schepenen deselve dan oock aldus 
 hebben aengenomen. Actum den 6 Decemb. 1734. Bijgaande in 
 ventaris van het voorseide moeders goed. 1 swarte schorte, 
 1 cottoenen jack, 1 stoffen jack, 1 damaste Rock, 1 sergie du- 
 Bois rock, 1 Laken coleurd krippen jack, en dito borst, 1 swart 
 Laken krippen jack, 1 sergie rock, 1 Rijglijf met een borst, 
 7 Hembden, 6 Neersticken, 4 paar platte Mouwe, 6 Neusdoecken, 
 13 cornet-mutsen, 4 Onder-Mutsen, 2 paer Handschoenen, 
 1 swart sijde schortekleed, 1 swarte sijden kaper, 1 Beugel- 
 tasse sijlver, een gouden Ring, 1 paer sijlvere stiffen, 1 sijl- 
 vere Naeijring, 1 sijlvere Lepel. 
 
 Voor Westervelt en Pronck Schepenen bekende de Heer Johan  
 Hensbergen, Muntmr. van de provinciale Munte des Fur- 
 stendoms Gelre en Graefschaps Zutphen, voor sig en sijne 
 Erven in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben ver- 
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 koft ende oversulx in en mits desen te cederen en te 
 transporteren aen de Ed. mo. Heeren van de Reecke- 
 ninge in Gelderlant ten behoeve van de Domei- 
 nen deser provincie een Huijs en Schuijr staende 
 naest elkanderen in de Vijhestrate deser stadt, met 
 de plaetse en hof daer aen gehorende, aen de eene sijde 
 naest hetbHuijs hier onder benoemt, ende voorts rond 
 om tusschen het Erve van de Munte gelegen, soo en als 
 den Comparant dit parceel op den 17 Sept. 1732. bij Trans- 
 port van Reijer Vermeer en Gerritje Battard had aen sig 
 gekregen. Dan nog een Huijs en Camer naest bovenstaende 
 parceel, met de plaetse daer aen, naest de gemeine steeg 
 ter andere sijde; gelijck de wed. van Harmen Toorman op 
 den 4 Aug. 1733. het selve aen Comparant heeft getransporteert. 
 Het eene en andere te samen voor een summa van een duij- 
 sent ses hondert en twee en tagtig car. guldens; waer 
 van de Comparant bekende uijt handen van de Heere 
 Mr. Gerhard Pronck, Secretaris van de Reecken Camer, 
 als Verwalter Lantrenten van Gelderlant, voldaen 
 te sijn. Sig dien volgens daer van verklaerende vol- 
 komen onteijgent en ontgoedet te sijn ten behoeve voorse 

 en belovende aen welgemelte Heeren van de Reeckeninge 
 de voorse parcelen te wachten en wahren kommer- 
 vrij en alle voorpligt daer van af te sullen doen, 
 als sulcx erfkoops recht is; onder verband van 
 sijn persoon en goederen, met submissie als na 
 regten Actum den 14 Decemb. 1734. 
  
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen en Overweesmre. 
 heeft Helena van Witinga wed. van Martinus van  
 den Enden, sig sullende verandersaten, haere vier kinderen 
 Maritje, Heiltje, Peter en Egbert van den Enden voor 
 ’s Vaders goed bewesen t’samen hondert car. glns. uijt te 
 reijcken ten mondigen dagen; daer voor verbindende haer 
 Huijs in de Kleine Merckt Strate en haer Hofje buijten de 
 Groote poort naest Timon Staals Hof. Voorts beloofde 
 sij haere Kinderen ten mondigen dage toe op te brengen, 
 te laeten leeren lesen en schrijven en een handwerck of 
 ambacht na haere staat. Hier waren aen over en 
 mede tevreden Peter Claassen en Jan Henricksen als 
 aengestelde Voogden; die verklaerden na openinge 
 des boedels daer in te berusten. Actum den 17 Dec. 
 1734. 
De Erfhuis verburging   1735. 
van Do Henr. van Calcken-  Voor Rouw en Schrassert Schepenen bekenden Claas  
stein fiat sub d. 5 Jun. 1736.  Evertsen en Agnita Clos Egteln. in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en oversulcx 
 te transporteren aen Coopman Andreas Apeldorn  



38 
 

ORAH 152  1735 fol. 020 
 
 RijcketsZ. een vijfde part in een Hof gelegen in de Oude Touw- 
 baan naest Berent de Vent ter eenre en de Heer Wolfsen  
 ter andere sijde, soo als de tweede Comparante van haer 
 vader Zall. het voorse 5de part is aangeerft, voor 65 gl. 
 daer van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belovende 
 mits dien voorse aendeel te wagten en wahren kommer- 
 vrij en alle voorpligt daer van af te doen als erfkoops 
 regt is, onder verbant als na regten. Actum den 6 Jañ. 
 1735. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Bernhardus Evertsen en 
 Lambert Boxhorn voor het Erfhuijs van Gerritje van  
 Kisvelt; des beloofden Gerrit van Kisvelt en Jan  
 Voorschout in huijwelick hebbende Marie Stevens, voor 
 sig en sig beide sterck maeckende voor Tours, Gerrit,  
 Johannes en Petertje Stevens, nevens Barent van  
 Kisvelt, de voorse burgen te vrijen als regt is. Actum 
 den 8 Jañ. 1735. 
 
 Voor Schrassert en Pronck Schepenen bekende Burgermr. 
 Wolter van Spuelde te hebben verkoft de halfscheit van een 
 Hof gelegen aen deser stadt gragt in sijne bekende bepalinge 
 en doende in ord. verpond. volgens Quohier 15 stvs waer 
 van op den 10 Mart. 1733. de wederhelft door Barthold Over- 
 camp pro se en als gemagtigde van sijn vrouw Cicilia van  
 Hoeclum voor Schepenen Schrassert en Spuelde aen deselve 
 Koperen voor 100 gl was getransporteert, (; als bij dese minute in supra- 
 scriptis te sien:) aen en ten behoeve van Mr. Bessel Losser en 
 Elisabeth Engelen Egteln. en haere Erven voor 110 gl. Met 
 bekentenis van voldoeninge des selve coopspeñ. en belofte 
 van wahringe (: op een ord. verpond. van 15 str.) als erf- 
 koops regt is. Actum den 12 Jan. 1735. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen bekende Henrikje  
 Jansen te hebben verkoft een stuckje lants gelegen in 
 Hierden aen den Elsweg naest Burgmr. Geltsaijer ter 
 eenre en Beert Wijgmansen ter andere sijde met 
 desselfs regt en geregtigheit aen Jan Straelman 
 en desselfs Huijsvrouw Jacobje Hondius en haeren 
 Erven voor 70 gl. daer van Comparante bekende voldaen 
 te sijn. Renuncierende dienthalve van alle regt ten 
 behoeve als boven. Actum den 10 Jan. 1735. 
 
                    De Heer Rod. Schrassert magtigd  
                    Dr. Rein. van Brienen en Dr. Pilgr.  
                    van Ingen respective ad lites d. 
                    Jan. 1735. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen bekenden Henrik  
 ter Haar en Geijsje Petersen Egteln. voor haer en haere 
 Erven wegens opgenomen penñ. opregt schuldig te sijn 
 aen Jacob Glasenberg en Aeltje Dircksen de Vries  
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 Egteln. en haeren Erven een summa van een hon- 
 dert en vijftig Car. glns.; daer van sij beloofden 
 jaerlicx te betaelen een rente van vier gulds te 
 hondert; die continueren sal tot de finale aflosse toe, 
 welke sij altoos sullen mogen doen, mits een vierdeel jaer 
 bevorens de verschijndag de opsage gedaen sij geworden. 
 Tot securiteit van Capitaal, Renten en alle kosten 
 hier op bij wanbetalinge te lopen verbonden Comparan- 
 ten haere personen en goederen, en stelden tot een spe- 
 ciaal onderpand haer Hof voor de Groote poort naest 
 de Heer Burgmr. Westervelt ter eenre en Jan Grost Wed. 
 ter andere sijden. Met renuntiatie van alle Exceptien; 
 sonderling van ongetelden gelde. Actum den 14 Jan. 
 1735. 
 
 Voor Holthe en Graaff Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Lubbert Beertsen en 
 Reintje Lubbertsen voor het Erfhuijs van Maritje Lub- 
 berts; des beloofden Willem Tijssen en Peter Willemsen  
 in huijwlik hebbende Lubbertje Tijssen, als Erfgeñ., de 
 voorseide burgen te vrijen. Actum den 21 Jan. 1735. 
  
 Voor Schrassert en Oosterbaan Schepenen verklaerde 
 Derck Penninck Mr. Chirurgijn niet genegen te sijn 
 om met sijn afwesentheit sijn Burgerregt deser 
 stadt te verlaeten; maer tot onderhoudinge 
 van het selve een camer ten huijse van sijn Moeder 
 in huijr te hebben genomen en te houden, ende 
 dienthalven alnu oock met sijn vrouw en kind al- 
 hier te sijn gekomen, om sijn vuijr en ligt te hou- 
 den, als sulcx volgens stadsrecht behoort. Actum 
 den 25 Jan. 1735. 
 
 Voor Rouw en Pannecoeck Schepenen loofden en 
 wierden burgen als voorvancks regt is, Melis  
 Gerritsen en Lambert van Dulmen voor het Erf- 
 huijs van Teuntje Aerts van Aken; des beloofden 
 de kinderen en Erfgeñ. deselve burgen te vrijen. 
 Actum den 1 Febr. 1735. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is, Cornelis  
 Buntschoter en Gerrit Jansen voor het Erfhuijs 
 en sterfval van Grietje Hartgers wed. van Reint  
 Rijcksen zall. des beloofden Henrik ter Haar en 
 Hartger Petersen die burge  kost en schadeloos 
 te houden. Actum den 5 Febr. 1735.  
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 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen bekende Aert Henricksen 
 Brouwer van aengetelde penñ. opregt schuldig te sijn aan Timon  
 Cornelissen en Metje Timons Egtelñ. en haeren Erven een summa 
 van twee hondert en vijftig car. glns. à 20 st. ’t stuck (: door hem 
 te employeren tot afdoeninge van de vestenis van Neeltje  
 Vierhouten in ’t onderbenoemde onderpand) waer van hij beloofd 
 jaerlicx, soo lang hij deselve onder sig hield, te betalen een 
 rente van vier gelijcke glns. van ’t hondert, sullende het eerste 
 jaer verschijnen heden over een jaer. Des sal den Comparant 
 het selve capitaal alle jaer op den verschijndag mogen er- 
 leggen, wanneer hij sulcx een vierdeel jaers te voren sal 
 hebben gedenuntieert en opgekondigt. Voor capitaal, rente 
 en alle in cas van wanbetalinge hier op te lopen kosten 
 verbond den Comparant sijn persoon en goederen, specialik 
 sijn Huijs, Schuijre, Brouwerij met de ketel en allen toebe- 
 horen, Erve en alle verdere regt en geregtigheit, staende 
 en gelegen in de Vijhe-Strate naest en langs de steegh na de 
 wall gaende; ten bedwange als na regten. Met renuntiatie 
 van alle contrarierende Exeptien, sonderling van ongetel- 
 den gelden. Actum den 9. febr. 1735. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen verklaerde Stijntje  
 Jacobs wed. van wijlen Evert Jacobs voor sig en met bewilliging 
 van haere Kinderen den 1 Aug. 1733. te hebben verkoft en alnu 
 te cederen en te transporteren kragt deses aen Jan Jansen Mole- 
 naar tot Elspeet en Aaltje Otten Egtelñ. en haeren Erven haer 
 Huijs en Schuijr daer aen staende in de Haverstrate deser stede, 
 voor een summa van 175 gl. vrij gelt, haer tot haer genoege 
 door Koperen aengetelt en voldaen. Verklaerende dienthalve 
 van voorse Huijs en Schuijr ontgoedet te sijn; en belovende ’t selve 
 op een ord. verpond. van 3 – 10 ses 6. en gewoone schoorstede gelt 
 (: beide tot over den jaere 1733 door verkoperse af te doen :)  
 te wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt daer 
 van af te doen als Erfkoops regt is, onder verbant en sub- 
 missie als na regten. Actum den 14 Febr. 1735. 
 
 Voor deselve Schepenen bekende Tileman Bon als volmr. 
 van Jan Jansen Molenaer t’Elspeet en Aeltje Otten Egteln. 
 vermogens volmagt voor Engelb. Georg Ardesch Scholtis 
 van Barnevelt en Gerigtsluijden op den 7 febr. 1735. 
 gepasseert bij Schepenen van waerde, hier toe erkent, 
 en als de xxx magt deses specialik behelsende, in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en oversulx te 
 transporteren kragt deses aen Gerrit Harmsen en 
 Jannetje Wouters Egtelñ. en haeren Erven een 
 Huijs en Schuijre staende alhier ter stede in de 
 Haverstrate bij Koperen thans bewoont werdende 
 en bij Verkoperen van Stijntje Jacobs aengekoft ge- 
 weest, voor een summa van 160 car. guldens, waer 
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 van sijne principalen volkomen voldaen waren. Belovende 
 oversulx dat sijne principalen dit gecedeerde Huijs en 
 Schuijre, met geen andere lasten beswaert dan een 
 ord. verpond. van 3 – 10 – 6. en gewoon schoorstede gelt 
 (: tot 1733 incluis te suijveren ) sullen wagten en wahren 
 kommervrij en alle voorpligt daer van af te doen als 
 erfkoops regt is, onder verband haerer personen 
 en goederen, ende submissie en renuntiatie als 
 na rechten. Actum den 14 febr. 1735. 
 
 Voor Rouw en Van de Graaff Schepenen hebben Evert Craens  
 en Rijckje Geurts tut. marit en hij eerste Comparant 
 als Volmr. van sijn susters en Willem Bol thans Man van 
 Geertruijd, getransporteert een Boge aen de Vuller Brinck 
 ter eenre sijde de smits winkel en ter andere sijde de Boge 
 van Peter Parck aen Gerrit Willemsen en Henrickje  
 Lamberts Egteln. voor 52 gl. daer van sij bekenden 
 voldaen te sijn. Met belofte van wahringe als erfkoops 
 recht is. Actum den 14 april 1732. en geregistreert 
 den 17 febr. 1735. 
  
 Voor Spuelde en Pronck Schepenen bekenden Lubbert  
 Gerritsen en Maritje Cornelis Egtelñ. voor sig en 
 haeren Erven in eenen stedigen erfcoop te hebben ver- 
 koft en oversulcx kragt deses te transporteren aen 
 Willem Tijssen en sijnen Erven een Hoeckje Hooijlants 
 in de Tonseler Campjes in Hierden digt aen de Beeck 
 bijkants een vierdeel maths, daer Coper de weder- 
 helft van had, voor 51 gl. daer van Comparan- 
 ten bekenden voldaen te sijn. belovende voorse par- 
 ceeltje te wagten en wahren kommervrij en alle 
 voorpligt daer van af te doen als erfkoops regt 
 is, onder verband en submissie als na rechten. Actum 
 den 19 Febr. 1735. 
 
 Voor Holthe en Apeldorn Schepenen bekenden Jan Spittaal  
 en Gerritje Karssen Egtelñ. voor haer en haeren Erven 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en oversulx kragt deses te cederen en te transporteren 
 aen Willem Brinkink en Rebecca van Soelen Egtelñ. en 
 haeren Erven een Huijs en Hofje daer agter, staende en 
 gelegen in en aen de Brugge Strate naest Gerrit Weddewer  
 ter eenre en Willem Everts wed. ter andere sijde, met alle 
 regt en geregtigheit daer toe behorende, voor vijf hon- 
 dert car. glns. waer van Comparanten bekenden vol- 
 daen te sijn. Belovende mits dien voorsr. Huijs en Erve te 
 wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt daer 
 van af te doen, als erfkoops regt is; onder verband en 
 submissie als na regten. Actum den 1 febr. 1735. 
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 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen en Overweesmre. compareer- 
 de Peter Dijsbergen voor sig en als boedelhouder van sijn overleden 
 vrouw Catharina Morsha, mitsgaders mede soo veel dienstig 
 als voogd sijner kinderen bij voorse Ehevrouw geprocreërt, 
 dewelke bekende voor sig en in sijne voorse respective quali- 
 teiten opgenomen te hebben ende oversulx opregt schuldig 
 te sijn aen Juffr Helena Susanna Eding ende des selfs Erven eene 
 summa van vijfhondert car. glns. ad 20 stvs het stuck; daer van 
 hij beloofde jaerlicx te betalen eene rente van vijf gl. per 
 centum, tot de aflosse toe, die alle verschijnsdagen (: sijnde heden 
 over een jaer de eerste :) sal mogen geschieden, met hondert 
 gl. of meer na des Comparants convenientie, mits een 
 vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. Voor Capitaal, 
 renten en onverhooptelik bij wanvoldoeninge deses hier op 
 te lopen kosten verbond den Comparant sijn en sijner kin- 
 deren personen en goederen, gerede en ongerede, actie en  
 crediten, waer die sijn en uijtstaen en hoe die genaemt mogen 
 sijn. In specie tot onderpand stellende alle sijne ongerede 
 goederen in dese stadt gelegen, als het Huijs de Swaan bij 
 hem bewoont werdende, staende in de naemcedule der verpon- 
 dinge onder de naam van Huijs van de weduwe Elst, voorts 
 het Huijs van Gerrit Otten, het gedeelte van een Huijs in de 
 Rabbestrate ende het Huijs van Geurt Jansens weduwe, met 
 alle der selver ap- en dependentien, rechten en geregtigheden, 
 niets uijtgesondert. Belovende den Comparant de jaerlijk- 
 se interesse van het Capitaal van 1200 gl. soo de Erfgeñ. 
 van Abraham van Hall in de Huijsen De Swaan en Valck  
 heeft staen, als mede van dit capitaal procise te betalen, 
 oock de Verpondinge ordentlik af doen en de onderpanden 
 van nodige reparaties te voorsien; of sal de Renthefferse 
 altoos haer Capitaal en aenkleven mogen opeijsschen. Ende 
 vermits de Comparant dit Capitaal had aengeleit tot 
 afdoeninge van verlopen renten van voorse Capitaal 
 ad f 1200 gl. sijnde schulden des gemeinen boedels en bij sijn 
 vrouws leven reets vervallen, hebben Overweesmrs. desen 
 ten respecte der kinderen geapprobeert. Alles met re- 
 nuntiatie van alle Exceptien, sonderling van ongetelde 
 gelde, en onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 16 febr. 1735. 
 
 Voor Oosterbaan en Pannecoeck Schepenen compareerde 
 Gesijntje van den Berg, weduwe van Herbert Lunter- 
 bosch, wel sieck te bed leggende, maer haeres verstands 
 volkomen magtig sijnde, dewelke verklaerde in over- 
 denkinge des doods bij haer selven sonder ijmants 
 persuasie te hebben geresolveert over haere tijde- 
 lijcke goederen te formeren haere uijtterste 
 wille, die sij begeerd, dat na haer dood als Testa- 
 ment, Codicil, Legaat, ofte soo als deselve in 
 betere forme na regten kan bestaen, sou hebben 
 en genieten het uijtterste en volkomen effect. Sulcx 
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 dan doende bij desen, maeckte sij voor uijt, in foeme 
 van prolegaat, aen haer Suster Cornelia de Banck 
 alle haere wulle stoffen en sijden klederen, ende all 
 het gemaeckte Linnen, soo tot haere lijve geho- 
 rende, als anders, het zij Bedde Lakens, Sloopen, 
 Tafel-laackens en Servetten, sonder eenige 
 uijtsonderinge, mits gaders all het goud en 
 sijlver, ’t geen tot gebruijck en cieraad van 
 haer lijf heeft gehoort, ende het geene nog 
 verder tot haer lijf gehoort heeft, soo als ‘t 
 selve bij haer overlijden nagelaten en gevon- 
 den sal werden, en boven dit alles nog hondert sijlvere 
 Ducatons. Wijders institueerde sij tot haere Erfge- 
 naemen haere twee Broeders Arent van den Berg en 
 Pieter de Banck en haer voorñ. Suster Cornelia de  
 Banck, ijder in een egaal derde part van het geene na 
 aftreck van het voorstaende prelegaat in haere 
 boedel nog sal overig sijn, om het selve in drie 
 parten verdeilende een ijder sijn aengedeilde Derde 
 part na sig te nemen en erflik te besitten. Mits 
 oock de schulden onder haer drie egalik dragende, 
 soo van begrafenis als andere. Bevelende haeren voor- 
 seiden Erfgeñ. desen alsoo gewillig ende rust en  
 vredig na te leven. Actum Harderwijck den 19 Febr. 
 1735. 
 
 Voor Holthe en Spuelde Schepenen loofden, als voor- 
 vancks regt is, Cornelis Jansen en Aert Dwars voor 
 ’t Erfhuijs van Mechtelt van Wamel wed. Van Asselt;  
 des beloofen Dirck Rampen namens sijn soons, en 
 Petronella Mechtelt Rampen, als Erfgeñ., de voor- 
 se burgen te vrijen. Actum d. 22 febr. 1735. 
Voor Rouw en Pannecoeck 
Schepenen loofden en wierden  Voor Holthe en Schrassert Schepenen bekenden 
burgen als voorvancks regt   Willem Brinkink en Rebecca van Soelen Egtelr 
is, Bessel Losser en Egbert  voor sig en haeren Erfgeñ. opregt schuldig te sijn 
Cruijwagen voor ’t Erfhuijs  aen Geertruijd van Duijven en haeren Erven 
van Johan Oosterbaan Zall.;  wegens ontfangen en geleende penñ. een sum- 
des beloofden onse medeRaeds-  ma van drie hondert car. glns. à 20 stvs het 
vrind, de Hr. Peter Oosterbaan en Cornelis Coninck  stuck; daer van sij beloofden jaerlicx voor 
Kinderen en Erfgen. de voorse  rente te betalen vier gelijcke gulds per cen- 
burgen te vrijen als regt is.  tum tot de aflosse toe, die op ijder verschijnsdag, 
Actum den 23 febr. 1735.  waer van heden over een jaer de eerste sal sijn, 
 sal mogen geschieden, mits een vierdeel jaers 
Acte gepasseert den 25 Febr. 1735.  bevorens opgeseit sijnde; verbindende voor 
fiet.infr. fol. 104.  capitaal, renten en bij wanbetalinge daer 
 op te lopen kosten haer persoonen en goederen, 
 specialik haer Huijs in de Brugge strate, 
 soos sij onlangs van Jan Spittael hebben aenge- 



44 
 

ORAH 152  1735 fol. 023 
 
 koft, met alle ap en dependentie. Met renuntiatie van alle 
 strijdige Exceptien, in specie van ongetelden gelde. Actum 
 den 27 febr. 1735. 
 
 Voor Holthe en Schrassert Schepenen bekenden Evert Aelten  
 en Geisje Cillen Egteln. voor sig en haere Erven in een vaste 
 en stedigen Erfkoop te hebben verkoft en oversulcx kragt deses 
 te cederen en te transporteren aen Bart Petersen, Jongman, 
 en sijne Erven drie mathe Hoijlants gelegen aen Oosten 
 op de Kromme mehe naest de Heer Roderick Schrassert   
 ter eenre en een math bij Jan Woutersen gebruijckt wer- 
 dende ter andere sijde, voor ses hondert car. gulds, daer 
 van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belovende 
 dienthalve voorse Dagmaten te wagten en wahren kom- 
 mervrij en alle voorpligt daer van af te doen als erf- 
 koops regt is, onder verbant en submissie als na regten. 
 Actum den 3 Mart. 1735. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden Jan Leij en Annetje Hen- 
 ricks Egtelñ. voor sig en haeren Erven van opgenomen 
 penñ. opregt schuldig te sijn aen Evert Bunschoter en 
  Aeltje Stevensen Egtelñ. en haeren Erven een summa 
 van vijf en seventig Car. glns.; daer van sij beloofden 
 jaerlicx te betalen een rente van vier guldens tot de 
 aflosse toe, die alle jaer op den verschijndag sal mogen 
 geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. 
 Verbindende voor capitaal, renten en hier op bij wanbe- 
 talinge te lopen kosten haer personen en goederen; 
 en specialik haer Huijs in de gevange strate naest 
 Lambert Berentsen ter eenre en de wed. van Jan Stevensen  
 ter andere sijde. Met renuntiatie van alle Exceptien 
 sonderling van ongetelden gelde. Actum den 3 Mart. 1735. 
 
 Voor Rouw en Pannecoeck Schepenen hebben de sae- 
 mentlijcke Kinderen en Erfgeñ. van wijlen Teuntje  
 Aerts van Aken, laetst huijsvrouw van Peter  
 Lucassen van den Berg, in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop verkoft aen Coopman Jan Aertsen en  
 sijnen Erven een Huijsje in de Rabbestrate, daer 
 Peter Lucassen van de Berg in woont, staande tusschen 
 beide de behuijsinge van Antje Heijdelberg wed. Sas,  
 voor 165 gl. voorse Huijsje dienthalven cederende en 
 transporterende met alle regt onder belofte van het 
 selve te wagten en wahren kommervrij en alle 
 voorpligt daer van af te doen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na 
 regten. Actum den 3 febr. 1735. 
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 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen loof- 
 den en wierden burgen, als voorvancks regt is, 
 Laurens Jansen en Wouter Beertsen voor het 
 Erfhuijs van Henrick Laurensen; des beloof- 
 de Reijer Lubbertsen nom. uxor. en Bartje Reijers  
 naemens haerer Kinderen de voorse burgen 
 te vrijen als regt is. Actum den 9. Mart. 1735 
 
 Voor deselve Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Egbert  
 Engelenburg en Alb. Hoefnagelhamer voor het 
 Erfhuijs van Herbert Lunterbosch; des 
 beloofden Willem Lunterbosch als Voogd 
 sijner Kinderen, mitsgaders Jacob de Haan  
 en Geurtje de Haan, een ijder voor sijne 
 Erfportie, de voorse Burgen te vrijen als 
 regt is, onder verband en submissie als na 
 regten. Actum den 9 Mart. 1735. 
 
 Voor deselve Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Jan Aertsen 
 en Arent van Essen voor het Erfhuijs van 
 Gesijntje van de Berg, wed. van Herbert  
 Lunterbos. Des beloofden Arent van den  
 Berg en Pieter de Banck, mitsgaders Derk  
 Penninck, naemens sijn Vrouw Cornelia  
 de Banck, als saementlijcke Erfgeñ. de 
 voorse burgen te vrijen, als regt is; 
 onder verband van haere personen 
 en goederen, met submissie als na regten. 
 Actum den 9 Mart. 1735. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen bekende Willem  
 Ravensberg voor sig en als volmr. van sijn vrouw Wille- 
 mina Leemhorst vermogens volm. gepasseert voor den E. 
 Derk Brouwer Scholtis des Ampts Epe en Gerigtsluijden op 
 den 1 Mart. 1735. Schepenen vertoont en bevonden te conti- 
 neren de magt om te beswaeren of verkopen haere ongere- 
 de goederen, en bekende opregt en deugdelik schuldig te sijn 
 voor hem en Erven voorse qualiteit aen Boon van Voorst 
 ontfr des Ampts Ermelo en Weijmtje Suijck Egtelñ. en Erve 
 een summa van 200 car. gnld. heenkomende wegens geleen- 
 de en deugdelik aen hem verstreckte penningen, die hij 
 aennam te restitueren heden over een jaer met een 
 rente van vijf per centum, dog op den verschijndag 
 betalende soude Rentgever met 4 ten hondert konnen 
 volstaen, en het capitaal langer als een jaer behou- 
 dende in de betalinge der renten als voorse te con- 
 tinueren tot de effective aflosse toe, die alle jaer door 
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 Rentgeveren sal mogen gedaen worden mits een half jaer voor 
 den verschijnsdag behoorlijcke opsage doende; voor de verseke- 
 ringe van welck capitaal als voldoeninge der renten verbond 
 den Comparant p.q. sijn en vrouws persoon en goederen, stellende 
 daer en boven tot een speciaal hijpotheeck haer huijs alhier in de 
 Donkerstrate staende met de plaats en schuijr daer agter bij 
 Everhardus Heeser thans bewoont en gebruijckt wordende 
 om daer aen alle hinder en schade bij wanbetalinge van capi- 
 taal en Renten met alle kosten door Renthefferen te konnen 
 en mogen werden verhaalt, deselve en haer submitterende 
 te dien eijnde de judicature van desen welEd. Stadt Gerigte, 
 ’t Hof provinciaal en LantGerigte van Veluwe, met re- 
 nuntiatie van alle desen eenigsints tegenstrijdige Exceptien, 
 insonderheit die van onaengetelde gelde als van de kragt 
 en effect van dien geinformeert. Actum den 4 Mart. 1735. 
 
 Voor deselve Schepenen lxxxs heeft Heiltje Rouw verkoft een 
 ackertje saeijlants leggende aen den Elsweg naest de Heer Burgmr. 
 Geltsaijer ter eenre en Henrik van Raalt ter andere sijde aen 
 Brant Brandsen en Henrikje Cornelis Egtelñ. voor25 gl. waer 
 van Comparante bekende voldaen te sijn; oversulcx voorse 
 Laat cederende en transporterende aen en ten erflijcken 
 behoeve van voorse Eheluijden, met renuntiatie van alle 
 strijdige exceptien, onder verband en submissie als na 
 regten. Actum den 11 Mart. 1735. 
 
 Voor Oosterbaan en Westervelt Schepenen loofde en 
 wierde burge Jan Ekelenburg voor alle kosten schade en 
 interesse, soo gerigtelijcke als ongerigtelijcke, van soodane 
 Arrest, als Coopman Barent de Waal voornemens is an- 
 stonts te intenteren op sodane penñ. als Dr Arent van  
 Ermel beroepen predikant te Dornspijck aen Egbertje  
 Harms wed. van Crijn Driessen en de Erfgeñ. van de selve 
 schuldig is en alnog onder sig heeft, onder verband van sijn 
 persoon en goederen en renuntiatie van alle Exceptien een borge 
 competerende. Actum den 11 Mart. 1735. 
 
 Voor A. en H. van Westervelt Schepenen compareerde Dries  
 Beertsen en Willemtje Lubberts Egtelñ., dewelke beide gesond 
 van lichaem en verstand verklaerden haere uijtterste wille 
 en begeerte te sijn, dat de alngstlevende van haer beide sijn 
 of haer leven lang sal sijn en blijve in het volkomen genot 
 en gebruijck van alle des eerst overledens goederen, gere- 
 de en ongerede, actien en crediten, niets uijtgesondert, 
 elkanderen en den een den anderen daer in tutigende bij desen, 
 volgens de reserve daer van in haere Huijwlicks voorw. 
 gemaeckt, om alle die goederen na tugts regten te be- 
 sitten; ende sullen na dode van de langstlevende haer 
 beider goederen vererven volgens de provisie daer van bij 
 Huijwlicks voorwaerden gemaeckt, namentlik het onge- 
 rede elck de sijne keere en gaen na de sijde, daer deselve 
 van sijn heen gekomen, ende het gerede deilbaer wesen. 
 Edog verklaerden sij Comparanten, dat met dese Tugt 
 gecompenseert en geexstingeert sal sijn en blijven soodane  
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 gifte, waer mede sij elkanderen bij die Huijwlicks voorw. bij vooraf- 
 sterven hebben gebeneficeert. Willende dat dese als Testament, 
 Codicil, Legaat of in andere betere forme sal effect sorteren, 
 sonder ijmants oppositie of tegenleggen. Oirend Schepenen 
 en Secretaris betekeñ. en besegeling. Actum in Harderwijk 
 den 12 Mart. 1735. 
 
 Voor Holthe en Schrassert Schepenen bekende Aert Hanriksen  
 Brouwer voor sig en sijne Erven opregt en deugdelik van 
 opgenomen penñ. schuldig te sijn aen Evert Bunschoter en 
 Aaltje Stevens Egtelñ. en haere Erven een summa van 
 twee hondert en vijftig glns., daer van hij beloofde jaer- 
 licx op den verschijndag, daer van de eerste sal sijn heden 
 over een jaer, te betalen de rente ad vier per centum tot 
 de finale aflosse toe, die ten allen tijden sonder opsage 
 met hondert of meer guldens sal mogen geschieden. Tot 
 securiteit van capitaal en rente verbind de Com- 
 parant sijn persoon en goederen, specialik sijn Huijs, Schuur, 
 Brouwhuijs en Erve, staende en gelegen in de Vijhe strate 
 naest de Wed. van Wulf Driessen ter eenre en de gemeine 
 Steeg ter andere sijde, met alle ap en dependentie van 
 dien, om alle hinder en schade bij wanvoldoeninge deser te 
 lijden daer aen te kunnen en mogen verhaelen; alles onder 
 verband en submissie als na regten, en met renuntiatie 
 van alle Exceptien desen contrarie en wel in specie die 
 van ongetelden gelde. Actum den 14 Maert. 1735. 
 
 Voor Schrassert en Spuelde Schepenen compareerden 
 Pieter de Banck en Eva van Daetselaer Egtelñ. (: Sij Compte 
 met haer man geassisteert en hier toe door hem geauthoriseert) 
 sijnde sij Eva van Daetselaer een Dogter van wijlen Elias van  
 Daatselaar en Maria van Dorestein, en verklaerde de 
 Comparanten te constitueren en bij desen magtig te maecken 
 Pieter Bus en Rogier van Daatselaer (: dewelke nog voog- 
 den sijn over haer Comparantes twee minderjaerige 
 Susters:) specialik om in de naam en van wegen de 
 Constituanten en soo verre haer, als mede Erfge. van 
 haer gem. vader betreft, niet alleen te declareren dat sij 
 uijt hoofde van de Kusting-brief, die haere broeder Jan  
 van Daatselaer ter summe van agt duijsent glns. Capitaal 
 ten behoeve van hunne vader Elias van Daatselaar  
 op den 8 Nov. 1730 voor Schepenen der stadt Amsterdam 
 gepasseert heeft, niets te pretenderen hebbe, en dienvol- 
 gende deselve Kusting mede als voldaen te quiteren; 
 maer oock te consenteren, soo verre haer Comparan- 
 ten aengaet, dat die Kusting-brief ter Secretarie der 
 gem. stadt Amsterdam op het register werd geroij- 
 eert. Belovende van waerde te houden ’t geen door 
 de Geconstitueerdens ten dien eijnde gedaen sal werden, 
 onder verband als na regten. Actum den 15 Mart. 1735. 
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 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen bekenden Henrick ter Haar en 
 Geisje Peters Egtelñ. ende Hartger Petersen en Maritje Jurriens Egtelñ. 
 in eenen vasten en stedigen Erfkoop te hebben verkoft gecedeert en getrans- 
 porteert voor haer en haeren Erven kragt deses aen Jacob Sant- 
 bergen een Huijsje met alle regt en geregtigheit van dien, staende 
 op de Smeepoorter Brinck, waer naest het Huijs van Jacob Gerrit- 
 sen ter eenre en het Huijs van de wede van Jan Rijcksen ter an- 
 dere sijden staet, voor ses hondert en vier glns. van welcke 
 koopspeñ. de Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belovende 
 derhalven het selve Huijs te wachten en wahren kommervrij en 
 alle voorpligt tot den jaere 1734 toe daer van af te doen als 
 erfkoops regt is, onder verbant en submissie als na regten. 
 Actum den 18 Mart 1735. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden Henrick ter Haar en Geisje Peters  
 Egtelñ. in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft gece- 
 deert en getransporteert aen Jacob Santbergen en sijnen Erven 
 haer Huijs met alle aenkleven van dien staende in de Lutteke 
 poort strate deser stadt naest het Huijs van Gerrit van Kisvelt 
 ter eenre en het Haverstraatje ter andere sijde, soo als ’t selve 
 bij Verkoperen bewoont is geworden, en dat voor een summa 
 van vijfhondert guldens, waer van Comparanten bekenden 
 voldaen te sijn. Belovende het selve Huijs te wachten en wah- 
 ren kommervrij en alle voorpligt tot den jaere 1734. toe daer 
 van af te doen als erfkoops regt is, onder verband en submis- 
 sie als na regten. Actum den 18 Mart. 1735. 
 
 Voor deselve Schepenen bekende Jacob Santbergen in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft gecedeert en 
 getransporteert aen Henrik ter Haar en Geisje Peters Egteln. en 
 haere Erven sijn Huijs op de Smeepoorter Brinck, van Koperen 
 en Hartger Petersen aengekoft, naest het Huijs van Jacob Gerrit- 
 sen ter eenre en de wed. van Jan Rijcksen ter andere sijde; 
 voor 604 gl. waer van Comparant bekende voldaen te sijn. 
 Belovende oversulcx voorse Huijs te wagten en wahren kom- 
 mervrij en alle voorpligt daer van af te doen, als erfkoops 
 regt is, onder verbant en submissie als na regten. Actum 
 den 18 Mart. 1735. 
 
 Voor Rouw en Pannecoeck Schepenen bekende Jacob Santbergen 
 voor sig en sijne Erven van opgenomen peñ. opregt en deugdelik 
 schuldig te sijn aen de Heere Johan Hensbergen, Muntmr. van 
 Gelderlant en sijn welEd. Erven een summa van vijfhondert 
 Car. guldens a 20 stvs ’t stuck, door hem geemploijeert tot beta- 
 linge van sijn onderstaende Huijs; daer van hij beloofde jaer- 
 licx te betalen een rente van drie gl. 10 st. van ijder hondert; 
 die continueren sal tot de aflosse toe, welke alle jaer op 
 den verschijndag (: sijnde heden over een jaer de eerste ) sal mogen 
 geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. 
 Voor welck capitaal, renten en bij wanbetalinge hier op 
 te lopen kosten verbond den Comparant sijn persoon en goederen, 
 specialik sijn Huijs in de Lutteke poorts strate naest de put, 



49 
 

ORAH 152  1735 fol. 025vso 
 
 soo als het selve door Henrik ter Haar aen hem getranspor- 
 teert is; mitsgaders de backerij en all ’t geene daer toebehoort. 
 Met submissie als na regten, en renuntiatie van alle Exceptien. 
 Actum den 18 Mart. 1735. 
 
 Voor Westervelt, loco Oosterbaan en Boonen Schepenen en 
 Overweesmrñ. Engeltje Beerts wed. van Jan Helmigsen,  
 sig sullende verandersaten, haere drie kinderen, bij den selven 
 verweckt, bewesen voor ’s Vaders goed; Eerstelik, het Lant tot 
 Hoophuijsen ende het Broeck in Hierden door de vader uijt 
 sijnen ouderlijcken boedel vergeerft. Ten tweeden, Twee Math 
 Hoijlants op de Oostermehen, ende nog anderhalf math 
 aldaer, staende ehe aengekoft; in compensatie van soodane 
 gelden als der kinderen vader had aengebragt en aengeerft. 
 Ten derden, de geregte halfscheit van soodane ongerede 
 goederen, als sij staende huijwlick nog hebben aengekoft, 
 als namentlik de Biesen Camp, den Oude mehen, het ledi- 
 ge Huijs en de Huijsstede. Ten vierden, een summe van 
 hondert glns; voor de inboedel, Have, koorn, gunst en 
 verdere provisie, vrij gelt; blijvende de in – en uijt – 
 schulden des boedels tot voor en nadeel van de Com- 
 parante. Voor behoudens dat de Moeder Comparante aen 
 alle de voorse bewesen goederen sal hebben de lijftogt tot 
 der Kinderen mondige dagen toe. Belovende deselve tot daer 
 toe te alimenteren en te laeten leeren lesen en schrijven; 
 oock aen deselve alsdan te sullen uijtkeeren de linnen en wullen 
 klederen tot haer Vaders lijf gehoort hebbende ende ijder dertig 
 ellen Linnen. Hier waren aen over en mede te vrede Beert  
 Wijgmansen en Gerrit Lubbertsen Grootvader en Oom van 
 der kinderen sijde; die verklaerden na rijpe overweginge 
 en genoegsame opening sig die afgoedinge te laeten welge- 
 vallen; dus Schepenen deselve als Overweesmre. oock heb- 
 ben geaggreërt. Actum den 19 Mart. 1735. 
 
 Voor Schrassert en Van de Graaff Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is, Claas Eij- 
 bertsen en Peter Johannissen voor het Erfhuijs van 
 Maria van Vollenhoo; des beloofde Engeltje  
 Eskers, als specialik hier toe gemagtigt door haer 
 Eheman Henrick Claassen van Vollenhoo, vermo- 
 gens volmagt op den 17 mart. 1735. voor de Magi- 
 straat van Campen gepasseert, als Erfgeñ. de 
 voorse burgen te vrijen als regt is. Actum den 
 21 Mart. 1735. 
                                             Attestans van Mr. Losser over de impotentie van de Vaendrig van den  
                                             Clooster. d. 21 mart. 1735. 
 Voor Holthe en Boonen Schepenen compareerden  
 Henrick Willemsen de Vent, toekomende Bruijdegom 
 ter eenre, ende Jacobje Henricks weduwe van 
 Aert Reijersen, toekomende Bruijt ter andere 
 sijde, dewelcke verklaerden haer voorgenomen 
 huijwlick in te gaen op volgende condities: Dat 
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 den Bruijdegom van sijne kant aenbrengt aen gereed gelt een 
 summa van drie duijsent car. guldens, behalven het ongereed, 
 dat hij tegenswoordig besit. Daer tegen brengt de Bruijd geen 
 goed of gelt aen; sullende aenstaende weeck haere Kinderen 
 in vorige ehe verwekt, afgoeden met soo veel of weinig, als 
 alsdan goed gevonden sal werden. Dat dat de voorse aengebragte 
 goederen den Bruijdegom eijgen sullen blijven; ende alleenlik 
 winst en verlos, staende huijwlijck te vallen, gemein sal sijn. 
 Dat inval de Bruijdegom eerst sterft, sonder kind of kinderen 
 uijt dit bed verweckt na te laten, de Bruijd eeuwiglik en 
 erflicks al erven hebben en behouden de halfscheit van de vorens 
 aengebragte gelden van den Bruijdegom, boven all ’t ongerede 
 dat hij thans besit, mitsgaders alle de winst staende ehe te 
 vallen. Dan soo de Bruijd voor den Bruijdegom komt te sterven 
 sonder kinderen uijt dit huijwlik na te laeten, ofte oock kind 
 of kinderen uijt dit bed mogten overig sijn, soos al in allen 
 geval de Bruijdegom alle sijne aengebragte goederen eijgendom- 
 lik voor sig hebben en houden, ende daer over blijven disponeren 
 na welgevallen. Maer wanneer de Bruijdegom voor sijn 
 Bruijt sterft, ende kind of kinderen uijt dit huijwlick verweckt 
 agterblijven; soo sullen des Bruijdegoms goederen vererven op sijne 
 kind of kinderen; voor behoudens dat de Bruijd alsdan sal 
 behouden het vrugtgebruijck van alle sijne goederen haer leven 
 lang. Ende soo na dode van haer beide Comparanten het 
 laetste kind uijt dit huijwlik verweckt sonder lijfsgeboorte 
 mogt overlijden; soo sullen alle de goederen van den Eersten 
 Comparant heengekomen, wederom keere en gaen tot de 
 naeste Vrinden van des kinds vaders sijde (: namentlik 
 na de kant van den eersten Comparant :) die alsdan in 
 leven sullen sijn. Voorts reserveerde de Comparante de magt 
 om elkanderen t’allen tijden nader te mogen benificeren; ‘t  
 welck soo bundig sal sijn, als of sulcx in dese geschiet 
 ware. Actum Harderwijck den 25 Mart. 1735. 
 
 Voor Spuelde en Van de Graaff Schepenen bekenden Jan Heetpol  
 en Annetje Arents Camphorst Egtelñ. voor sig en haeren 
 Erven van opgenomen penñ. deugdelik schuldig te sijn aen 
 Geertruijd van Duijven en haeren Erven een summa van 200 car. 
 guldens; die sij beloofden jaerlicx te verrenten met vier gl. 
 van ijder hondert. welcke rente sal continueren te lopen 
 tot de aflosse toe, die alle jaer op de verschijndag (: die sijnde 
 heden over een jaer de eerste :) sal mogen geschieden, mits een 
 vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. Voor all ’t welcke 
 sij verbonden haere personen en goederen, specialik haer 
 huijs op den Broederen bij haer selfs bewoont werdende 
 met alle ap- en dependentien, capitaal, rente en kosten 
 daer aen te verhaelen. Met renintiatie van alle Exceptien, 
 sonderling van ongetelden gelde. Actum den 26 Mart. 1735. 
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 Voor Westervelt en Boonen Schepenen en Overweesmre. heeft Janne- 
 tje Beerts wed. van Cornelis Helmigsen, sig sullende verander- 
 saten, haere twee onmundige kinderen voor ’s vaders goed be- 
 wesen twee Math Lants op tot Hoophuijsen, twee Math op den 
 Oostermehen, Huijs en Hof in Hierden ende een ackertje saeij- 
 lants in den Hierder Enck; voor den inboedel aen ijder kind 
 vijf en seventig guldens ende ijder veertig ellen doeck; alles 
 uijt te rigten wanneer de kinderen tot haere mondige 
 dagen sullen gekomensijn; tot hoe lange, ende oock niet 
 verder, sij de bewesen goederen in tugt sou behouden. Voorts 
 beloofde sij de kinderen te alimenteren en op te brengen 
 tot haere mondigheit toe, oock te laten leere lesen 
 en schrijven, na staats gelegentheit. Blijvende de overi- 
 gen boedel met allen raed en onraed ten profijte en 
 laste van de Comparante. Hier waren aen over en 
 mede tevrede Beert Wijgmansen als Grootvader 
 en Gerrit Lubbertsen als Oom der kinderen, die 
 verklaerden na rijp overleg en examinatie des 
 boedels soodanig te sijn overgekomen. Actum den 26. 
 Mart. 1735. 
 
 Voor Schrassert en Spuelde Schepenen compareerde 
 Willem Lunterbosch als Vader en voogd sijner Kinde- 
 ren mits gaders als gemagtigde van de twee Kinderen 
 van sijn Suster Maria Lunterbosch bij Adriaen de Haan  
 ehelik verweckt, als Erfgeñ. ex testamento van Herbert  
 Lunterbosch, ter eenre, ende Arent van den Berg,  
 Pieter de Banck ende Cornelia de Banck, als gemag- 
 tigde van haer Man Derck Penninck, als Erfgeñ. ex 
 testamento van Gesijntje van den Berg weduwe van 
 Herbert Lunterbosch, ter andere sijde, ende verklaer- 
 den, dat sij na resumptie van den inventaris, welke Gesijntje 
 van den Berg na het overlijden van haeren Man als desselfs 
 boedel houderse en Tugterse had opgestelt en overgegeven, 
 en verdere reddinge des boedels na dode van Gesijntje 
 door des selfs Erfgeñ. en de mede Comparant gepleegt, 
 te hebben geformeert een staat des boedels, ende daer op 
 een balance in conformité der opgerigte Huijwlicks voor- 
 waerden; soo en als deselve desen annex is. Dat dien- 
 volgende sij Comparanten elkanderen ten wedersij- 
 den minnelik en vrindelik hadden uijtgekeert en 
 laeten trecken, het geene de overledene Egtelñ. ten 
 wedersijden ten huijwlijck hadden aengebragt, de 
 gemaeckte Conquesten, soo verre die gemein waren, 
 gedeilt en daer van een ijder, na aftreck van het  
 geene de een of andere sijde particulierlik verpligt 
 was, sijne halfscheit na sig genomen. Soo als dan 
 onder die Conquesten de tweede Comparanten ver- 
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 klaerden aen de eerste te cederen de halfscheit van het sesde part 
 in het Huijs en de halfscheit van den halven hof staende ehe 
 aengekogt, tegens de vergoedinge van den halven Koopspenñ. 
 op den annexen staat ten voordele der vrouws Erfge. uijtge- 
 trocken. Dat sij vervolgens eenige andere wedersijdse pre- 
 tensie, als van provisie van Asjovisch aen de eene en de 
 gedane melirratie aen het Huijs aen de andere kant, tegen 
 de anderen hadden gecompenseert en gedodet. Edog vermits 
 de laetst overledene op haeren inventaris sig had gedebiteert 
 met een post van Moinone ad f 394 – 5 – 8, ende de Erfgeñ. 
 van Gesijntje twijffelen of die wel oijt staende huijwlick 
 was ingekomen, soo reserveerden de tweede Comparanten 
 dat, inval sij bij nader ondersoeck souden mogen konnen bewijse, 
 dat die post geduijrende het huijwlik niet is ontfangen, de 
 eerste Comparanten haer daer omtrent voor de halfscheit 
 te goede sullen komen. Ende vermits er nog eenige uijt- 
 staende rekeninge waren, die niet ontfangen hebben konnen 
 werden; soo hebben de absente de presenten gemagtigt, 
 om deselve als best mogelik te innen en voor ’t gemein 
 te ontfangen, onder voorbehout van reken en verand- 
pro Memoria; De Halve  woordinge. Verklarende hier mede in alle vrindschap 
Deiling in Spuelder  te sijn van elkanderen gescheiden, den een den andere sijne 
Bosch blijft onverdeilt  aengedeelde effecten cederende en overgevende kragt 
en gemein.  deses: met belofte van wahringe als regt is. voorts 
 alles ter goeder trouwe, onvervanckelijck en alle arg 
 of list desen uijtgesloten. Actum den 1 April 1735. 
 De annexe staat luijt als volgt; geschreve door Lunterbosch: 
 Aengebragte goederen van Lunterbosch: 5/6 van een 
 Huijs. ½ Hof. Aen contant gelt f 50 gl. Mainone ,  
 f 394 – 5 – 8. Van de Vissers f 227 – 3 - : Voor Spaane Kuijpers Hout 
 en Winkel f 82 - : - : Voor inboedel f 44 – 1 – 8. Bedraegt ’t samen f 797 – 10 – 
 Aengebragte goederen van de Vrouw sijn: Van van der Hart  
 f 963 – 14 – 10. In contant f 40 - : - : somma f 1003 – 14 – 10. Is te 
 samen f 1801 – 4 – 10. Inkomsten van den Boedel in ’t gemeen; 
 Contant gelt f 1239 – 13 – 8. Voor het hout f 1357 – 4 – 8. Ontfangen 
 Houtschulden f 1261 – 13 – 8. Van den inboedel is in het gemeen ge- 
 komen f 286 – 17 – 8. Boven dien hebben de Vrinden nog ont- 
 fangen voor des Mans goed, dat hij beseten heeft voor ‘t  
 huijwlik f 44 – 1 – 8. En alsoo wij die vervolgens hier af sullen 
 trecken, brengen die als ontfang in f 44 – 1 – 8. Nog van 
 het Tin gemaeckt f 23 – 10 - . Van de Tonnen etc. f 44 – 2 – Van 
 Jacob Henricksen enz. voor de helfte ontfangen f 227 – 3 – 
 Nog hebben de Vrinden de wederhelfte van de laetstgeñ. 
 som. ontfangen, die wij als des mans goed daer vervolgens 
 sullen aftrecken, f 227 – 3 - : Van Jacob Berents Visser f 150 - : - 
 Nog voor het Kuijpers gereedschap ontfangen en bij de 
 vorige post niet gerekent f 12 - : - item voor 1/6 part in ‘t  
 huijs f 200 - : - item voor ½ Hof f 90 - : -. Bedraegt saemen 
 f 5163 – 12 - : Schulden op den inventaris f 1965 – 12 – 2. Buij- 
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 ten die nog f 48 – 11 – 12. f 3149 – 8 – 2. Hier gaet af voor aengebragt 
 goed van Lunterbosch, behalven de ongerede f 797 – 10 – voor de 
 Vrouw f 1003 – 14 – 10. f 1801 – 4 – 10. Bij gevolge staende houwlick 
 gewonnen f 1348 – 3 – 8. Welkers helfte is f 674 – 1 – 12. De mans 
 aengebragte goederen nu, als in het voorige opstel blijckt, 
 sijn f 797 – 10 – En het overgewonnen gelt staende ehe 
 houwlik, als blijckt volgens uijtrekening, is f 674 – 1 – 12. 
 f 1471 – 11 – 12. Hier tegen schuldig aen de Heer Van Westervelt  
 f 500 - : - Morgengave f 315 - : - Doodschulden f 264 – 17 – 12. 
 f 1079 – 17 – 12. Dese schulden afgetrocken sijnde van de voorige 
 som, blijckt dat wij een Huijs en Hof vrij hebben, en boven 
 dien nog ontfangen moeten het overige, sijnde f 391 – 14 – (. En 
 dan sijn er nog uijtstaende rekeningen enz., in het gemeen:) Nadien 
 nu op den inventaris ingebragt wert van Jan Dircksen  
 Visser staende ehe houwlik ontfangen te sijn, en dat na alle 
 schijn bij het contante gelt sal sijn geweest f 103 – 5 – en ik 
 nogtans buijten dien het selve weer gevoegt hebbe bij die 
 twee posten van f 227 – 3 – soo volgt, dat ick de helfte van 
 die somme weer moet uijtkeeren, sijnde f 51 – 12 – 8. dan 
 resteert nog f 340 – 1 – 8. Hier gaet af voor het halfscheit 
 van het 1/6 part van het Huijs en den Halven Hof f 145 - : - 
 blijft f 195 – 1 – 8. 
 
 Voor Spuelde en Pronck Schepenen loofden en wierden burgen, als 
 voorvancks regt is, voor het Erfhuijs van de Heer Aman  
 Johan Schrassert de personen van David Beertsen en Gerrit  
 Bisschop; des beloofden de Heeren Roderick en Jacob Schras- 
 sert voor sig, en als bloet oomen van de onmundige 
 kinderen van wijlen de Heer Engelbart Otto Schrassert 
 en Vrouwe Agnis Jacoba Schilders voorñ. burgen te 
 vrijen. Actum den 26 Mart. 1735. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen en Overweesmre. 
 bekende Grietje Jans wed. van Peter Henricksen Zeeboer,  
Compareerde Jan Petersen, dewel-  sig sullende verandersaten, haere twee kinderen bij voorñ. 
ke verklaerde van sijn stijfva-  Peter Henricksen ehelik verweckt, voor ’s vaders goed te 
der en Moeder Dirk Jacobsen en  bewijsen het geregte vierde part in volgende parcelen : in 
Grietje Jansz in alles en allen  ¾ math over de Beeck, het Maatje genmt., in 5/4 math, gent  
wegens dese afgoedinge voldaen  het Wulven geer, en in een Math Hooijlants den Hooij Camp, 
te sijn. Houdende tegen Wijne  alle 3 parcelen in den Ampte Ermelo gelegen; als mede 
Henriksen wegens eenige der hier  in ½ math saeijlants gelegen op de Lage Vare, en in 
na gespecificeerde goederen sijn  een acker in den Enck met Wijne Henricksen gemein, 
actie gereserveert. Actum den 2  alle beide parcelen in dese Schependom gelegen; voorts 
april 1746.  een vierde part in de Erfnisse van haer Comparantes vader 
                          Johan Schrassert  Jan Henricksen Zeeboer bij haer moeder in tugt beseten 
 werdende. Mitsgaders dan nog twee hondert gulden, 
 aen gelt, te betalen als de kinderen mondig sullen sijn; 
 daer voor haere ¾ parten in bovenstaende parcelen 
 verbonden sullen sijn en blijven. Alles vrij gelt, en boven 
 soodane klederen en andere effecten, als op het an- 
 nexe staatje apart genoemt staen. En daer benevens  
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 een behoorlijcke uijtset, als sij mondig sijn: en den jongste een 
 paer goude knoopen in sijn hembd, als den andere oock heeft. 
 Blijvende den vorderen boedel met allen raed en onraed tot haer 
 Comparants voor en nadeel. Wijders beloofde sij haere kinderen 
 tot haer mondige dag toe op te brengen na haer staat, en te 
 laten leeren lesen en schrijven. Hier waren over en mede te 
 vrede Wijne Henricksen en Jan Jansen als der kinderen oomen  
 en aengestelde voogden. Waerom wij oock dese hebben geappro- 
 beert en getekent den 8 April 1735. 
                                                 Inventaris van de goederen van de nagelaten kinderen van Peter  
                                                 Henricksen Zeeboer door haer moeder bewesen op de 8 April 1735. 
                                                 20 Henbden. 6 Kussen-Sloopen. 6 lakens. 8 Dassen. 2 Sackneusdoecken. 
                                                 1 Sergier Rock. 1 Witte Borstrock met witte knoopjes. 1 Dito Damaste 
                                                 met 43 sijlvere Knoopen. 1 Dito Sergier met 35 sijlvere Knoopen. 1 Witte 
                                                 Linnen Broeck. 1 Dito Sergier Broeck. 1 Dito Swarte Broeck. 1 Roode lakense   
                                                 Borstrock met 33 sijlvere knoopen, die Henrick moet voor uijt hebben en 
                                                 dragen als het nodig wesen sal. 1 Kopere Bed-pan met een Kopere steel. 
                                                 1. Tinne Schotel met twee tinne Borden. 1 Tinne kan met 2 Tinne Kommen. 
                                                 1 Houte Rackje met 12 Tinne Lepels. 11 Sijlveren Ducatons. 1 Rijcksdaler. 
                                                 2 Halve Rijcksdalers. 1 kleine Engels sijlvere penningje, gewaerdeert op een 
                                                 Sestebalt. 2 Sijlvere Hembdts knoopjes. Elf guld. en ses stvs voor het ge- 
                                                 deelte van het Koper voor de Knderlijcke portie. 
 
                                                    De Heer Burgermr. Oosterbaan magtigt Rijcket Apeldorn, om van 
                                                    Johannes Schueten Coopman tot Creijvelt, t’innen en t’ontfangen 190 gl. 
                                                    Cum clausulis solitis. d. 8 April 1735. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen en Geerfde in Veluwe 
 compareerden Aaltje Aerts wede van Dries Hulleman, geassis- 
 teert met Otto Beertsen haer Schoonsoon, en in desen gekoren 
 Momber, dewelcke verklaerde in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft aen Egbert Teunissen en Jutte Jans  
 Egtelñ. en haeren Erven haer geregte aenpart aen de Saalwehr 
 van een Heerengoed, gent Hein Velicken goed, gelegen in Veluwe 
 in den Ampte Ermelo en Karspel Nunspeet, met het schaap- 
 schot en streeck daer bij, voor een summa van hondert Car. 
 gulds; als mede Breunis Evertsen, die bekende aen Egbert 
 Teunissen en Jutte Jans Egtelñ. en haere Erven verkoft te 
 hebben sijn geregte aenpart aan saalwehr en Landerijen van 
 voorsr geheele Heerengoet en alle ap- en dependentie van 
 dien (: uijtgesondert sijn deel aen Rooden Campje :) voor negen 
 guldens jaerlicx soolang hij of sijn vrouw leeft leven, waer 
 mede die uijtgifte sal cesseren. mitsgaders Jacob Driessen  
 en Jentje Everts Egtelñ., sij tut. marit., neffens Wemme  
 Evertsen wed. van Dries Hartgersen, geassisteert met 
 haer Swager Jacob Driessen voornt., dewelcke bekenden 
 verkoft te hebben aen Egbert Teunissen cum uxore en 
 haeren Erven haere geregte aenparten aen opgem. Erve 
 en geheele Heerengoed, met alle aenkleven van het selve, 
 het Rooden Campje, voor soo veel sij daer aen hebben, 
 mede daer in en onder begrepen, ijder voor hondert 
 en seventig guldens. Edog wijl over het Rooden Camp- 
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 jen nog proces hangt tegen de Erfgeñ. van Cornelis Timonsen, soo sal 
 Egbert Teunissen de kosten van dat proces van nu af te vallen 
 voor haer afdragen: Edog soo het selve verloren mogt werden, 
 sullen dese twee Verkoperses voor haere gesustitueerde aendeelen 
 in het selve Rooden Campje aen Egbert Teunissen vergoedinge 
 doen na het seggen van Onparthijdige Mannen. Bekennende 
 voorsr respective Comparanten over de betalinge van haere 
 Koopspenñ. met Egbert Teunissen te vrede te sijn; en dient- 
 halve voorsr aendeelen te cederen en te transporteren 
Tusschen Reinder Gerritsen  aen voorgem: Koperen en haeren Erve, met belofte van 
en Jutte Everts tut. Marit.  deselve te wagten en wahren als erfkoops recht is; onder 
en Anne Everts geassisteert verband en submissie als na regten. Weshalven voorñ. 
met Reinder ter eenre, en Verkoperen en Koperen bij desen magtigen tot volmr. 
Egbert Teunissen ter andere constitueren Dr. Reiner van Brienen, advocaat voor den 
sijde geaccordeert, dat sij Hove provinciael van Gelderlant, om de approbatie op 
haer aendeele in de Saalwehr dese verkopinge voor de Verkopers, en belening der 
van Velicken goed cederen aen Koperen bij die van de Rekeninge in Gelderlant te 
Egbert Teunissen en sijn Vrouw, versoecken en te ontfangen: edog alles op Koperen 
ijder voor 20 gl. dus voor kosten. Sub clausulis solitis. Actum den 16 april 1735. 
40 gl. En dat sij haer aendee- Sullende den Secretaris voor parthijen afsegule. 
len in de Landerijen sullen 
hebben als Aeltje Aerts volgens            Jan Heetpol en sijn Vrouw consenteren in het huijwlick van 
ingegaene accoord. Actum                   haer soon met Clasijntje van Wijhe. d. 16 april 1735. 
den 27 April 1735. was getekent:  
J. Schrassert. De 40 gl. sullen  Voor Schrassert en Geltsaijer Schepenen loofden en 
St. Jacob betaelt werden.  wierden burgen, als voorvancks regt is, Dr. David 
 Penninck en Ontsr Boon van Voorst voor ’t Erfhuijs 
 van Everharda Suijck. des beloofden Coenraed en 
 Catharina Suijck Erfgeñ. de voorñ. burgen te 
 vrijen als regt is. Actum den 19 April 1735. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen en Overweese- 
 meesteren, en mede als Geerfde in Veluwe compareer- 
 den de Hr Wilh. van Holthe, ons mede Raedsvrind, 
 en Vrouwe Alida Margareta Feith Eheln., de Heer 
 Bernhard Smits als vader en voogd sijner twee Dog- 
 teren Andrea en Margareta Maria Smits, bij vrou- 
 we Barta Gesina Feith in ehetrant verweckt, en 
 de Heer Paulus Wilbrenninck, als volmr. van de 
 Heer Henrick Wilbrenninck gepasseert tot Lija- 
 den den 29 mart. 1735, aen Schepenen vertoont, Voogd 
 wegens de nagelatene kinderen van de Heer Jan  
 Berhard Feith, bij Vrouwe Judit Margareta Feith Wilbrennink  
 in ehestant verweckt, met namen Andries en 
 Maria Feith, en bekenden te cederen en op te dra- 
 gen kragte deses een plaetsje in het Ampt Ermelo 
 aen de Boter-Dijck gelegen, bestaende in huijs, 
 Camer, Hof, Boomgaerd, Haverlant, Hout- 
 gewasch en 5½ garde, of soo groot en klein 
 als in sijne bepalinge leit: doende het plaetsje  
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 ’s jaers in ord. verpond. 3 – 11 – 4. en de garden of Hoijlant in ’t Ampt 
 van Dornspijck op de mehente in ord. verp. 4 – 12 - : aen Thins, staent 
 in het Dornspijcker Boeck fol. 100vso, vier st. 8 pen. en in ’t Ermeler 
 Boeck fol. 63. 4 stvs, aen de Weesen van Harderwijck voor duijsent 
 drie hondert negen en sestig gl. vrij gelt: van welke penñ. Com- 
 paranten bekenden voldaen te sijn. Belovende de Comparanten 
 “t selve te wagten en wahren, en alle voorpligt daer van af te  
 doen als erfkoops regt is en de verpond. ord. 1733. te suijveren 
 volgens conditien. Actum den 20 april 1735. 
 
 Voor deselve Schepenen en Overweesmrñ. hebben deselve Comparan- 
 ten opgedragen aen de weesen deser stede de oude Academie- 
 Hof, leggende in het Clooster aen de Walle met alle sijn recht en 
 geregtigheit, doende jaerlicx in ord. verpond. 1 – 5 – 8. en dat voor 
 een summa van 590 gl. vrij gelt; daer van bekennende voldaen 
 te sijn en belovende ’t selve parceel te wagten en wahren kommer- 
 vrij en alle voorpligt daer van af te doen, als erfkoops regt is, 
 etc. Actum dato als boven. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden deselve Comparanten mits 
 gaders Vrouwe Catharina van Zijll wed. van de Overste Lieutt 
 Van Soute te cederen en te transporteren aen Wouter Wilberts en 
 sijn Huijsvrouw Dirkje Egmonts een Hof gelegen in de Knijptang 
 naest de Hof van Mevrouw van Brienen, doende in ord. 
 verpond. jaerlix eene gl. 12 st. voor 274 gl. vrij gelt, van 
 welke penningen Comparanten bekenden voldaen te sijn. Be- 
 lovende voorsr Hof te wagten en wahren, ende alle voorpligt 
 daer van af te doen, en de verpond. ord. 1733. te suijveren, 
 als erfkoops recht is. Actum den 20 april 1735. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Jan Santbergen, en Dirck  
 van Beuningen voor ’t Erfhuijs van Geertruijd Cock;  
 des beloofden Jan Berentsen Wittop nom. uxor. en Jan Sant- 
 bergen en den selven Jan Berentsen als voogden der kinderen door Jan Santbergen 
 bij wijlen Annetje Cock in ehestant verweckt, de voorse 
 burgen te vrijen als regt is. Actum den 20 April 1735. 
 
 Voor Spuelde en Westervelt Schepenen compareerde Juffr 
 Eza Elisabeth Grenter, volgens vertoonde Magescheit 
 van den 5. jañ. 1712 en opgevolgde nadere Deilinge vol- 
 gens handschriftenten Reiner en Peter Grenter de dato 
 den 27 meij 1716. eijgenaerse (: als Schepenen gebleken is) 
 van het Huijs en Erve, staende in de Wullewevers strate 
 deser stadt, soo ende als haere ouders het selve hebben 
 beseten, en thans bij Do Petrus Wijnstock bewoont 
 en gebruijckt wert, ende bekende het selve Huijs en 
 Erve in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en dienvolgens te cederen en te transpor- 
 teren aen en ten erflijcken behoeve van Jan Eeckelenburg 
 en Beertje van Raalt Egtelñ. en haeren Erven voor een 
 summa van een duijsent Car. glns. Waer van Comparante 
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 bekende voldaen te sijn. Belovende oversulx voorse Huijs en 
 Erve te wachten en wahren kommervrij en allen voorpligt 
 daer van af te doen als erfkoops recht is. Onder verband 
 en submissie als na regten. Actum den 22 april 1735. 
                                            Reiner en Eza Grenter magtigen den Scholt Bon om de agterstedige 
                                            Huijshuijr te innen. d. 22 april 1735. 
 
 Voor Spuelde en Boonen Schepenen en Overweesmrn. bekenden Reijer Lubbertsen  
 en Geertje Henriks Egteln. mitsgaders Bartje Reijersen  
 als moeder en voogdesse van haer kind bij wijlen Gerrit  
 Henriksen geprocreert, Erfgeñ. van Henrik Laurensen, in 
 eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft gecedeert 
 en getransporteert kragt deses aen Harmen Craeijen- 
 horst en Eva Wijdvree Egtelñ. en haeren Erve een Huijs 
 en Schuijr staende op de hoeck van de Haverstrate 
 naest Aert Vermeulens Huijs, soo als Henrick Lau- 
 rensen ’t selve in leven gebruijckt heeft, voor een 
 summa van 221 car. glns. daer van Comparanten 
 bekenden voldaen te sijn. Belovende mits dien voorse 
 Huijs en Schuijr te wagten en wahren kommervrij 
 en alle voorpligt, volgens de conditie van publijcke 
 verkopinge, daer van af te doen, als erfkoops regt 
* en bij Schepenen als Over-  is: Onder verbant als na rechten *. Actum 
weesmrñ. geapprobeert  3 Meij 1735. 
 
 Voor deselve Schepenen en Overweesmrñ. hebben deselve 
 Comparanten verkoft gecedeert en getransporteert kragt 
 deses aen Gerrit Snel en Henrickje Lamberts Egtelñ. en Haeren 
 Erven een Hof gelegen voor de Grootepoort naest Glasen- 
 berg ter eenre en de wed. van Jan Dircksen ter andere 
 sijde voor 85 gl. daer van Comparanten bekenden voldaen te  
 sijn. Belovende oversulx voorse Hof te wachten en wahren 
 commervrij en alle voorpligt, volgens de conditien der 
 publijcke verkopinge, daer van af te doen, als erfkoops 
 recht is: onder verbant als na regten. En is dese bij Over- 
 weesmrñ. geapprobeert. Actum den 3 Meij 1735. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen bekenden Jacobus  
 van Cleeff en Johanna de Ka Egtelñ. in eenen vasten 
 en stedige erfkoop te hebben verkoft gecedeert en ge- 
 transporteert kragt deses aen Henrik Evinck en Lena  
 Rensinck Egtelñ. en haeren Erven een Huijs met 
 alle regt en geregtigheit van dien staende in het 
 Vullerstraatje naest de Schuijr van Evert Wesenhage  
 ter eenre en het Huijs van de wed. van Jan de Hovenier  
 ter andere sijden, soo als ’t lange jaeren bij verkopers 
 selfs is gebruijckt geweest; sulx voor 300 car. glns. 
 van welke Comparanten bekenden voldaen te 
 sijn. Belovende ’t selve huijs te wachten en wahren 
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 kommervrij als erfcoops recht is, onder verbant en submissie 
 als na regten. Actum den 7 Meij 1735. 
 
 Voor A. en H. van Westervelt Schepenen hebben Jacob Rijcketsen  
 en Henrikje Peters Egtelñ. Dirck Martensen en Maritje Roe- 
 lofs Egtelñ., Lubbert Lubbertsen en Annetje Hartgers Egtelñ. 
 ende Aeltje Peters in eenen vasten en stedigen erfkoop ver- 
 koft gecedeert en getransporteert aen Jan Martensen en 
 Beertje Renden Egteln. en haeren Erven 4/5 parte in een acker 
 saeijlants groot 2 schepels op de Lage Varen in Hierden; ’t Lant 
 van de Malle Vrouw genaemt, soo als ’t selve van Peter Dirk- 
 sen op de Comparanten (: nevens ’t overige vijfde part op 
 Koperen selfs :) verstorven is, voor 149 – 12 - : waer van Com- 
 paranten bekenden voldaen te sijn. Belovende oversulx 
 voorse aendeelen te wachten en wahren kommervrij en 
 alle voorpligt daer van af te doen als erfkoops regt 
 is, onder verband en submissie als na regten. Actum den 
 7 Meij 1735. 
 
 Voor deselve Schepenen hebben Jacob Rijcketsen en Henrikje  
 Peters Egteln., Dirk Martensen en Maritje Roelofs Egtelñ., 
 Jan Martensen en Beertje Renden Egtelñ. ende Lubbert  
 Lubbertsen en Annetje Hartgers Egtelñ. in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop verkoft en oversulx kragt deses 
 gecedeert en getransporteert aen Aeltje Peters en 
 haeren Erven haere vier vijfde parten in een schepel 
 lants in den Ouden Hof gelegen in Hierden, van Peter  
 Dircksen op haerlieden (: nevens koperse selfs voor ’t overi- 
 ge vijfde part :) verstorven, voor een summa van een 
 hondert en vier gl., mitsgaders haere vier vijfde part 
 in het tiende en twintigste part van het Huijs Kout- 
 hoorn, staende aen de Weijtgrave, als voren op haer 
 verstorven, voor 168 gl., waer van Comparanten beken- 
 den voldaen te sijn. Belovende mits dien haere voorse aen- 
 deele te wachten en wahren kommervrij en alle voor- 
 pligt daer van af te doen als erfkoops regt is, on- 
 der verbant en submissie als na rechten. Actum den 
 7 Meij 1735. 
 
 Voor Schrassert en Spuelde Schepenen heeft Petronel- 
 la Wijchmans wed. van Johannes van Wessels en in 
 desen soo veel nodig of dienstig mede als boedel houderse 
 van deselve den selve verkoft en oversulx gecedeert 
 en getransporteert aen de Diaconie deser stadt 
 twee campen saeijlants in de Santstege naest 
 elkanderen gelegen, met het Houtgewasch daer 
 op staende, daer de Lijckstege ter eenre ende ‘t  
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 Lant van de Heer Burgerm. Van Westervelt ter andere sijde 
 gelegen sijn, waer van d’eerste doet in ord. verpond. met 
 de maenpenñ. f 2 – 7 – 2. ende belast is met een jaerlijckse 
 uijtgang aen de Kerck deser Stadt van f 1 – 4 – ende de 
 laetste doet in ord. verpond. met de maenpenñ. f 2 – 16 – 12 
 voor een summa van 605 gl. d’eerste ende voor 580 gl. 
 de laetste, dus te saemen voor f 1185 - : - waer van de 
 Comparanten bekenden voldaen te sijn uijt hande van 
 de tijdelijke Diaconen. belovende mits dien voorse 
 campen te wachten en wahren kommervrij en alle voor- 
 pligt, de verpond. tot 1733. incluis en de uijtgang tot 
 1734. ingesloten, af te doen, als erfkoops regt is, 
 onder verbant en submissie als na rechten. Actum 
 den 9 meij 1735. 
                                              Marten Gerritsen magtigt Bon en                     Juff. Van Duijven magtigt Joh.  
                                              Rosendael @ quoscumque ad lites.                  Schalckwijck en Will. Brinkink  
                     ad negotia. d. 11 Meij 1735. 
Juff. H. de Vent magtigt Dr. Jo. Voor Schrassert en Spuelde loofden en wierden burgen, 
Apeldorn ad lites. d. 12 Meij  als voorvancks regt is, Willem Lunterbosch en Albert  
1735.  Hall voor ’t Erfhuijs van Arie Hartshoorn en Johan- 
 na Claassen in leven Egtelñ., des beloofden Henrik, 
 Claas en Willemtje Hartshoorn, de eerste sig 
 sterck makende voor Caatje en de laetste cave- 
 rende voor haere susters te Haerlem Aaltje en 
 Henrickje Hartshoorn, mitsgaders oock Pieter  
 van de Rijp, in huijwlik hebbende Megtelt Jansen,  
 als Erfgeñ. van Haere Moeder, de voorse burgen, 
 ijder voor haere portie te vrijen, als regt is. 
 Actum den 12 Meij 1735. 
 
                                            Geertje Jurriensen magtigt haer 
                                            Man Steven van Otterloo om te 
                                            verkopen d’ongerede goederen in 
                                            sijn Ouders boedel. etc. d. 23 Meij 1735. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen hebben Claas, 
 Willemtje, Aeltje, Henrikje en Caatje Hartshoorn 
 gemagtigt Dr. Apeldorn generaliter ad negotie 
 desunctorum parentum. Cum potestate substitu- 
 endi et alienandi umnobitia. d. 23 Meij 1735. 
 
 Voor Boonen en H. van Westervelt Schepenen 
 en Geerfden in Veluwe verklaerde Willem  
 Gerritsen Ruijter voor hem en sijne nakomelin- 
 gen in eenen vasten en stedigen en onherroepe- 
 lijcke erfkoop verkoft gecedeert en over- 
 gedragen te hebben, gelijck hij doet kragt  
 deses aen en ten behoeve van Mr. Nicolaas  
 Wilhem de Meester en Vrouwe Geertruijda 
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 Johanna Toewater Ehelieden dese navolgende Landerijen, gele- 
 gen in den Ampte Epe Buijrschap Tongeren, soo als deselve aldaer 
 in haer bepalinge afgedeilt sijn, sijnde nergens mede beswaert 
 als met de verpondinge, Thins en Heerengelden, soo ‘er van 
 outs opgestaen hebben, en sulcx voor een summa van drie 
 hondert car. guldens en twee goude Ducaten, waer van 
 hem Comparant de eerste en laetste penning te danck vol- 
 daen is, waer voor hij Koperen respective bedanckt en qui- 
 teert in dier voegen, dat hij van voorse Landerijen bekent te 
 eenemael onterft en ontregtigt te sijn, en Koperen daer aen 
 alleen geerft en geregtigt, om haer schoonste van nu af aen 
 daer mede te doen, na haer welgevallen sonder bespieringe 
 van ijmant sijnent wegen, belovende dit transport te staen 
 wagten en wahren en alle voorkommer daer van af te doen 
 gelijck erfkoops regt is op Veluwe; verbindende tot na- 
 kominge van dit alles sijn persoon en goederen, geene uijt- 
 gesondert, submitterende deselve ten dien eijnde de judicatu- 
 re van den WelEd. Hove van Gelderlant, HoogEd. Land Gerigt 
 van Veluwe, met renuntiatie van alle exceptien en benefi- 
 cien regtens dese eenigsints contrarierende. De verkof- 
 te Landerijen sijn dese naevolgende: Namentlik, een Akker 
 Tinslant op het Hoge Woerdje, 2 Ackeren Lants in Pijckeren- 
 camp, groot omtrent 3 schepels gesaeij, met eenig Holt- 
 gewasch aen Pijckerens strate, een acker bij de Vierhouter- 
 Hegge omtrent 1½ schepel gesaeij met de halve Vierhou- 
 ter Hegge, 3 Akkers Lant in de Gorse Camp omtrent 
 2 schepels gesaeij nevens eenig Holtgewasch, daer bij 
* een acker op ’t Hoge  gehorende, * nog eenig Holtgewasch aen het korte stuck, 
Woerdje, omtrent 1 sche-  ten eijnde van een acker, die Aert Dircks Zall. van 
pel gesaeij en eenig  wijlen de Heer Peter Nuck in pagt gebruijckt heeft, 
Holtgewasch daer bij  als mede eenig Holtgewasch, sijnde struijcken agter 
gehorende,  Gorsen Camp, sijnde alles te samen Heeren goed, be- 
 halve de Tinsacker op ’t Hooge Woerdje, gehorende  
 onder de saalwehr, daer Willemtje Jans Zall. 
 laest mede gequalificeert is, en sulcx met alle 
 ap- en dependentien van dien, en wat hem vorder 
 in eijgendom te Tongeren mogt competeren. Be- 
 kennende voorse Willem Gerritsen Ruijter mede 
 te constitueren en volmagtig te maecken de Hr 
 en mr. Wilhem Henrick Toewater, Advocaat voor 
 den WelEd. Hove van Gelderlant, om uijt sijn naem 
 van de Heeren van de Reken Camer van Gelderlant 
 te versoecken approbatie en brieven in forma. Actum 
 den 28 Meij 1735. 
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Juffr Hermanna Cornelia  
Mijlens magtigt Thomas Voor Apeldorn en Boonen Schepenen bekenden Albertje 
Cunnigham ’t Hoofd om te  Hondius wed. van Dirck Jurriensen, mitsgaders Steven  
ontfangen haer mans agter-  Otterloo en Geertje Dircks Egtelñ. ende Jannetje Dircks voor 
stedige gagien bij de O.I. Com-  sig en als speciale last hier toe hebbende van haer Broer 
pagnie tot Middelburg  Gerrit Dircksen, van opgenomen penñ. opregt schul- 
D. meij 1735.  dig te sijn aen Gerrit Snel en Henrikje Lamberts Egtelñ. 
 en haeren Erven een summa van hondert Car. gulds 
 daer van sij beloofden jaerlicx te betalen voor ren- 
 te vijf guldens (: alles vrij en de kosten deser ten laste 
 der Comparanten :) tot de aflosse toe, die alle jaer 
 sal mogen op den verschijndag geschieden, mits een 
 vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde, voor all ‘t  
 welke sij verbonden haere personen en goederen, 
 specialik haer Huijs aen den Broederen, bij de eer- 
 ste Comparante bewoont werdende, ten bedwange 
 als na regten. Actum den 1 Jun. 1735. 
 
 Voor Rouw en H. van Westervelt Schepenen bekende 
 Wijgman Driessen en Geesje Jans Egtelñ. voor sig en 
 haeren Erfgeñ. in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft gecedeert en opgedragen kragt de- 
 ses aen Mr. Nicol. Wilh. de Meester en vrouwe Geer- 
 truijda Johanna Toewater Ehelñ. ¾ van een 
 Hof, gelegen in de Weijstege, waer van het eene 
 vierdeel de Erfgeñ. van Br Elspeet toekomt, en 
 daer Koperen ter andere sijden aen gelegen sijn, voor 
 100 gl. waer van Comparanten bekenden vol- 
 daen te sijn. Belovende oversulcx voorse parceel, niet 
 anders beswaert als met de verpond., die daer van ouds 
 op gestaen heeft, te wachten en wahren kommervrij 
 en alle voorpligt daer van af te doen als erfkoops 
 recht is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 8 Jun. 1735. 
  
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen en Over- 
 weesmren. heeft Weijmtje Aelberts wed. van 
 Wulf Driessen, sig sullende verandersaten, haere 
 twee onmundige kinderen Andries en Aelbert  
 Wulven voor ’s Vaders goed bewesen een camp 
 saeij of weglant gelegen aen Westen tusschen 
 de Landen van Br Johan Schrassert en Juffr 
 Wessels, een camp saeij of weijlant gele- 
 gen aen Westen van Gerrit Brantsen cum suis 
 ALS Erfgeñ. van Juffr Wachtendoncks gekoft; 
 en nog een camp daer naest aen van de Heer 
 Sloot gecoft; ses en vijftig en een quart Boome 
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 in de Gorteler bosch, van welcke parcelen de revenues sullen 
 blijven tot Comparants voordeel tegens de alimentatie der 
 Kinderen tot haere mondege dagen toe, veerthien henbden 
 tot haer Vaders lijf gehoort hebbende en twee sijlvere Lepels’ 
 alles vrij goed. Blijvende alle lasten des boedels op de Compa- 
 rante. Die nog daer en boven belooft de kinderen te alimen- 
 teren en na haer staet op te brengen tot haere mondigheit 
 toe ende te laeten leeren lesen en schrijven. waer aen over 
 en mede te vrede waren Jan van Dulmen en Jan op te Winkel  
 nevens Wijgman Driessen, der kinderen voogden en bloedoom. 
 Actum den 10 Jun. 1735. 
 
 Voor deselve Schepenen en Overweesmre. heeft Jannetje  
 van Otterloo wed. van Evert Evertsen, sig sullende ver- 
 andersaten haer Dogtertje Hendrijntje Everts voor va- 
 ders versterf bewesen twee hondert car. glns. en een 
 sijlvere beugel aen een tasse, welke penñ. sij, als het kind 
 tot haer mundige dagen sal gekomen sijn, belooft 
 uijt te keeren, en tot die tijd in kost en klederen te ali- 
 menteren, ende het selve te laeten leeren lesen en schrijven 
 na haer staat en conditie. Verbindende voor de voorse 
 penñ.haer Hof buijten de Grote poort naest die 
 van Jacob Glasenberg en de gemeine weg langs de gragt. 
 Hier waren aen over en mede te vrede Jan Evertsen en 
 Adam van Luijck voogden van ’t onmundige. Actum 
 den 10 Jun. 1735. 
  
 Voor Schrassert en Van de Graaff Schepenen bekenden Aelt  
 Evertsen en Geertje Harmsen Egtelñ. voor sig en haeren 
 Erven in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft aen Beert Evertsen en sijnen Erven een Math 
 Hoijlants gelegen op de Kromme Mehen, soo als ’t selve 
 uijt haer Ouders boedel haer aengecomen is, 
 voor 220 gl. waer van Comparante bekende 
 voldaen te sijn. Belovende oversulcx voorse Lant 
 te wachten en wahren commervrij en alle voorpligt 
 daer van af te doen als erfkoops regt is, onder 
 verbant als na rechten. Actum den 11 Jun. 1735. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen compareer- 
 den Pieter van de Rijp en Megtelt Jansen Egtelñ., 
 Henrick Hartshoorn en Dr. Johan Apeldorn als volmr. 
 van Claas, Willemtje, Aeltje, Henrickje en Caatje  
 Hartshoorn, vermogens volmagt voor Burgermr. 
 Schepenen en Raed deser stadt op den 23 Meij 1735. 
 gepasseert, bij Schepenen gelesen en bevonden de magt  
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 van ongerede goederen te verkopen en te transporteren te 
 behelsen, dewelke bekenden in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben vercoft gecedeert en getranspor- 
 teert voor haer en haeren Erven, doende sulcx kragt 
 deses aen Ellard Henriksen en Henrikje wijlen Egteln. 
 een half Huijs en bijleggende Hof met alle regt en 
 geregtigheit van dien staende voor de Luttekepoort 
 deser stadt bij de olde vervallen Mole, welke weder 
 helft de wed. of nagelaten Kinderen van Henrick Be- 
 rentsen toebehoort, en sulcx voor een summa van 
 hondert gl. waer van Comparanten bekende voldaen 
 te sijn. Belovende derhalven het geseide verkofte 
 half huijs en Hof te wachten en wahren kommervrij 
 en alle voorpligt tot de jaere 1735. toe daer van af  
 te doen, als erfkoops regt is, onder verband en sub- 
 missie als na regten. Actum den 15 Jun. 1735. 
 
 Voor deselve Schepenen hebben deselve Comparante, als 
 boven, verkoft gecedeert en getransporteert aen Evert  
 Aelten en Geisje Cillen Echteln. een stuckje Lants 
 aen de Oostsijde deser stadt, naest ’t Lant van de Hr 
 Nicol. Wilh. de Meester ter eenre en Elbert Hen- 
 ricksen ter andere sijden voor 130 gl. 11 st. waer 
 van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belo- 
 vende derhalven geseide Lant te wagten en 
 wahren kommervrij en alle voorpligt tot de 
 jaere 1735. toe daer van af te doen, als 
 erfkoops regt is, onder verband en sub- 
 missie als na regten. Actum den 15 Jun. 1735. 
                                                
                                              P. Dijsbergen magtigt Dr. Otto Mevrouw Nijs magtigt prof. 
                                              Dijckhuijsen Wakker ad lites. Van Hamel ad lites. d. 18 jun. 
                                              d. 15 Jun. 1735. 1735. 
 
 Voor Schrassert en Spuelde hebben Henrick van  
 Raalt en Maritje Jansen Egtelñ. voor sig en 
 haeren Erven in eenen vasten en stedigen erf- 
 koop verkoft aen Jan Beertsen en Maritje Jansen 
 Egtelñ. en haeren Erven een Huijsje met 
 een plaetsje daer aen in het Molenstraatje 
 naest Gerrit Aertsen ter eenre en de Schuijr 
 van Peter Engelenburg ter andere sijde voor 
 vier hondert gl., daer van Comparanten beken- 
 den voldaen te sijn. Voorseide parceel dien- 
 volgens transporterende, met belofte van 
 wahringe als erfkoops regt is, onder 
 verbant als na rechten. Actum den 22 Jun. 1735. 
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 Voor Spuelde en Pronck Schepenen verklaerde Petronella  
 Wijgmans wed. van Johannes van Wessels, dat sij op den 6. 
 Novemb. 1724. met haeren overleden Man Zall. van Annetje  
 Henricks had opgenomen een capitale summa van vier 
 hondert car. glns. met belofte van daer af jaerlicx te 
 betalen een rente van vier gl., per centum tot de af- 
 losse toe. En tot welker securiteit sij met haere Man 
 had verbonden haer personen, Erfge. en goederen, specia- 
 lick haere twee saeij Campen aen de Sand- en Lijcksteeg 
 gelegen, met het Houtgewasch en verdere ap en dependenties. 
 Dat sij dat capitaal alnog schuldig was, en beloofde verder 
 als voorsr te verrenten; edog dat sij die Campen aen de 
 Diaconie deser stadt verkoft hebbende, met wille van 
 haere Creditrice het speciale verband, van die twee gesei- 
 de Campen, althans had overgebragt en overbragt kragt 
 deses op haer Huijs en melterij in de Lutteke poorts strate 
 deser stadt, daer sij selfs in woont, met alle regt en ge- 
 regtigheit van dien, ’t selve mitsgaders alle haere andere 
 gerede en ongerede goederen in dese stadt en Schependom 
 te vinden, alnog verbindende bij dese, om voorseide capitaal, 
 renten en kosten daer aen te verhaelen. Met desen sonderlinge 
 bedinge, dat het de Comparante sal vrij staen t’ alle 
 verschijndage, mits een vierdeel jaers bevorens op te seggen, 
 het voorse capitaal af te lossen, geheel of met twee 
 hondert glns. na haere convenientie. Met verdere renun- 
 tiatie als na regten. Ende compareerde mede voorse 
 Annetje Henricks, die verklaarde met de inhoud 
 deses te vrede te sijn, en die volgens de voor aengetogen 
 twee Campen van der selver verband en affectatie 
 te ontslaen. Actum den 24 Jun. 1735. 
 
                                               Maritje Peters magtigt Jan  
                                               Weijenberg ad lites @ Aelt  
                                               Egbertsen. d. 25 Jun. 1735. 
 
 Voor Schrassert en Spuelde heeft Petronella Wijchmans wed. 
 Wessels in eenen vasten en stedigen erfcoop verkoft en 
 oversulcx getransporteert aen Jan Evertsen en Rijckje  
 Jans Egteln. en haeren Erven een Hof voor de Groote Poort 
 op de hoeck van de Cruijsweg, voor hondert seven en sestig 
 gln. Daer van Comparante bekende voldaen te sijn. Belo- 
 vende mits dien voorse Hof te wagten en wahren kom- 
 mervrij en alle voorpligt tot de 19 april 1735. af te 
 doen als erfkoops regt is, onder verband als na regten. 
 Actum den 28 Jun. 1735. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen en Overweesmrs. 
 bekende Henrikje Gerrits wed. van Henrick Berent- 
 sen, sig sullende verandersaten, haere soon Berent  
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 Henricksen voor ’s vaders goed bewesen te hebben veertig glns. te 
 betalen als ’t kind mondig is, waervoor Peter Johannissen sig tot 
 borge stelde. Belovende voorts het kind op te brengen tot sijn 
 mondige dagen en te laten leeren lesen en schrijven, voorts 
 een kostwinninge na haeren staat. Hier waren aen over 
 en mede te vrede Berent Henricksen Grootvader en Peter 
 Johannissen voorse. als voogd, die verklaerde nae exa- 
 minatie van haeren staat sulcx ordentlik te sijn. Actum 
 den 7 Jul. 1735. 
 
                                                Juffrs Maria Poursoij en Catharina  
                                                Poursoij magtigen haere Mans ad ne- 
                                                gotia. den 30 Jun. 1735. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen en Geerfden 
 in Veluwe compareerde Aeltje Aerts wed. van Dries  
 Hulleman, Annetje Everts ende Reindert Gerritsen en 
 Jutte Evertsen Egteln., alle de vrouwen geassisteert met 
 Reindert voors, dewelke bekende met Egbert Teunissen  
 als Saalwehr besitter van Hein Velicken goed te hebben 
 gemaeckt een afdeilinge van haere aenparte in de 
 onderhorige Landerijen (: buijten de voorse saalwehr :) vol- 
 gens de accorden tusschen Egbert Teunissen ter eenre en 
 de voorseide Comparanten ter andere sijden op den 
 2 jan. 1734. en 27 april 1735. ingegaen en gesloten; 
 soo als die afdeilinge der parceele en een ijders 
 aenpart in de Verponding en Heere gelden desen annex 
 sijn. En dat tot nette afgalisatie Egbert Teunisse haer 
 op die parcelen nog in gelde heeft in de hand gegeven 
 175 gl. Versoeckende dat dese in de principale Acte 
 van Transport, op den 16 april 1735. voor Schepenen 
 en Geerfde gepasseert, geinfereert moge werden, om 
 daer mede verder te doen na ordre en nature des 
 goeds. Actum den 2 jul. 1735. memorie van goede- 
 ren, soo als Egbert Teunissen als saalwehr besitter 
 van Hein Velicken goed de mede Erfgeñ. uijt dit 
 goed heeft uijt en affgedeilt: Voor eerst behout Eij- 
 bert Teunissen de saalwehr met sijne onderhoorige 
 Lant als mede het sietje in Dornspijck gelegen. 
 Ende is daer uijt aen Aeltje Aerts te deele geval- 
 len : Het voorste lant van het benedenste Lant 
 onder de Enck van Hein Velicken goed, als me- 
 de het Houtgewasch aen beide eijnden, soo het 
 selve is afgepaelt; de Dwars-acker met een 
 eijnde van de Langen Acker naest de beecke 
 met sijn houtgewasch; het veltwaerts eijnde 
 van ’t Costers laentje lantje met sijn houtge- 
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 wasch; een groot halfmudde saeijlant op ’t Hull met sijn Hout- 
 gewasch op de beide eijnden; de westen eijnde egge van de Camp 
 met sijn houtgewasch; het Zuijder eijnde van het Heetvelt 
 moet Eijbert Teunissen weege. Dit parceelmoet betalen aen 
 verpond. 3 – 12 – 14. en Heeregelt 14st. 8 peñ. De Schouwe blijft 
 ijder bij sijn lant, soo verr de waterschouw aengaet, alwaer 
 een ijder de wal of opwerp heeft; en een ijder sal de anderen 
 wegen. Dan de schouwe op den bovenweg van ’t Hul moet 
 Eijbert Teunissen twee jaer maecken ende Aeltje Aerts en 
 Anne en Jutte Everts het derde jaer. Reinder Gerritsen en 
 Jutte Everts met Anne Everts sijn te samen ten deele gevallen. 
 Het tweede parceel sijnde naest het eerste in het benedenste 
 Lant naest Aeltje Aerts, sijnde het zeewaerts eijnde en weegt in de 
 Beeck uijt, met sijn houtgewasch; het zeewaertseijnde naest 
 Aeltje Aerts op het Costers lantje met sijn Holtgewasch; de velt- 
 waerts egge op “t Hull naest Aeltje Aerts met sijn Houtgewasch; 
 in ’t midden van de Camp tusschen Aeltje Aerts en Eijbert Teunissen 
 met sijn Houtgewasch; het Zuijdereijnde van het Heetvelt 
 in ’t gemeen met Aeltje Aerts, en moet Eijbert Teunissen 
 na de Camp. En moet dit parceel betalen in verpondinge 
 voor Jutte Everts 14 st. 6 peñ. en in Heeregelt 3 st. dus 17 st. 6 peñ. 
 en voor Anne Everts oock 17 st. en ses peñ. Nog is verspro- 
 ken, dat Egbert Teunissen sal wegen over het Hul na het 
 mudde; en Aeltje Aerts moet wege na het veltwaerts 
 eijnde van Costers lantje door Egbert Teunissens Dam. 
 Een ijder moet sijn slooten; daer ’t water door loopt, ophou- 
 den en opgraven, ende geen water stoppen. Blijvende de 
 Costers garven tot Egbert Teunissens laste, sonder deselve 
 te korten. 
 
 Voor Holthe en Pronck Schepenen compareerde de Heere 
 Jacobus van Westervelt; eenigsints onpasselijck na den lichaeme 
 edog sijnes verstand volcomen magtig, dewelke verclaerde 
 sijne suijvere onbedwongen en uijtterste wille te sijn, dat 
 na sijn overlijden alle sijne pantschappen, vestenissen, obli- 
 gatien en renten, actien en crediten, gerede penningen, 
 voorts goud en silver, ende het geene eenigsints onder het 
 gerede betreckelijck is, of na rechten daer onder begrepen 
 sou konnen werden, een eeuwiglik erflick en eijgendomlick 
 sullen vererven op des testateurs heeft de Heere Anto- 
 nij van Westervelt en des selfs kinderen; met uijtsluij- 
 tinge van alle sijne verdere broeders en susters kinde- 
 ren. Mits dat sijn voorse Neeff aen sijns testateurs 
 broeders soon de Heer Peter van Westervelt voor 
 een legaat sal uijtkeeren een summa van een duij- 
 sent car. guldens, ende aen de kinderen van sijns testa- 
 teurs Suster vrouw Geertruijd van Westervelt gelijcke  
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 een duijsent glns. ijder; welke vier duijsent car. guldens de 
 Heere Antonij van Westervelt binnen den tijd van vijf vierdeel 
 jaers na des testateurs dood in gelt of obligatien na sijn 
 Keure aen de voorse Legatarien sal betalen en uijtrigten. 
 Voorts legateerde den Heer Comparant aen sijn meijd 
 Baatje Aerts een dubbelde rouw of hondert gulds eens tot 
 keur van den Erfgenaem, en dan nog vijftig guldens jaerlicx 
 soo lang sij leeft; mitsgaders nog een obligatie van hon- 
 dert en vijftig gulds capitaal ten laste van Willem van  
 Hardevelt en Jannetje Aerts Eheluijden. Eijndelik legateerde 
 de Heere Comparant aen sijn meijds Nigt Jannetje  
 Willems vijftig guldens tot een rouw, mits deselve ter eere 
 van den testateur behoorlijk dragende; ende quiteerde 
 aen Gerrit Eijbertsen, woonende op sijn goedje in ’t Clooster 
 in den Ampte van Putten gelegen, all sijn agterstedige 
 pagten soo van het voorseide goedje als van den 
 morgen Hoijlants het Goor tot Nulde gelegen. Ende 
 opdat alles in het sterfhuijs ordentlick en na des 
 testateurs wille sal werden uijtgerigt; soo stelde 
 en nomineerde de Heere testateur tot Directeur 
 en Excuteur van sijn geheele nalatenschap en goederen 
 sijn voorseide Heere Neeff Antonij van Westervelt, die als een 
 volkomen en eenigen boedelhouder het bestel en de directie 
 van de begrafenis alleen sal hebben, en voorts erffuijttinge 
 sal doen, sonder dat de mede- Erfgenaemen hen in sijn vrije 
 dispositie en directie sullen mogen hinderen, nog met het 
 vorderen van inventaris van ’t gerede of andere moeije- 
 lijckheden ontrusten, (: oock den rouw na behoren bij te  
 woonen :) bij paeve dat diegeene, die sulcx mogte onder- 
 staen ofte eenige questien of processen aenheven, van ‘t 
 voorse Legaat sal versteecken sijn. All ’t welcke de 
 Heer Testateur verclaerde te sijn sijne uijtterste 
 wille, die hij wilde dat na sijn dood in de beste for- 
 me het uijtterste effect sal gewinnen en stiptelik 
 werden agtervolgt. Oircond onser betekening en 
 besegeling. Actum den 21 Novemb. 1729. was *bij Schepenen en Secret., get. en 
 geseg. Geregistreert alhier ter registratie van de 
 Heer Burgermr. Antonij van Westervelt op den 
 18 Jul. 1735. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen compareerde 
 haeren Mede Raedsvrind de Heere Antonij van 
 Westervelt, vertonende bij testamentaire Dispo- 
 sitie van sijn WelEd. Oom de Heere Jacobus van  
 Westervelt Zall. op den 21 Novemb. 1729. voor 
 haere Mede- Schepenen de Heeren W. van Holthe  
 en Arnold Pronck gepasseert, bij haer gelesen 
 en bevonden sulcx te behelsen, te sijn aengestelt 
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 en genomineert tot Directeur en Executeur van sijn geheele 
 naelatenschap en goederen, breder bij voor aengetogen Dispo- 
 sitie te sien. Wienvolgens sijn WelEd. sig gerigtelik bij desen 
 heeft doen faiseren en stellen in het werckelijcke besit van 
 het Directeur- en Executeurschap van voorse Erf- en Sterff- 
 huijs; ende dienvolgens die selve qualiteit, mitsgaders oock 
 die erfnisse van den selven Heere Jacobus van Westervelt 
 selfs, soo verre sal blijcken deselve op sijn WelEd. vererft en 
 verstorven te sijn, verburgt, sulcx doende bij desen met de per- 
 sonen van David Penninck en Dr. Johan Apeldorn, welcke 
 present sijnde die burgtogt hebben aengenomen. Belovende 
 den Heere Comparant deselve burgen te vrijen, als regt is. 
 Actum in den Erf- en Sterff-huijse van de Heere Jacobus  
 van Westervelt Zall. den 18 julij en alhier geregistreert 
 den 18 dito 1735. 
 
 Wij Wilhem van Holthe ende Arnold Pronck, der Regten Docto- 
Alle dese instrumen- ren, doen kond en certificeren hier mede, dat wij in quali- 
ten aen de Heer Van  teit als Schepenen der stadt Harderwijck, door onsen Mede- 
Westervelt weder  Raedsvrind de Heere Antonij van Westervelt sijn versogt 
uijtgegeven, wijl de  en gecompareert in den sterfhuijse van de Heere Jaco-  
selve in Veluwe en  bus van Westervelt Zall. binnen dese stadt, daer mede 
bij de Leencameren  nevens ons present waren de Heeren Mr. Jacob Winter 
gerequireert sou-  van de Graaff, als Leenman des Furstendombs Gelre en 
den werden ten fine  Graefschaps Zutphen, ende Bernhard Wilhem Pannekoek,  
van registrature  Leenman des Huijses Hennen, bij gebreck van andere Leen- 
en beleninge.  mannen, mitsgaders de Heere Mr. Heribert Hagen en Vrouwe  
 Anna van Estvelt Egtelñ., de Heere Capitain Franck  
 Henrick van Erkelens en Vrouwe Johanna Hagen Egtelñ., 
 ende Juffr Agnis Hagen, mede naestbestaende van de 
 Heere Jacobus van Westervelt voornt, ende dat ons 
 aldaer door de Heere Antonij van Westervelt sijn over- 
 gegeven drie bijsondere Dispositien, van uijtterste 
 Wille door wijlen de Heere Jacobus van Westervelt 
 op de 21 Novemb. 1729. 15 Novemb. 1731. en den 15 Jun. 
 1735. successivelik voor ons bovengenoemde Schepenen 
 gepasseert, de eerste en laetste open, en de tweede 
 besloten, welcker superscriptie mede inhielt vol- 
 magt ten fine van versoeck der nodige appro- 
 batien (: daer sulcx behoordde :) gepasseert voor 
 Leenmannen voornt, ende hebbende trans- 
 fix annex de Brieven van approbatie van de re- 
 spective Leen- en andere Heeren, en daer bij mede 
 los de brief van approbatie van de Heere van 
 Lockhorst; dat na voorgaende examinatie aller 
 onser segulen en subscriptie, die beslotene Dispositie 
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* daer in gevonden is een beslo- geopent sijnde* bevonden is een geschrift behelsende een 
ten papier, gecachettefteert met  Testamentaire Leen-Dispositie, getekent Jacob van  
twee seguls in roden lacke,  Westervelt en met een cachet in rood lack gesegult, geda- 
ende het selve mede geopent  teert den 15 Novemb. 1731. soo als alle deselve Dispositien 
sijnde.  en Brieven desen bij Transfix annex sijn. Dat alle onse 
 segulen en ondertekeningen (: mitsgaders de inner- 
 lijcke forme der selver :) bevonden sijn gaaf en on- 
 gevitieert; ende vervolgens ter presentie van 
 alle voorse door den Secretaris Johan Schrassert sijn op 
 en voorgelesen. Waer na de voorñ. Heere Van  
 Westervelt versogte dat alle de voorse Disposi- 
 tien nevens dese tegenswoordige acte mogn 
 werden geregistreert en geprotocolleert, ende 
 voorts daer mede gedaen en soo sulcx behoort. 
 Actum den 23 Julij 1735. Onderstond W. van Holthe. 
 Arnold Pronck. J.W. van de Graaff. B.W. Pannecoeck. en 
 bij ijder sijn cachet in rood lack. Lager bij ’t verse- 
 guld Transfix stond: Johan Schrassert Secr. 
 Voor ons ondergeschreven Schepenen der stadt Har- 
 derwijck compareerde de Heere Jacobus van  
 Westervelt, eenigsints onpasselijck na den lichaeme 
 edog sijn verstants volkomen magtig, dewelke 
 verklaerde sijne suijvere onbedwongen en uijtterste 
 wille te sijn, dat na sijn overlijden etc. staat geheel 
 bereits geregistreert fol. 34. 
 Voor ons ondergeschreven Schepenen der stadt Har- 
 derwijck nevens Mr. Jacob Winter van de Graaff, 
 Leenman des Furstendombs Gelre en Graafschaps Zut- 
 phen ende Bernhard Willem Pannecoeck Leenman 
 des Huijses Hemmen bij gebreck van andere 
 Leenmannen, compareerde de Heere Jacobus  
 van Westervelt, gesond van lichaem en verstand 
 dewelke verklaerde in het hier in gesloten pa- 
 pier begrepen te sijn sijne uijtterste wille en 
 begeerte, die hij wilde en begeerde dat na 
 sijn dood in de bestendigste forme omtrent 
 sijne Leen- en Heeren- goederen solde werden 
 agtervolgt en effect sorteren. Ten welken eijnde 
 hij Comparant in de bestendigste forme 
 constitueerde en magtig maeckte, sulcx 
 doende kragt deses samt en ijder in het bij- 
 sonder Jan Verbeeck, Jan Lambertsen  
 Eijckelenburg om bij de Eerwaerde Kel- 
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 naer tot Putten, de Heeren Van Oldenaller en Lockhorst, mitsga- 
 ders de Heeren van de Rekeninge in Gelderlant respectivelick, 
 voorts alle anderen, waer van den Comparant eenige 
 Leen- of Heeren-goederen mogt releveren, de approbatie 
 deser Dispositie te versoecken en daer van prestitis prestan- 
 dis te ontfangen brieven in forma. Met belofte van ratihabi- 
 tie en indemnisatie. T’oirkonde is dese bij ons Schepenen 
 en Mannen van Leen nevens den Constituant en Disponent 
 betekent en besegult in Harderwijck den 15 Novemb. 1731. 
 was getekent: Jacob van Westervelt. W. van Holthe. Arnold  
 Pronck. J.W. van de Graaff. B.W. Pannekoeck. en met ijders cachet 
 versegult 
 Ick Jacobus van Westervelt, door Gods goedheit gesond 
 van verstand en lichaem, verclaere bij dese, dat ick al 
 toos van intentie en gedagten ben geweest, dat na mijn 
 dood alle mijne Leen- en Heere-goederen solden verer- 
 ven op mijn broeders Soon de Heere Antonij van  
 Westervelt, Burgermr. der stadt Harderwijck, edog 
 bedugt geworden sijnde, dat daer over tusschen mijne 
 naeste Vrinden dispuit gemoveert mogt werden, dat 
 ick tot voorkominge van sulcx geresolveert heb de 
 voorseide mijne intentie bij eene formele Dispositie 
 te vervatten. Verklaerende dienvolgens mijne uijt- 
 terste wille te sijn, dat bij mijn overlijden mijn Erve 
 en goed in de Ampte van Putten buijrschap Norden gele- 
 gen, daer Neeltje Henricksen wed. van Gosen Wijgman- 
 sen en Grietje Wijgmansen wed. van Harmen Henricksen 
 tegenswoordig als pagtersen op woonen, met des 
 selfs onderhorige Landerijen Boomen en Houtge- 
 wasschen, aen den Abt van Paderborn in sijne Hof 
 tot Putten leenroerig; vijf merge Mehen lant 
 gelegen in den Ampte van Nijkerck, in of bij Arck, 
 de Beuijstjes Campe genaemt, thans bij Everd Hen- 
 ricksen gebruijckt werdende, aen den Huijse Olden- 
 aller leenroerig; mijn Thiend in den Ampte van 
 Barnevelt in of omtrent de Buijrschap Estvelt, 
 waer thans pagter van is Willem Petersen Brouwer, 
 Leenroerig aen den Huijse Lockhorst; mijn Erve ende 
 goed tot Leuvenum; daer Jan Jansen als pagter op 
 woont, het Blick genaemt, met des selfs Landerijen, 
 Boomen en Holt gewasschen, sijnde een Heerengoed; ende 
 voorts alle mijne Leen- Heere- Abts- en Vrouwen- goe- 
 deren, die op den dag mijnes overlijdens in mijnen boedel 
 sullen bevonden werden, waer ter plaetse gelegen, ofte 
 van wat Heere of Vrouwe deselve gereleveert mog- 
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 ten werden, eeuwiglik en erflick sullen devolveren vererven 
 en versterven op mijnen Neeff de Heer Antonij van  
 Westervelt ofte des selfs Erfgenaemen, sonder de aller- 
 minste bespieringe van ijmant. Begerende dat dese 
 als Testament, Codicil ofte Legaat in de allerbeste 
 forme het uijtterste effect nevens mijne andere Dispo- 
 sitien, reets gemaeckt of nog te maecken, sal ge- 
 winnen. T’oirkonde heb ik desen getekent binnen 
 Harderwijck op den 15 Novemb. 1731. was getekent 
 Jacob van Westervelt. En met sijn cachet in rood lack 
 besegult.  
L.S. Die van de Rekeninge in Gelderlant doen te weten 
W. Klerck. eenen ijgelijck die desen sal voorkomen, dat op huij- 
 den ter Camere erschenen is Jan Verbeek als volmagtiger 
 van Jacobus van Westervelt, ingevolge nabenoemde 
 acte, overgevende seker besloten pampier gecachetteert 
 met vijf cachetten in rood lack gedruckt en waer 
 op geschreven stond. Voor ons ondergeschreven Schepe- 
 nen der stadt Harderwijck, nevens Mr. Jacob  
 Winter van de Graaff, Leenman des Furstendoms 
 Gelre en Graefschap Zutphen ende Bernhard Willem  
 Pannecoeck Leenman des Huijses Hemmen bij gebreck 
 van andere Leenmannen compareerde de Heer Jaco- 
 bus van Westervelt, gesond van lichaem en verstand, 
 dewelke verklaerde in het hier in gesloten papier 
 begrepen te sijn sijne uijtterste wille en begeerte, 
 die hij wilde en begeerde dat na sijn dood in de 
 bestendigste forme omtrent sijn Leen- en Heeren- 
 goederen solde werden agtervolgt en effect sor- 
 teren. Ten welke eijnde hij Comparant in de be- 
 stendigste forme constitueerde en magtig maeckte, 
 sulcx doende kragt deses samt en ijder in ’t bijson- 
 der Jan Verbeek, Jan Lambertsen Eijkelenburg. 
 Om bij de Eerw.Kelnaer tot Putten, de Heeren 
 van Oldenaller en Lockhorst, mitsgaders de Heeren 
 van de Rekeninge in Gelderlant respectivelik 
 voorts alle anderen, waer van de Comparant 
 eenige Leen- of Heeren goederen mogt releve- 
 ren, de approbatie deser dispositie te versoe- 
 ken en daer van prestitis prestandis te ont- 
 fangen Brieven in forma. Met belofte van rati- 
 habitie en indemnisatie. T’oirkonde is dese bij ons 
 Schepenen en Mannen van Leen nevens de Con- 
 stituent en Deponent betekent en besegelt in  
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 Harderwijck den 15 Novemb. 1731. was getekent Jacob van  
 Westervelt. W. van Holthe, Arnold Pronck, J.W. van de Graaff, B.W.  
 Pannecoeck. Versoekende den Comparant qq. daer van deser 
 Camere approbatie door brieven in forma. Die voors. van 
 de Rekeninge genegen wesende in dit versoek hebben gemelte 
 besloten dispositie desen aengehegt en getransfigeert 
 voor soo verre de Heeren goederen aengaet in alle deelen 
 geapprobeert en geconfirmeert doende sulx kragt 
 deses, mits daer voor tot een recognitie aen handen 
 van Nicolaas Potgieter Keurmr. van Veluwen betaelt 
 sal worden ene ggl. van lxv1 st. om daer af in reke- 
 ning te verandwoorden na behoren. Voorbehoudens 
 de Ed. Mog. Heren State deses Furstendoms en Graefschaps 
 oire herengelden, rijsvoeder, rookhoeder en andere 
 verdere geregtigheden op de goeden staende ende eenen 
 ijdere sijnes goeden regten hier mede onbenomen. Gegeven 
 in de Camer van rekeninge des Furstendoms Gelre en 
 Graefschaps Zutphen te Arnhem onder het groot cachet 
 der selver Camere den 20 Novemb. 1731. onderstont 
 nevens een groot Zegul in een roden Ouwel onder een 
 witte ruijt. Gerh. Pronck Secrs. Nog onderstond: Boven- 
 staende ggl. aen mijn ouders qq. voldaen. get. Gerh. 
 Pronck qq. 
 Wij Willem Jan van Deden Heer van Maurick, den Berg 
 en Oldenaller etc. als Eheheer en Voogd van Vrouwe 
 Gerbrig van Delen doe kond dat gecompareert en 
 erschenen is Jan Verbeek als volmagtiger van Jacob  
 van Westervelt in gevolge procuratie voor Jacob  
 Winter van de Graaff Leenman der Furstendoms 
 Gelre en Graafschaps Zutphen Bernhard Willem Pannecoeck Leenman 
 des Huijses Hemmen bij gebreck van Leenmannen des 
 Huijses Oldenaller den 15 deses gepasseert, alhier ver- 
 toont gelesen en van waerde erkent, ende heeft ver- 
 toont een besloten pampier met vijf cachetten in roo- 
 de lacke uitgedruckt en toegemaeckt, hebbende een 
 superscriptie hier na van woort tot woort te Leen- 
 registre geregistreert, seggende daer inne begrepen 
 te sijn sijns principaels laetste en uijtterste wille, ver- 
 soeckende dat ik als Leenheer des Huijses Oldenaller ap- 
 proberen confirmeren en bestedigen wilde tot welk ver- 
 soek genegen wesende, so heb ik het selve geapprobeert 
 geconfirmeert en bestedigt, approbere confirmere 
 en bestedige het selve cragt deses voor soo veel het 
 Leen releverende van den Huijse Oldenaller aengaet, be- 
 heltelijk mij als Leenheer en een ider sijnes goeden reg- 
 ten, sonder arg of list, daer dit aldus geschiede ware 
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 over en aen als mannen van Leen Jacobus Martinus ten  
 Busch en Zeger Verbeek Leenmannen des Furstendoms Gelre 
 ende Graafschaps Zutphen bij gebrek van competente 
 Leenmannen. In waerheids oirconde heb ik desen gete- 
 kent door de originele transfigeren laten en met mijn 
 aengeboren Segel becragtigt Arnhem den 20 Novemb. 
 1731. was neffens een Segul in rood wasch uijthangende 
 getekent: W.J. van Deden. 
 
 Ick Johannes Maess Kellenaer in den Hoff tot Putten en 
 gevolmagtigde stadthouder der Leen en Abts goederen op 
 Veluwen van den Hooghw. Heeren Winimaro Abt der Abdije 
 van Abdinghoff binnen Paderborn gelegen, doe cond en 
 bekenne voor mij en mijne naecomelingen, dat op dato 
 ondersr voor mij in onsen voorñ. Hoff in eijgener per- 
 soon erscheenen is Joan Lambertsen Eijkelenburg exhi- 
 beerende sekere Acta van vollmacht op hem van de 
 Heer Jacobus van Westervelt voor de Schepen der stadt 
 Harderwijck neffens Meester Jacob Wijnter van de Graaff  
 Leenman des Vorstendoms Gelre en Graefschaps Zutphen 
 ende Bernhardt Wilhem Pannecoeck Leenman des Huijs- 
 ses hemmen bij gebrek van Leenmannen van de Kel- 
 narije tot Putten op den 15 Novemb. 1731. gepasseert. 
 na behoren besegult en geteijkent, gelijk breder op desen 
 hier annexeren en besloten pampier te lesen en te sien is, 
 waer in de Heer Jacobus van Westervelt heeft geconsti- 
 tueert en vollmagtig gemaeckt Joan Lambertsen  
 Eijkelenburg om uijt sijnen naeme voor mij te 
 compareren en over te geven het besloten hier annexe 
 pampier in welcke begrepen was sijn uijterste wille 
 en begeerte, die hij wilde en begeerde dat na sijn dood 
 in de beste form omtrent sijn Leenen en Heere goederen 
 soude werden achtervolgt en effect sorteren. Terwijll 
 nu de Heer Jacobus van Westervelt is besittende 
 een gevrijet Abts goett Alpharbrinks goett gut in 
 de Ampte van Putten Buijrschap Norden gelegen so ver- 
 sochte Joan Lambertsen Eijkelenburg qq. dat ick dit hier 
 annexe beslotene pampier en dispositie wilde appro- 
 beren en confirmeren, tot welk versoek genegen 
 sijnde, so hebbe het selve approbeert en confirmeert, 
 approbeere en confirmere kragt deses so veel aengaet 
 onse gevrijede Abts goet Alpharbrinks goed goet gut. 
 en vorders wat van Kellnarije is dependerende. 
 Voor beholdens onser Abdije oere jaerlijxe uijtgange 
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 voorder regt en geregtigheden, en eenen ijderen sijn goet recht 
 hier mede onverwordet. Dae dit geschijede ware neffens 
 mij over en aen Jacob Gerritsen en Henrick Kamp als Huijs- 
 genoothen onses Hoves bij gebreck van Leenmannen der 
 Kellnarije. In oirconde der waerheijt hebben deser onder- 
 teijkent en der Kellnarije Zegel daer aen gehangen op den 
 22 Novemb. 1731. get. Joannes Maess. Ende had een uijt- 
 hangend segul in groenen wassche. 
 
                                          L.S.  Wij Johan Adolph Baron van Renesse Heere van Lokhorst 
 etc. doen cond alle luijden, dat wij ter ernster beede, ende 
 versoeck van Jan Lambertsen Eijckelenbergh als speciale 
 gemagtigde van den Heer Jacobus van Westervelt volgens 
 procuratie in dato den 15 Novemb. 1731. voor de Heeren 
 W. van Holthe en Arnold Pronck Scheepenen van Harder- 
 wijck, mitsgaders Mr. Jacob Winter van de Graaaff Leenman 
 des Furstendombs Gelre en Graefschap Zutphen, ende Bern- 
 hard Willem Pannekoek Leenman des Huijses Hemmen 
 bij gebrek van Leenmannen van den Huijse Lockhorst 
 gepasseert, ten overstaen van de ondergeschreven 
 Leenmannen geapprobeert en geconfirmeert hebben, 
 als wij approberen en bestedigen mits dese het besloten 
 Testament bij den voorsr Heer Jacobus van Westervelt 
 gemaeckt, en op dato voorsr voor gemelte Schepenen en 
 Leenmannen geIndorfeert en bij haerlr. en den testateur 
 geteeckent en besegelt, ende dit voor soo veel aengaet 
 de Tienden van Horselaer metter Bern met de oude Hoff- 
 stede grof en small met alle sijn toebehoren soo die 
 meergem. Jacobus van Westervelt van den Huijse van Lok- 
 horst te leen is houdende volgens de leenbrief van dato 
 den 28 Mart. 1690.Hier waren aen en over de Heeren 
 Anthonij van Goudoever Borgermeester der stadt 
 Amersfoort en Mr. Rogier Camerbeecq Advocaat 
 ’s Hoofs van Utrecht, beide Leenmannen van den 
 Gestichte van Utrecht, des t’oirconde hebben wij 
 deese met het Leenzegel der opgemelte Heerlijk- 
 heijd bevestigt op den 22 Novemb. 1731. onderstont 
 Ter ordonñ. als boven. en was get. R. Camerbeeck. En 
 had een uijthangend segul in rood wassche. 
 Voor Ons onderschreven Schepenen der stadt Harder- 
 wijck compareerde de Heer Jacobus van Westervelt, 
 gesond van oordeel en verstand, dewelke ver- 
 klaerde alnog te inhereren en van volkomen 
 waerde te houden soodaene twee Dispositien, 
 als hij op den 21 Novemb. 1729. over sijne pant- 
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 schappen, vestenissen, obligatien, actien en credi- 
 ten, gerede penningen, voorts goud en sijlver, ende 
 het geene eenigsints onder het gerede betreckelijck is, 
 ende die hij op den 15 Novemb. 1731. over sijne Leen- en 
 Heerengoederen ten saveure van sijnen Neeff de Heere 
 Antonij van Westervelt en bij des selfs voor afsterven 
 op des selfs kinderen heeft gemaeckt; ende vervol- 
 gens en dien onvermindert nog verder bij sig selfsven 
 geresolveert te hebben over alle goederen, die hij nog 
 buijten de voorschrevene sal naelaten, te disponeren, 
 gelijck hij Comparant daer over disponeerde kragt 
 deses, begerende en willende, dat sijne voorñ. Neeff de 
 Heere Antonij van Westervelt (: en bij desselfs voor aff- 
 sterven sijne kinderen ) als een prolegaat nog sal voo 
 uijt hebben, ende eeuwiglik en erflick hebben en 
 houden sijns Comparants erve en goed, gelegen in Velu- 
 we, Ampte Ede, in het Wout gelegen, Bateler genaemt, 
 daer Cornelis Jansen Pol op woont, met alle ap- 
 en dependentien, regten en geregtigheden, niets uijtge- 
 sondert; ende dat alsdan eijndelik sijns Comparants 
 overige naelatenschap, dat is, sijne overige ongerede 
 allodiale goederen, waer over hij tot hier toe niet 
 gedisponeert mogt hebben, sal vererven in twee 
 staacken, naementlik de eene helft op sijn voorñ. 
 Neeff de Heer Antonij van Westervelt (: of bij des 
 selfs voor afsterven sijne kinderen. ) en de andere 
 helfte op de saementlijcke kinderen van sijn suster 
 Vrouwe Geertruijd van Westervelt. Soo nogtans, 
 dat de erfuijtterschap sal sijn en blijven bij sijn voorñ. 
 Neef. Begerende dat desen met en nevens de twee 
 voorgen. Dispositien sal bestaen en effect sorteren, 
 als Testament, Codicil, Legaat en voorts in de 
 beste forme regtens. Oirkond onser betekening 
 en besegeling in Harderwijck op den 15 Junij 
 1735. was getekent: W. van Holthe. Arnold Pronck.  
 Johan Schrassert Secret. En met drie seguls in 
 rood laks lack besegult.  
                                               Aldus de bovenstaende en voorstaende drie Disposi- 
                                               tien en Brieven daer toe specterende geregistreert 
                                               op den 25 Julij 1735. 
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 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen en Overweesmr. bekende 
 Peter Woutersen, sig sullende verandersaten, aen sijne drie 
 kinderen Mette, Marie en Berent Petersen, bij Annetje  
 Berents ehelik geprocreërt, voor ’s moeders goed te be- 
 wijsen te samen veertig guldens, en daer en boven te ali- 
 menteren tot haere mondige dagen, oock te laeten lee- 
 ren lesen en schrijven en een ambacht na haere staat. 
 Waer aen en over mede te vrede waren Wouter Hoef- 
 hamer en Henrick de Prins, Momberen, die verklaerden 
 die afgoedingen na examinatie des boedels opregt te 
 sijn. Welke veertig gl. sullen betaelen werden, als de 
 Kinderen mondig sijn; tot welker securiteit hij ver- 
 bond sijn Huijs naest Henrick Hartshoorn. Actum 
 den 8 Jul. 1735. 
 
 Voor Schrassert en Pronck Schepenen bekende Professor 
 Petrus Ens als volmr. van Geertruijd Verburg wed. wijlen 
 Jan de Boer, mitsgaders van Mr. Cornelis van Foreest  
 Oud-Schepen der stadt Hoorn en Cornelis Isaec Backer  
 als Voogden over Jan de Boer de jonge, minderjarige 
 soon en eenige Erfgenaem van sijn vader Jan de Boer, in 
 huijwlik verwecktbij Geertruijd Verburg voornt, ver- 
 mogens Volmagt gepasseert voor Burgermr. en Regeerders 
 der  stadt Hoorn op den 12 Aug. 1732. Schepenen ver- 
 toont, bij deselve gelesen en bevonden de kragt deses 
 te behelsen, te hebben verkoft, gecedeert en getrans- 
 porteert, doende sulx kragt deses aen Laurens Gros 
 en Weimtje Jochems Egtelñ. en haeren Erven een 
 Huijs op de Vulder Brinck naest de behuijsinge van 
 Aert Jansen en Dries Driessen, voor twee hondert en 
 tagtig gl. daer van Comparant bekende voldaen te sijn. 
 Belovende dienthalve voorse Huijs te wagten en 
 wahren kommervrij en alle voorpligt tot den jaere 
 1734 toe daer van af te doen als erfkoops regt is. 
 Onder verband en submissie als na rechten. Actum 
 den 13 Jul. 1735. 
  
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is, voor het 
 Erfhuijs van Jan Karssen; des beloofden Peter  
 Karssen voor sig en namens sijn broeders Jan  
 Dirck en Gerrit Karssen, Jan Spithaal en Franck  
 Jacobsen voorse burgen te vrijen als regt is. 
 Actum den 10 Jul. 1735. 
 
                                               Dr. Joh. Apeldorn en Benj. Minuict constitueerden sig tot 
                                               borgen voor de actie van Peter Engelenburg als 
                                               pagter van de Zeep op 12 vaetjes Zeep van Jan van  
                                               Hattum aengehaelt. d. 23 Jul. 1735. Actum in Camera 
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 Voor Schrassert en Van de Graaff Schepenen bekende Jan Vermeer 
 en Geertje Martens Egtelñ. van geleende penñ. schul- 
 dig te sijn aen haeren soon Marten Vermeer en Grietje  
 Hoefnagel Egtelñ. en haeren Erven een summa van 
 twee hondert en vijftig guldens à 20 st. ’t stuck, daer 
 van sij Comparanten beloofden te betaleneen jaerlicksche 
 rente van drie per centum, welke lopen sal tot de 
 finale aflosse toe, die op ijder verschijndag sal mo- 
 gen geschieden, mits de opsage een vierdeel jaers be- 
 vorens gedaan werde. Verbindende voor Capitaal 
 en Rente haere personen en goederen, specialik 
 haer Huijs, met Schuijr en Plaets, staende in de 
 Vijhe-Strate, daer sij selfs in woonen, ten bedwan- 
 ge als na regten. Met renuntiatie van alle Ex- 
 ceptien. Actum den 28 Jul. 1735. 
 
 Voor Geltsaijer en Van de Graaff Schepenen bekenden 
 haeren Mede Raedsvrind de Heer Henrik Boonen en 
 Vrouwe Adriana Bredius Egteln. voor sig en haeren 
 Erven in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en oversulx te cederen en te transporteren 
 kragt deses aen mede haeren Mede-Raedsvrind 
 de Heere Bernhard Willem Pannecoeck en Vrouwe Bern- 
 hardina Christina Heijlersig Egteln. en haeren Erven 
 de opstal van een Loos of Schuijr buijten de Hooge 
 Brugspoort noortwaerts deselve tegens de stadts 
 muijr staende, voor een summa van hondert car. gln. 
 waer van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belo- 
 vende mits dien voorse Opstal en Loose te wagten 
 en wahren kommervrij en alle voorpligt daer van 
 af te doen, als erfkoops recht is; onder verbant 
 en submissie als na regten. Actum den 23 Jul. 1735. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen bekenden 
 Albertus Hol en Hermanna van Bijssel Egtelñ. 
 te hebben verkoft en oversulx te cederen en 
 te transporteren aen de Heer Burgermr. A. van  
 Westervelt en des selfs Erven een Akker Lants 
 met hout bepoot, leggende in de Harderwijcker 
 Enck voor dese stadt aen de Deventerweg, 
 rontom tusschen de Houtgewasschen van den 
 Heere Koper, met sijn regt en geregtigheit, 
 doende jaerlicx in ord. verpond. vijf stuijvers 
 en ses penñ. voor een summa van f 145 gl. 
 vrij gelt, waer van sij bekenden voldaen te 
 sijn. Belovende dienthalven voorse parceel 
 te wagten en wahren als erfkoops regt is. Actum 
 den 28 Julij 1735.
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 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen en Overweesmrs. (: ten 
 reguarde van de Onmundigen :) compareerden Aertje Lubbertsen  
 wed. en Boedelhouderse van Cornelis Hartgersen, mitsgaders Timon  
 Cornelissen en Petertje Petersen Egtelñ., Lubbert Cornelissen en Anne- 
 tje Lubberts Egtelñ. ende Weimtje Gerritsencwed. van Wijne  
 Cornelissen, als Voogdesse haerer kinderen, de eerste en laetste 
 Comparante met Dr. Johan Schrassert en de vrouwen met 
 haere Mannen geassisteert; ende hebben in eenen vasten en 
 stedigen erfkoop verkoft, gecedeert en getransporteert 
 kragt deses aen Jan Gerritsen en Dirkje Gerritsen Egtelñ. 
 en haeren Erven een Huijs, Hof en half mud Lants, gelegen 
 aen de Somersteeg in Hierden, bij Lucas Abrahams bewoont- 
 en gebruijckt geweest, doende in ord. verpond. de maenpeñ. daer 
 onder begrepen, f 1 – 19 – 10. voor een summa van vier hondert 
 en vijftig Car. gl. Als mede een half mud Lants in Beste  
 Vaders Camp, mede in Hierden gelegen, doende in ord. verpond. 
 met de maenpenñ. f 6 stuijv. 3 duijten, aen Juff. Geertruijd  
 van Duijven en haeren Erven voor drie hondert en veer- 
 tig car. glns. van beide welke Koopspenñ. Comparanten 
 bekenden voldaen te sijn; en beloofden dienthalven aen 
 voorse Koperen een ijder sijn voorse parceel te wachten 
 en wahren kommervrij en alle voorpligt daer van af te  
 doen; als erfkoops recht is; onder verbant en submis- 
 sie als na rechten. En vermits de verkopinge deser 
 parcelen reets bij het leven van Cornelis Hartgersen  
 en in het openbaer op den 5 febr. 1735. was geschiet, 
 hebben wij als Overweesmre. dese ten regarde der 
 kinderen van de laetste Comparante geapprobeert. 
 Actum den 29 Jul. 1735. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen bekenden IJsbrant  
 Hoefhamer en Cunera Luijten Egtelñ. voor sig en haeren  
 Erven in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben ver- 
 koft en oversulx kragt deses te transporteren aen het 
 Kleermakers Gilde deser stadt een Hofje gelegen voor 
 de Smeepoort, naest Juffr Van Delen ter eenre en Mr. 
 Bessel Losser ter andere sijde voor hondert en twintig 
 car.guldens, daer van Comparanten bekenden voldaen 
 te sijn. Belovende mits dien voorse Hofje te wagten 
 en wahren kommervrij en alle voorpligt daer van 
 af te doen als erfkoops regt is, onder verband 
 en submissie als na rechten. Actum d. 1 Aug. 1735. 
 
 Voor Schrassert en Pronck Schepenen bekende Beert  
 Evertsen voor sig en sijnen Erven in eenen vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft en oversulcx kragt 
 deses te cederen en op te dragen aen Monsr Paulus  
 Saubert en Juffr Anna Chadirae Egtelñ. en haeren 
 Erven een math Hoijlants gelegen op de Hage- 
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 mehen naest Gerrit Reijersen ter eenre en het lant der 
 Gedeputeerden ter andere sijde, voor een summa van 
 twee hondert en seventig car. guldens, vrij gelt; daer 
 van den Comparant bekende voldaen te sijn. Belovende 
 mits dien voorse Math lants te wagte en te wahren 
 kommervrij en alle voorpligt daer van af te doen, 
 als erfkoops recht is, onder verbant en submissie 
 als na rechten. Actum den 18 Aug. 1735.  
  
                                              Evertje Everts verklaart sig tot       Wijgmans van Westenenck wed. van 
                                              burgen te constitueren, in val haer       Andries van Emst magtigd Do. 
                                              Soon Berent Henricks mogt koper       Do. Van Bommel om te transporteren 
                                              werden van de Mole tot Callenbroeck  haer 1/3 in een goed op Camperveen 
                                              cum renuntiatione scii vell: den 25       verkoft aen Br. Meijer. d. 27. Aug. 1735. 
                                              Aug. 1735. 
 
 Voor Rouw en Schrassert Schepenen compareerde 
 Maria Kuijper wed. van Daniel Wesenhagen tut. secr. 
 dewelke bekende dat sij en haer Man Zall. al bevo- 
 rens hadden verkoft, en sij oversulcx alnu cedeerde 
 en transporteerde een Huijsje staende onder de 
 Botermerckt deser stadt aen Claas Wesenhagen 
 en sijne Erven voor hondert Car. gulds, waer 
 van sij bekende reets bij haer Mans leven voldaen 
 te sijn. Belovende mits dien voorse Huijsje op 
 de jaerlijckse uijtgang aen de stadt te wachten 
 en wahren kommervrij en alle voorpligt daer 
 van af te doen, als erfkoops regt is. Onder ver- 
 bant als na rechten. Actum den 26 Aug. 1735. 
 
 Voor Holthe en Schrassert Schepenen loofden en  
 wierden burgen, als voorvancks regt is, Willem  
 van Voorthuijsen en Evert Menno voor het Erf- 
 huijs van Gosina Gerrits wed. van Reinier Smith,  
 des beloofde Gerrit Horst voor sig en als Volmr. van 
 Jan Henricksen en Jan Groen, mede caverende 
 voor haere Mede-Erfge., ende hij Comparant  
 sig voorts sterck maeckende voor sijne Broers en 
 Susters, als Erfgen. de voorse burgen te vrijen 
 als regt is. Actum den 2 Sept. 1735. 
 
                                               Vrouwe Sophia Schoonhoven           Juffr Helena Susanna Eding  
                                               voor sig en als wed. en Boedelhou-         magtigt den proct Do. Van Rosen-  
                                               derse en Tugterse van wijlen de Hr.        daal generaliter ad lites et ne- 
                                               profr Cornelius van Houten Zall.            gotia, cum protestate prostituendi. 
                                               magtigd Dr. G. Wakker @ do. van der     d. 3 sept. 1735 
                                               Valck. d. 3 sept. 1735. 
 
 Voor Boonen en H. van Westervelt Schepenen com- 
 pareerde de Heere Mr. Jacob Winter van de Graaff,  
 Burgermr. deser stadt, sijnde een eenig kind ende 
 een eenige en universele Erfgen. van de Heere 
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 Jacob van de Graaff, in leven seer Eerw. predikant alhier, son- 
 der dat eenig testament ter contrarie in wesen is, ende ver- 
 klaerde hij Heer Comparant verkoft, ende dienvolgens ge- 
 transporteert, gecedeert ende in vollen eijgendom overge- 
 dragen te hebben, sulcks doende mits desen aen en ten behoeve 
 van Vrouwe Catharina Grill wed. Hans Peter Schesler,  
 twee distincte obligatien ijder van drie duijsent ponden 
 te veertig grooten ’t pond capitaal, beijdende houdende ten 
 laste van de Generaliteit ten Comptoire van de Heere  
 Gijsbert van Hogendorp Ontfanger Generaal in ’s Graven- 
 hage, beide gedateert. den 18 febr. 1711.en bij de Raad van 
 Staten geaggtr den 20 April 1711, staende beide op de naem 
 van Theodorus de Fries (: die deselve op den 17 Dec. 1712 voor 
 de Notaris Pieter Schabaalje en getuijgen tot Amsterdam  
 aen voorñ. Heere Jacob van de Graaff heeft getranspor- 
 teert :) ende wesende respectivelik gefolieert, genommert 
 en geregistreert; als hier onder; 
 Fol. 954 vso. A. f. 68. no 5. ------------- 
 Fol. 954 vso. B. f .68. no 6. ------------- 
 Bekennende hij Heer Comparant de kooppenningen 
 van de voorse twee obligatien van de voorñ. Vrouwe 
 Catharina Grill wed. Hans Peter Schesler ontfangen te 
 hebben, en mits dien daer van ten vollen voldaen en be- 
 taelt te sijn, sonder daer op eenig regt of actie te be- 
 houden. Derhalve beloofde hij Heer Comparant de gem. 
 twee obligatien ten allen tijden te sullen vrij wahren 
 en desen transporte gestant te doen onder verbant en 
 submissie als na rechten. Actum den 9 sept. 1735. 
 
                                                De Heer Burgermr. Van Spuelde magtigt 
                                                Jannes Oxenburg om een Erve in 
                                                het Scholtampt Vollenhoo gelegen te 
                                                transporteren aen Dr. en Secret. Van der  
                                                Poel, en te versoecken approbatis dis Leen- 
                                                Heeren. d. 22 sept. 1735. 
 en Hot 
 Schepenen Rouw en Holthe certificeren, dat haer bij verlesinge 
 der Huijwlicks voorw., tusschen Philippus Richter en Neeltje  
 Martens op den 27 Decemb. 1729. behoorlik gesloten, gebleken is, 
 dat geseide Neeltje Martens is de eenige universele 
 Erfgeñ. van voorñ. Philippus Rigter op den 5 april 1735. 
 alhier sonder Kinderen en testament overleden; en dat 
 vervolgens sij bij desen constitueerde en magtig maeckte 
 Jacobus Bruijns Burger aen de Caap de Goede Hoop, om 
 in te vorderen en te ontfangen, oock te quiteren alle 
 soodane gelden en obligatien, als voorñ. Philippus  
 Rigter aen voors. Caap te goede en uijtstaende heeft, 
 ende die geene, die den Geconstitueerde bereits uijt kragt 
 van haer Mans volmagt ontfangen mogt hebben, 
 en die hij nog uijt kragte deses ontfangen mogt, 
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 herwaerts over op de secuurste wijse te senden of over te 
 maecken, en omtrent het eene en andere te doen, all 
 ’t geene na de nature der saecke sal het beste gevonden 
 werden. Cum clausulis solitis. Actum den 23 sept. 1735. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen compareerde de Heer 
 Willem Ravensbergh, versoeckende, dat het testament 
 door sijn Ed. en sijn Ed. Vrouw gemaeckt voor de Heeren 
 Henrik Geltsaijer en D. Boonen mogte worden geopent, 
 het welck bij Schepenen op sijn Ed. versoeck is geschiet op 
 den 27 sept. 1735. ’s middags omtrent een uijrh. A 
 De Superscriptie luijdde; 
 Voor ons onderse Schepenen der stadt Harderwijck, ver- 
 claerden den Scholtis Willem Ravensberg en de Vrouwe 
 Charlotte Schrassert Echteln., de laetste tut. Secret. in 
 het hier in gesloten gecachetteert papier begrepen 
 te sijn haere Dispositie en uijtterste wille, die sij be- 
 geerden dat bij dode van een haerer beider stiptelik 
 in omni meliori modo solde werden agtervolgt. Actum 
 den 13 Julij 1718. en was door Schepenen erversegult nevens 
 haere onderteeckening: Henderick Geltsaijer. D. Boonen.  
 Het ingesloten papier luijdde: 
 Wij Willem Ravensbergh en Charlotte Schrassert  
 Echtelñ. doen kond aen onse Lieve Kinderen en 
 Erfgeñ. dat wij in overdenkinge van de seecker- 
 heit des doods uijt een onderlinge ehelijcke affectie 
 ende toegenegentheit, sonder ijmants inductie ofte 
 persuatie, geresolveert hebben, elkanderen receproce 
 te lijftuchten, gelijck wij uijt kragte onser Huijw- 
 lijcxvoorwaerden in dato den 9 april 1707. en ver- 
 dere magt ons door de wetten en regten vergolt 
 elkanderen lijftuchtigen kragte deses in alle onse 
 gerede en ongerede, hebbende en toekomende goe- 
 dere, om (: boven de Douarie bij Huijwlicxvoorw., 
 ’t sij met kinderen of sonder kinderen het Huijwlick mogte 
 gescheiden werden, aenbelooft : ) bij de langstlevende van 
 ons beide tot weertrouwens toe gebruijckt en genoten 
 te werden; sonder dat onse kinderen of Erfgeñ. de 
 langstlevende in het gebruijck der vrugten eenige be- 
 spieringe sullen mogen toebrengen, off met het vorderen 
 van inventaris, borgtogt of andere acten, welcke 
 de rechten van andere Tuchtenaers requireren, mo- 
 lesteren. Van welcke lasten wij elkanderen ontslaen 
 bij desen, verbiedende onse kinderen op onse ouder- 
 lijcke auctoriteit deselve te vorderen; en begerende 
 wij, dat dese in de beste forme bestaen en agtervolgt 
 werde, daer toe implorerende alle hulpmiddelen, 
 welcke rechten aen eene olderlijcke dispositis gunnen. 
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 Wijders stellen wij de langstlevende van ons beijde aen tot 
 voogd over onse kinderen, met uijtsluijtinge van Weescame- 
 ren en Overweesmrñ., dewelke ergens ’t sij hier, in Hollant 
 of elders eenig bewind van der Onmundige saecken of goe- 
 deren hebben, gevende alle der selver magt in handen van de 
 Langstlevende; daer toe versoeckende de hulpe van alle 
 Heeren, Hoven, Richteren en Gerichten; met vordere magt 
 van tot gemeine nootdruft van de Langstlevende en 
 kinderen de Tuchtgoederen te mogen verkopen en beswaren 
 sonder daer toe eenig consent, decreet of approbatie 
 van Gerichten, Overmomberen of weescameren te be- 
 hoeven versoecken, authoriserende daer toe elkanderen in 
 de beste forme. Actum den 13 Julij 1718. binnen Harderwijck 
 was getekent: W. Ravensbergh. Charlotte Schrassert. en was 
 gecachetteert met de wapens van Ravensberg en Schrassert. 
 
                                 Tileman Bon en Elisabeth Ravens Egtelñ.            Vrouwe Jacomina Sylvius wed. Toewater 
                                 magtigen Arn. en Jac. Ravens generali-               tut. Dr. N.W. de Meester magtigt haer Soon 
                                 ter ad negotia, et specialiter om de on-              Dr. W.H. Toewater, om beleninge en oprukking 
                                 verdeelde goederen tot Westervoort en in         van een Heerengoed onder Nunspeet, Brakel- 
                                 het Lant van Cleeff te verkopen en te                 of Topsgoed genaemt te versoecken etc. d. 29 
                                 transporteren, de peñ. te ontf. etc. d. 29.            Sept. 1735. 
                                 Sept. 1735. 
 
                                 Jacob Glasenberg en Gerh. van Kisvelt                Voor Oosterbaan en Pannecoeck Schepenen 
                                 voogden van de kinderen van Jan Crol               doend en Rigteren in tempore deed Christoffel Rijns- 
                                 en Johanna van Kisvelt, magtigen Jan                 burg pro se et nom nxor. omn. mel. mod. pandherin- 
                                 Mijnsen de jonge, Makelaer t’Amsterdam          ge contr. Dr. Jo. Apeldorn als volmr. van Aaron 
                                 om te besorgen overschrijving der Maencedu-  Abrahams, ten effecte als na rechten. Consigne- 
                                 le en de maengelden van der kinderen              rende tot voldoening der Willek. 12 H. ll. voor- 
                                 vaders gage t’ontfangen etc. d. 5 Oct.                boete van een onvermoedelijcke kwaede pant- 
                                 1735.                                                                   keringe d. 5 Oct.1735.   Geinfin. d. 17 Do.  
 
 Voor deselve Schepenen en Rigteren in der tijd compareerde 
 Christoffel Rijnsburg en Geertruijd van Engelen Egtelñ., sij 
 Vrouwe tot dese soo veel nodig geassisteert met haeren 
 voorñ. Man als haeren Momber, en hebben tot voldoe- 
 ninge van de 24 art. van ‘t 4de Cap. 2.de Deel Willekeurs 
 deser stede voor de Schult en kosten van soodaene pein- 
 dinge als Dr. Joh. Apeldorn op den 17 sept. 1735 op Compa- 
 ranten gerede en ongerede goederen heeft ondernomen 
 en laeten doen, als Volmr. van eenen Aaron Abrahams  
 tot Amsterdam, voor een gepretendeerde summe van 
 1260 gln. en renten, en tegens welke peindinge 
 den eersten Comparant pro se en nom. nx. op heden en 
 alnu pantkeringe oock is doende, om redenen ten 
 dage dienende nader te deduceren, relatio tot die 
 Acte van pandkeringe, verbonden en tot borge 
 gestelt (: bij defect van andere borgtogt, als 
 daer na omgesien, maer die niet hebbende konnen 
 bekomen : ) haer gerede en ongerede goederen bin- 
 nen dese stadt en Schependom te vinden, speciaal  
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 haer actien, regt en eijgendom, als sij sijn hebbende op en 
 aen het Huijs in de Bruggestrate de Herberg Vrede, bij 
 haer bewoont werdende; offerende, des gerequireert, 
 daer en boven nog te presteren cautie juratoir : 
 vertrouwende hier mede aen het requisijt Willekeurs 
 te hebben voldaen. Actum 5 oct. 1735. en geinfint. 17 Do. 
 
 Voor Apeldorn en Pannecoeck Schepenen compareerden 
 Christoffel Rijnsburg en Geertruijd van Engelen Egteln. 
 de Vrouw met haeren Man geassisteert, dewelcke be- 
 kenden met Dr. Jan Apeldorn als volmr. van Gijs- 
 bertus Crinius Wijnkoper tot Nijkerk omtrent 
 de peindinge den 17 Sept. 1735. op der Comparants 
 gereede en ongereede goederen, en haer actie 
 regt of eijgendom op het Huijs de Herberg Vrede 
 bij Comparanten bewoont werdende ondernomen 
 en gedaen, en tot vermijdinge van verdere 
 Kosten met den geseiden Volmr. geconvenieert 
 te hebben als volgt: Dat geñ. Dr. Jan Apeldorn 
 qq. met geseide peindinge sal stil staen son- 
 der die te vervolgen of verder voort te setten; 
 sullende Comparanten alleen draegen alle de reets 
 aengewende kosten, en die in vervolg mogte aen- 
 gewend worden, en dat vervolgens aen Compa- 
 ranten is versogt een tijd om soodane hondert 
 dertig guldens bij die acte van peindinge vervat 
 te voldoen, als volgt: Naementlick voort na ‘t 
 teeckenen deser een summa van dertig gln. en de 
 overige hondert gln. in vier termijnen, en 
 wel ijder vierdeel jaers vijf en twintig gln., 
 soo dat Comparanten beloven na verloop van 
 een jaer, à dato ondergeschreven te reeckenen, 
 de geheele summa en kosten te voldoen. Dog in- 
 dien het mogte gebeuren, dat Comparanten bin- 
 nen geseide jaer Dr. Jan Apeldorn qq. die penñ. 
 en kosten niet mogte voldaen hebben en daer in 
 manqueerden, soo geven Comparanten over aen 
 gem. Volmr. of des selfs principaal (: gelijck 
 sij van nu af aen in een volkomen verwin sijn 
 overgevende : ) om na expiratie van gem. termijnen 
 de gelibelleerde bepeinde effecten anstonts 
 publick te verkoopen en te transporteren, 
 als of voor deser stadt Camer-gerigte de 
 peindinge ten uijteijnde vervolgt en de effecten 
 ten eenenmael volgens Willekeur verwonnen 
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 waren geweest, sonder dat geseide Crinius off des selfs 
 volmr. daer toe een ordinaire ingang rechtens nodig sal 
 hebben. Tot nakomine van dit alles verbonden Com- 
 paranten jaare personen en goederen, submitterende 
 deselve aen alle Heeren Hoven Richteren en Gerigten, speci- 
 alik den WelEd. Hove van Gelderlant, met renuntiatie 
 van alle exceptien en uijtvlugten den inhoude deses 
 eenigsints contrarie. Actum den 23 sept. 1735. ende 
 alhier geregistreert den 20 Octob. 1735. 
 Op den 4 Octob. ontfangen op vorenstaende schult en kosten 
 een summa van dertig gulden - - - - - - - - - - - - -  f 30 - : - 
 
 Voor Geltsaijer en Pannecoeck Schepenen compareerden 
 Wijne Henricksen en Henrickje Gerritsen Egteluijden, 
 de Vrouwe in desen geassisteert met haeren Man (: wel- 
 ke Comparanten, Schepenen bij desen certificeren te  
 sijn de eenige en universele Erfgenaemen van Hannes  
 Drost van Elburg : ) ende hebben in eenen volkomen en 
 onwederroepelijcken eijgendom verkoft, en dien volgens 
 gecedeert en getransporteert kragt deses aen Vrouwe 
 Aleida Dappers wed. van de Heer Burgermr. Wolterus  
 Elspeet, en haeren Erven, twee Obligatien ijder van twee 
 hondert guldens Capitaal ten laste van de Generali- 
 teit deser Vereenigde Nederlanden, staende beide op 
 Hannes Drost van Elburg, gedateert den 8 Aug. 1712 
 en geaggreert den 4 Julij 1713. de eene gereg. fol. 17vso 95. N. 3. 
 en de andere geregistr. fol. 17vso N. 14. voor een gelijcke 
 Capitale summe, waer van Comparanten bekenden vol- 
 daen te sijn. Dienvolgens renuntierende van alle regt 
 op de voorse twee Obligatien, en deselve laetende ten 
 profijte van Vrouwe Koperse en haeren Erven. Met 
 belofte van wahringe als regt is. Actum den 11 Jun. 
 1735. en alhier geregistreert den 20 Oct. 1735. 
 
 1735. den 24 Octob. Heeft de Heer Roederick Schrassert  
 de volgende Acte doen registreren: 
 Ick Amon Jan Schrassert overdenkende de 
 seeckerheit van mijn dood, en willende bij tijds, 
 terwijl ick door Gods goedheit daer toe in staat 
 ben van mijne tijdelijcke goederen te disponeren, ver- 
 klare bij desen mijn volkomen laetste en uijterste 
 wille te sijn, als volgt. Dienthalven instituere 
 ick tot mijne Erfgenaemen mijn twee broeders 
 of derselver kinderen bij representatie, die 
 mijn sterfdag sullen beleven, mitsgaders de kinde- 
 ren van mijn Neeff Engelbert Otto Schrassert  
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 in ’s Vaders plaetse met die uijtdruckelijcke wille nogtans, 
 dat die portie deser kinderen van mijn Neeff Engelbart  
 Otto Schrassert sal wesen fideiconmis subject en van die 
 kinderen op elkanderen versterven, en na beijder dood, 
 sonder lijfserven naelatende tot mijne familie weder- 
 keeren sal, en bevele ik dat na mijn dood mijn na te lae- 
 tene goederen na de revenues in egale portien gestelt 
 sijnde, sonder de Camer, boomgaerd of opgaende boomen 
 op mijn erf tot Hierden te rekenen mijn broer Roe- 
 derick Schrassert de keur daer van hebben sal, tot 
 een kleine erkentenis voor de door sijn HWG. aen mij 
 gedaene diensten. Waer mede mijn dispositie eijndige, 
 bevele mijne erfgenaemen deselve na te leven, als testa- 
 ment, codicil, legaat, fideicomnis of in andere 
 betere forma, Toirconde heb ik desen getekent, 
 besegelt en gesloten op den Huijse Wekdam bij Goor 
 op den 20 Jun. 1729. onderstont boven sijn cachet 
 in rood lack gedruct. A.J. Schrassert. 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen 
 compareerde Lubbert Gerritsen, gesond van 
 lichaem en verstand, dewelke verklaerde sijne 
 uijtterste, vrije en onbedwongen wille te sijn, dat, 
 wanneer hij sonder wettige Lijfserven oft De- 
 scendenten komt te overlijden, alle sijne goederen, 
 gerede en ongerede, actie en crediten, niets 
 uijtgesondert van all ’t geene hij stervende sal 
 nalaeten, eeuwiglick erflick en eijgendomlick 
 sullen vererven en versterven op sijne Moeder 
 Gerritje Henricks of bij des selfs voor aff ster- 
 ven op haere kinderen na de ordre Lant- en 
 stadtregtens; deselve instituerende tot sijne 
 Erfgenaemen bij desen, t sij testament, codicil, 
 of soo als sulcks bij uijtterste wille na regten 
 kan bestaen, ende begerende dat desen t sijner 
 tijd sal hebben het uijtterste effect. Actum den 
 25 Octob. 1735. get. en ges. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen 
 en Overweesmren. heeft Gerrit Stevensen,  
 sig sullende verandersaten, sijne drie 
 kinderen Hermtje, Maritje en Jan Gerrit- 
 sen, bij Bartje Henricks zall. ehelick 
 geprocreërt, voor Moeders goed bewesen 
 ijder tien guldens, dus f 30 - : - te betalen 
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 als sijn mondig sijn geworden, daer voor hij verbond en verwille- 
 keurde sijne tegenwoordige en toekomende goederen; daer 
 en boven beloofde hij sijne kinderen op te voeden tot haer 
 mondigheit toe, en te laeten leeren lesen en schrijven, voorts 
 een handwerck na sijn staat en gelegenheit. Hier waren 
 aen over en mede te vrede Jan Henricksen en Wouter  
 Evertsen, bij de Heeren van de Magistraat aengestelde 
 voogden, die verklaerden na genoegsaene opening 
 des boedels dese afgoedinge alsoo in redelijckheit be- 
 raemt te hebben. Actum den 29 Oct. 1735. 
 
 Voor Holthe en Schrassert Schepenen loofden en wier- 
 den burgen, als voorvancks regt is, Barent Santbergen  
 en Reint Koninck voor ’t erfhuijs van de HoogWelg. 
 Vrouwe Aleida Sibilla van Delen Douariere van 
 Dobitz; des beloofde het Hoogwelgb. Freulijn Anna  
 Catharina Benigna van Ploschwitz, naemens Haer 
 HWgb. Ouders als Erfgeñ. de voorse burgen te vrijen, 
 als regt is. Actum den 30 Oct. 1735. 
 
                               Vrouwe Aleida Dappers, wed. Boedel- Jan van Hattum magtigt Procu. Nic. van  
                               houderse en Tugterse van Hr Br W. Hamel @ P. van Engelenburg pagter 
                               Elspeet passeert volmagt in blanco, van de zeep- inpost. d. 9 Nov. 1735. 
                               om haer affaires te Haerlem waer te 
                               neemen. d. 2 Nov. 1735. Siet aen de Lijasch 
                               der Minuten d.d. 8 Mart. 1736. daer eenig ad- 
                               ditament is aengehegt. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen bekenden Jacob van  
 Wanrode en Maritje Roelofs Egtelñ. in eenen vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft, gecedeert en getrans- 
 porteert kragt deses aen Dr. Johan Apeldorn en Juffr  
 Elisabeth van Kolck Egteln. en haeren Erven de vervallen 
 behuijsinge of ledige plaets naest Comparanten Huijs, 
 van Jan de Lor heengekomen, en thans bij Koperen met 
 een schuur betimmert, sulcx voor de last der verpondinge 
 daer op staende, volgens Extract uijt het Rentmeesters 
 boeck ad 1 – 19 – 14 sonder Maenpeñ.; Belovende ‘t voorse 
 parceel vorders te wachten en wahren commervrij en alle voor- 
 pligt af te doen, onder verbant als na rechten, en met 
 renuntiatie als na rec van alle exceptien. Actum den 12. 
 Nov. 1735. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen loofden en wier- 
 den burgen, als voorvancks regt is, Hermannus van  
 Munster en Adam van Luijck voor het Erfhuijs 
 van Everdje Aerts wed. van Egbert Henricksen; des 
 beloofden Albert Gijsbertsen nom. nx. Aertje  
 Aerts, Aert Petersen en Gijsbert Lambertsen,  
 te samen mede caverende voor Simon Jacobsen nom. 
 nx. Aertje Peters, en een ijder voor sijn staack 
 in staende, de voorñ. Burgen te vrijen, als 
 regt is. Actum den 12. Novemb. 1735. 
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 den Comparant qq. bekende voldaen en betaelt te sijn, en 
 daerom sijn principalinne geen regt of eijgendom aen die 
 Hof cum annexis meer te hebben of behouden, maer 
 daer van onterft en ontgoedet, en ter contrarie Vrouwe 
 Koperse en Erven wederom daer aen ten vollen geeijgent 
 en gegoedet te sijn, sijnde desen Hof vrij allodiaal goed, 
 onbeswaert, dan alleen belast met een ordinaris jaer- 
 lijckse verpondinge van 1 – 18 -: door sijn principa- 
 linne te suijveren tot over dese jaere 1735. inge- 
 sloten, sonder eenige lasten meer; belovende, dat sijn 
 principalinne die Hof daer op sal wagten en wahren 
 als erfkoops recht is, verbindende ten dien eijnde 
 soo veel nodig daer voor sijns principalinnes persoon 
 en goederen, ten bedwang en met submissie en renun- 
 tiatie als na regten. Actum den 18 Nov. 1735. 
 
 Voor Westervelt en Pronck Schepenen bekenden 
 haeren Mede-Raeds Vrind de Heer Henrick Boonen 
 en Vrouwe Adriana Bredius Egteln. in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft haer 
 Schuur staende in de Pesthuijssteeg, naest het 
 Pesthuijs ter eenre en en de Vijhestrate ter andere 
 sijde, met des selfs regt en geregtigheit, niet an- 
 ders beswaert als met een Ord. verpond. ende sulcx 
 voor vierhondert guldens, waer van Comparan- 
 ten ten vollen bekenden vergenoegt, voldaen 
 en betaelt te sijn, en oversulcx deselve cederen- 
 de en transporterende aen en ten erflijcken 
‘ behoeve van onsen mede Raeds vrind de Hr. 
 P. Oosterbaan en G. Felbiers Egtelñ.; met 
 belofte van de voorse Schuijr te sullen wachten 
 en wahren kommervrij en de Verpond. over 1734. 
 inclusive daer van af te doen, als erfkoops 
 recht is. Onder verband van haere personen 
 en goederen en submissie als na rechten. Actum 
 den 21. Nov. 1735. 
 
 Voor Boonen en Pronck Schepenen bekende 
 haeren Mede Raeds Vrind de Heer Ant. van  
 Westervelt verkoft te hebben aen de Hr P. Ooster- 
 baan en G. Felbiers en haeren Erven een Schuur- 
 tje staende aen de Vischmerckt naest het Huijs 
 van den Hr Verkoper ter eenre en ’t huijs van 
 Simon Jansen ter andere sijde voor sestig guldñ. 
 en daer van voldaen te sijn, cederende en trans- 
 porterende het selve bij desen. Actum ut. Supr. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen com- 
 pareerden de Heeren Johan Moijen, Oud-Bur- 
 germr. deser stadt, en Dr. Nicolaas Wilhem 
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 de Meester, dewelke verklaerde sig tot borgen te constitue- 
 ren voor soodane Tugt, als Vrouwe Judith Margareta Wilbren- 
 ninck, eermaels getrouwt aen de Heere Joh. Bernhard Feith, ende 
 thans Ehevrouwe van Dr. Adrianus van Holthe, Secretaris van 
 de Academie alhier, uijt kragt van Huijwlijcks voorw. in dato 
 den 13 Meij 1723 aen haere eerste Ehemans zall. gereede en 
 ongerede goederen is hebbende, ende sulcx voor de tijd van 
 twee naestvolgende jaeren à dato deses te beginnen. alles 
 ter alsulcken effecte, dat de voorse vrouwe Tuchterse en 
 haeren tegenwoordigen Eheman in en omtrent de voorse 
 Tugtgoederen sig sullen gedragen als na Tuchtrechten bij deser 
 stadt Willekeur en den Lantrechten van Veluwe gestatueert, 
 werk gerequireert. Onder verband van haerer Comparanten 
 personen en goederen. Des beloofde Dr. Adrianus van Holthe 
 nom.nx. de voorse burgen deses tweejaerigen (borgtogt) Tugt halven 
 te sullen vrijen als regt is. onder gelijck verbant. Actum den 22 Nov. 1735. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Lubbert Rengersen 
 en Cornelis Gerritsen voor het erfhuijs van Harmen  
 Claassen; des beloofden Jacob Claassen en Peter Egbertsen  
 naemens sijn Moeder Gerritje Claassen, sig beide mede 
 sterck maeckende voor Jutte Claassen, als Erfge., de 
 voorn. burgen te vrijen als regt is. Actum den 23. 
 Nov. 1735. 
 
 Voor Schrassert en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 de Heere Heribert Hagen pro se en caverende voor sijn 
 WelEd. Eheliefste Vrouwe Anna van Esvelt, de Heere 
 Franck Henrik van Erkelens en Vrouwe Johanna Hagen  
 Echteln., ende Juffr Agnis Hagen, te samen kinderen en 
 erfgeñ. van de Heere Peter Hagen en Vrouwe Geertruijd  
 van Westervelt in leven Egteln. dewelcke bekenden van 
 Gerrit Petersen van Harn en Catharina Goddeus Egteln. 
 Erfgeñ. van het Laetst overleden Freulijn Sophia Floren- 
 tina van Lanscroon ontfangen te hebben alle de ren- 
 ten tot hier toe verschenen van Soodane capitalen, 
 als sij tot laste van geseide Freulijn waren hebbende 
 ende voorts mede op de capitalen selfs, als in de Erven 
 de Hoeve en Cortenbroeck, Spijcker etc. gevestigt waren, 
 een summa van twee hondert en vijftig guldens, soo 
 dat de hooftsumme, die sij nog schuldig bleven, ren- 
 deerde drie duijsent drie hondert guldens. Voor 
 welke summa en renten ad. per centum sij Compa- 
 ranten sig gevestigt hielden volgens het protocol 
 en inhoud van voorige brieven en het erve de 
 Hoeve met allen aenkleven van dien; dog het 
 Erve Cortenbroeck, Spijcker etc. daer van ontheffen- 
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 de mits desen. Ende verklaerden beidersijds parthijen 
 alhier present, den inhoude deses, als voorse., te aggre- 
 ren. Actum den 25 Novemb. 1735. 
 
 Voor Schrassert en Apeldorn Schepenen compareerden  
 Gerrit Petersen van Harn en Catharina Godeus  
 Egtelñ., Erfgeñ. ab intestato van het laetst overleden 
 Freulijn Sophia Florentina van Lanscroon, de tweede 
 Comparante met haeren eheman geassisteert, dewelke 
 bekenden op den 15. januar. 1735. in het openbaer te 
 hebben verkoft volgende parcelen in Hierden gele- 
 gen, aen volgende Koperen: Aen Monsr Paul Sab Sau- 
 bert en Juffr Anna Chadirae Egteln. het Spijcker 
 met den hoff daer aen, gelegen in Hierden, Lans- 
 croons Spijcker genaamt, sijnde groot omtrent 
         Schepels, waer van volgens de affbaeckinge 
 de geheele sloot agter het Spijcker tot aen 
 de wal toe daer bij behoort, gestelt in ord. 
 verpond. op 4 – 10 -: voor vijf hondert een en 
 negentig car. glns. Aen Juffr Geertruijd van  
 Duijven het Huijs en verder getimmer van ‘t  
 Erve Cortenbroeck met de Campjes, soo als 
 deselve afgebaeckt sijn, gestelt in de ord. 
 verpond. op 2 – 10 -: voor een duijsent agthon- 
 dert glns. Het Weijlant aen de Zuijdsijde met 
 het Houtgewasch, soo als ’t met de baacken 
 affscheit, op een ord. verpond. van gelijcke 
 2 – 10 -: voor seven hondert seven en vijftig gln. 
 Het Weijlant aen de Noordsijde met sijn 
 Houtgewasch, soo als ’t met de baacken 
 affscheit, insgelijcks op een ord. verpond. 
 van 2 – 10 -: voor elf hondert en thien gln. 
 De helft van een Camp aen de Zuijdsijde met sijn 
 Houtgewasch, soo als ’t met de baecken affscheit 
 ( waer van Juffr Greve de helfte aen de Oostsijde 
 heeft gekoft : ) op een ord. verpond. van 1 – 10 -: 
 voor agt hondert en vijf glns. Ende een Hoeck 
 saeijlants op de Bovenlanden groot een Mud gesaeij 
 op een ord. verpond. van 10 st. voor hondert en 
 tagtig glns. Aen Juffr Johanna Lubberta Ber- 
 ger wed. van Dr. Wilhem Greve een Halve Camp 
 aen de Oostsijde op Cortenbroeck met sijn Hout- 
 gewasch, groot twee Mudden, waer van een 
 Schepel Tiendvrij, op een ord. verpond. van 2 – 12 – 0 
 voor Negen hondert en sestig guldens. Van alle 
 welcke koopspenningen de Comparanten be- 
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 kennen in twee termijnen volgens de Conditie volkomen 
 voldaen te sijn. Dienthalven de voorse parcelen aen der 
 selver Koperen en haeren Erven als vrije allodiale goede- 
 ren cederende en transporterende kragt deses; met 
 belofte van deselve te wagten en te wahren kommervrij 
 en alle voorpligt daer van aff te doen, als erfkoops 
 recht is; onder verband van haere personen 
 en gerede en ongerede goederen, en submissie als na 
 rechten. Actum d. 25 Nov. 1735. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen en Overweesmre. 
 heeft Johanna van Asselt, wed. van Aert Muller, sig 
 sullende verandersaten, haere vier kinderen bij voorñ. 
 Aert Muller geprocreert, voor ’s vaders goed bewesen 
 vijftig guldens te samen, en daer en boven nog vijftien 
 gl. voor een swarte mantel van der kinderen vader, 
 te samen uijt te keeren als de kinderen mondig sullen 
 sijn, en daer en boven een paar sijlvere gespen en een 
 sijlvere Tandstoocker. Belovende verder de kinderen 
 te alimenteren tot haere mondige dagen, en te laten 
 leeren lesen en schrijven na haere staat; sijnde over- 
 koomen dat sij de klederen van ’s vaders lijf onderwij- 
 lens al mogen emploijeren tot der kinderen gebruijck 
 en nooddruft. Voor ’t een en andere verbond sij 
 haer persoon en presente en toekomende goederen. 
 Waer aen en over waren Gerrit van Meurs en Albert  
 van Asselt door de Heeren van de Magistraat aen- 
 gestelde Voogden, die verklaarden dese Afgoedinge 
 alsoo in redelijckheit met haar beraamt en ge- 
 sloten te hebben. Actum den 26 Nov. 1735. 
 
 Voor Rouw en H. van Westervelt Schepenen bekenden 
 Jacob van Cleeff en Janna Ka Egteln. voor sig en 
 haeren Erven in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft, gecedeert en getransporteert 
 kragt deses een Hof buijten de groote poort 
 deser stadt gelegen en bij haer selfs gebruijckt 
 geweest, naest Everd Sanger ter eenre en 
 Rijcket Apeldorn ter andere sijde, aen Johan  
 Meintsen en Aaltje Jacobs Egtelñ. en haeren 
 Erven voor een summa van hondert car. 
 guldens, daer van sij bekenden voldaen te sijn. 
 Belovende oversulcx voorse Hof te wachten en wah- 
 ren kommervrij en alle voorpligt daer van aff te doen, 
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 als erfkoops recht is. Onder verband en submissie als na 
 rechten. Actum den 5 Decemb. 1735. 
 
 Voor Graaff en Boonen Schepenen compareerden Jan  
 Carssen en Catharina van Voorthuijsen Egtelñ. Peter  
 Carssen en Evertje Gerrits Egteln. , Dirck Carssen  
 en Aeltje Henricks, Egteln., Gerrit Carssen en 
 Meintje Thewis Echteln., Jan Spittaal en Gerritje  
 Carssen Egteln. en Franck Jacobsen en Geertje  
 Carssen Egteln., welke als ’t samen Erfgeñ. van haer 
 Vader Jan Carssen zall. bekenden in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft gecedeert 
 en getransporteert, doende sulcx kragt deses 
 aen Evert Bunschoter en Aaltje Stevens Egtelñ. 
 de helft van een camp lants aen de westzijde deser 
 stadt gelegen, naest ’t lant van Loge Reijers en 
 Evert Aeltsen bij Elbert Henricksen gebruijckt 
 werdend, sijnde Kars Zegersen van de weder- 
 helft eijgenaer, soo en in die bepaelinge, ende 
 met sijn lasten, regt en geregtigheit, als bij haer 
 Comparanten geseide Vader zall. is nagelaten, 
 sulcx voor een summa van 371 gl., waer van 
 Comparanten bekenden voldaen te sijn; dienvol- 
 gens voorse lant overgevende; om tegens aen- 
 staende Meij 1736. (: wanneer de pagt geexpireert 
 sal sijn :) te konnen werden aenvaerd. Belovende  
 Comparanten voorse lant te wagten en wahren 
 kommervrij en alle voorpligt tot over de jaere 
 1735. daer van af te doen als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na regten. Actum 
 d. 3 Dec. 1735. 
 
 Voor deselve Schepenen hebben deselve Erfgeñ., als 
 boven, in eenen vasten en stedigen erfkoop ver- 
 koft, gecedeert en getransporteert kragt deses 
 aen Henrik Honders en Elisabeth Henricksen  
 Egtelñ. haer Huijs in den Oosterwijck van haer 
 vader Jan Karssen zall. heen gekomen, tegenswoor- 
 dig bij Henrik Cragt bewoont werdende, naest 
 de Huijsen van Dirck Karssen en Vrouw Suijck,  
 voor een summa van twee en negentig gl., 
 waer van Comparanten bekenden voldaen te 
 sijn. Belovende ’t selve Huijs te wagten en 
 wahren kommervrij en alle voorpligt over 
 den jaere 1735. daer van af te doen, als erfkoops 
 recht is, onder verbant en submissie als na rechten 
 Actum d. 3 Dec. 1735. 
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                                            Henr. Sicking magtigt Dr. G. Wakker @ Ell. Staal cum potestate sub- 
                                            stituendi. Actum d. 5 Dec. 1735. 
 
 Voor Holthe en Oosterbaan Schepenen en Geerfde in Ve- 
 luwe compareerden Juffren Aleida Maria Hanlo, Christi- 
 na Hanlo en Dorothea Hanlo, in desen geassisteert met 
 haeren broeder de Heer Bernhardus Hanlo, dewelke in 
 eenen vaste en stedige erfkoop hebben verkoft, gecedeert 
 en getransporteert, doende sulcx kragt deses aen de Heere 
 Antonij van Westervelt, Heere van Essenburg, Burgmr. 
 deser stadt, ende sijn WelEd. Erven een erff en goed, gelegen 
 in de Buijrschap Hierden, ende mede ten deele in Veluwe 
 onder de Ampte Ermelo gelegen, met alle des selfs on- 
 derhorige Landerijen, ap en dependentien, regten en 
 geregtigheden, niets uijtgesondert, soo als het selve 
 haer Comparanten bij Magescheidinge van haeren 
 ouderlijcken boedel is aen en toegedeilt, werdende 
 thans bij Dirck Martensen bewoont en gebruijckt, 
 voor een summa van veertien duijsent Car. guldens; 
 waer van Comparanten bekenden voldaen en betaelt 
 te sijn. Belovende oversulcx voorse Erve en goed, 
 als vrij allodiaal goed, en niet beswaert als met 
 des Heeren lasten, die daer van ouds op gestaen heb- 
 ben, te wachten en wahren kommervrij en alle 
 voorpligt daer van aff te doen, als erfkoops regt 
 is; ende tot meerder seeckerheit verklaerde de 
 voorñ. Heer Bernhardus Hanlo, dat het voorse 
 Erve, als voorse, bij Magescheidinge geheel en all 
 aen de voorñ. Comparante is vrij aen en toege- 
 deilt, ende dat hij voor sig, ende als last hebbende 
 van sijn Broeder Johannes Hanlo, sig selven en 
 sijnen geseiden Broeder bij desen samt en ijder bijsonder, 
 stelde tot wahrburgen voor alle namaeninge, 
 opspraeck en evictie; ende ten dien eijnde sig pro se 
 et qq. bij desen mede stelde tot principale Verkopers 
 en Transportanten van het voorñ. geheele Erve en 
 goed met bekentenisse van voldoeninge der koops- 
 penningen. Alle en een ijder bijsonder verbindende 
 haere personen, erfgenaemen en goederen. Met 
 submissie aen alle Heeren Hoven Rigteren en 
 Gerigten, specialik de Hoven van Justitie van 
 Gelderlant en Hollant; met renuntiatie van alle 
 contrarierende Exceptien, sonderling die van 
 ordre, discussie en divisie, en die voorts anders 
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 genoemt ofte bedagt souden konnen werden, houdende 
 sig van der selver inhoude volkomen geinstrueert. 
 Actum Harderwijck den 12 Dec. 1735. Werdende de 
 Heer Burgmr. Herman Jacob van Erkelens versogt 
 desen aff te segulen. 
 
                                          Uijt kragt van auctorisatie van de Heere van 
                                          de Magistraat bij den Secret. onder stadts segul 
                                          uijtgegeven transporten van ’s Heeren wegen van 
                                          de geabandonneerde goederen van Jan Wrak- 
                                          ker en Lena van Witinga, naementlick van het 
                                          Huijs aen Evert en Geertje Wesenhagen voor 190 gl. 
                                          en den Hof aen de Kinderen van Johannes van  
                                          Schalckwijck voor 70 gl. Den 13 Decemb. 1735. 
 
 Voor Holthe en Schrassert Schepenen en Geerfden 
 in Veluwe compareerde Arent Wakker, Verwalter 
 Rentmr. der Clooster-goederen van Harderwijck, 
 als gesubstitueerde Volmr. van de Secretaris Derk  
 van Ruijven, uijt kragt van de clausule van 
 substitutie in de authorisatie en commissie 
 door de Heeren Gecomm. en Ordinaris Gedepu- 
 teerden Staaten van Ridderschap en Steden 
 des Quartiers van Veluwe op hem Secrets voorñ. 
 den 26 Aug. 1735. cerleent, geinfereert, ende 
 aen Burgermr. Schepenen ende Raad der Stadt 
 Arnhem vertoont; vermogens acte van sub- 
 stitutie voor welgem. Magistraat der stadt 
 Arnhem op den 6 Oct. 1735. gepasseert, mede 
 aen ons voorn. Schepenen deser Stadt vertoont en bevonden de magt 
 tot het passeren deses specialik te behelsen; 
 ende heeft in naeme van welgem. Heeren Gedepu- 
 teerde Staaten van Ridderschap en Steden des 
 Quartiers van Veluwe (: uijt kragt van voor- 
 gaende auctorisatie van de alingen Quar- 
 tiere in dato des 21 Octob. 1734. soo voor 
 Haar Ed. Mog. als der selver nakomelingen 
 voor de summa van 7400 gl., bij hem Secrets 
 ontfangen en verder op ordre van Haer 
 Ed. Mog. ten dienste van den Quartiere aen- 
 gelegt en uijtgegeven :) voor Schepenen en  
 Geerfde in Veluwe voorñ. respective in eenen 
 vasten en eeuwigen erfkoop gecedeert en 
 getransporteert aen de Heere Burgermr. 
 Antonij van Westervelt en Sijnen Erven 
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 het Erve op de Hierder beecke met het Roggelant aen de 
 Sandvree ten deele in de Vrijheit deser stadt Harderwijck en 
 ten deele in den Ampte van Ermel gelegen, voor het meerdere 
 gedeelte Tiendplitig, immers soodanig oock soo groot en 
 klein, als het selve bij Gerrit Jacobsen in pagt gebruijckt 
 wort, met de nagenoemde Houtgewasschen, als een Hegge 
 om Gerrit Jacobs eerste Rogge campen omtrent het 
 huijs, en een Hegge in die bepalinge als laetst bij 
 Reint Lubbertsen in Meij 1732 geboscht is; lastende 
 jaerlicx in de Ord. Verpond. in enkele guldens behal- 
 ven de opstuijvers agthien guldens agthien strs en ses 
 deniers, en verschuldende jaerlicx wegens Thins 
 aen de Domeinen deser provintie sesthien en drie quart 
 strs, te vinden in het Thinsboeck van Ermel fol. 147. 
 Voorts nog in conformite van de authorisatie van den  
 alingen Quartiere van den 26 Meij 1735. en daer op gevolg- 
 de resolutie van welgem. Heeren Gedeputeerde Staaten 
 de dato den 25 Jun. 1735. invoegen seeckere camp, de 
 Lange Camp genaemt, naest het weijde-lant van 
 het Erve aen de Hierder beecke gelegen. Bekennende 
 dat de Heeren gedeputeerde Staaten des Quartiers 
 van Veluwe in qualité voornt, soo voor Haer Ed. 
 Mog. selfs als der selver Nakomelingen aen het 
 voorse Erve met het geene daer toe behoort, als 
 mede aen den Langen Camp, als boven gespecificeert, 
 geen aenspraeck, regt nog toeseggen meer hebben 
 nog behouden in eenigerleij wijse, en dat welgem. 
 quartier daer van onterft en ontgoedet is, en den voorsr 
 Heer Koper en des selfs Erven daer aen ten vollen 
 geerft en gegoedet sullen sijn en blijven, sonder tegen- 
 spreecken, indragt of bespieringe van ijmant, 
 daer op belovende het voorse Erve met het 
 geene daer toe behoort, als mede den Langen 
 Camp, als bovengem., tevrijen en te wahren 
 jaer en dag, ende voorts ten eeuwigen dage 
 tegens alle degeene, die des eenigsints te regten 
 staen of konen willen, ende alle voorkonner 
 aft te doen, als erfkoops recht is, daer voor ter 
 regter wahrschap stellende alle des Quartiers goederen 
 en inkomsten, geene uijtgesondert, tot Kopers 
 keur. Actum den 16 Dec. 1735. sullende hier van 
 Acte in forma gecoucheert en uijtgegeven wer- 
 den. NB. Bij Wakker afgesegult. 
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 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen bekenden Albert Holl  
 en Hermanna van Bijssel Egtelñ. van opgenomen penñ. op- 
 regt en deugdelik schuldig te sijn aen Jan Both van  
 Luijck en Adam van Luijck, als Voogden van de onmum- 
 dige kinderen van Peter van Luijck en Johanna Men- 
 gers in leven Egteln. (: nadat sulcx bij Overweesmre. 
 was geapprobeert :) een summa van 200 car glns., daer 
 van Comparanten beloofden jaerlicx te betalen 
 een rente van vier per centum, die loopen sal 
 tot de aflosse toe, welke alle jaer door Comparenten 
 sal mogen geschieden, mits een vierdeel jaers be- 
 vorens den verschijndag opgeseit sijnde. Gelijk 
 de voorse voogden dan oock specialick bevoor- 
 waerd hebben, dat; soo de kinderen die penñ. 
 eerder nodig mogten hebben, of mondig geworden 
 sijnde deselve wederom wilden hebben, sij deselve ‘t 
 allen tijden sullen konnen weder opeijsschen, mits oock 
 een vierdeel jaers d’ interesse Egteluijden debiteuren daer van 
 preadverterende. Tot nakomine deses, en securiteit 
 van capitaal en renten, samt kosten daer op te 
 loopen, verbonden Comparanten haere personen 
 en goederen, specialik haer huijs op de hoeck 
 van de Groote poort Strate naest Wijne Hen- 
 ricksen en haer hoff voor de Luttekepoort in 
 de Knijptang naest de wed. van Antonij Bo 
 mers ter eenre en van Dirck Vossel ter 
 andere sijde, ten bedwange als na rechten, en 
 met renuntiatie van alle contrarierende 
 exceptien, sonderling van Ongetelden gelde. 
 Actum den 19 Dec. 1735. 
 
                                    De Heer Burgermr. A. van Westervelt magtigd de DDre 
                                    Jan Reinder Pronck, Johan Theodorus en Engel- 
                                    bert van Eck, generaliter in alle saecken, welcke de 
                                    Hr Constituent haer onder sijn hand sal opgeven. Actum 
                                    d. 19 Dec. 1735. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks recht is, Henrik  
 Petersen en Frans Bomer voor het erfhuijs van 
 Hermannus van Meenen; des beloofden Gerrit ter  
 Beeck, Adam van Luijck, diakon in tempore, en 
 Simon Petersen, voorse burgen deses burgtogts 
 halven te denniseren. Actum den 20 Decemb. 
 1735. 
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                                    De Wed. van Burgermr. Franck Luijck  
                                    magtigt Bon generaliter ad lites d. 
                                    27 Dec. 1735.  
 
 Voor Oosterbaan en Spuelde Schepenen bekenden Jan Henricksen  
 en Johanna Buijrmans Egtelñ. in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft gecedeert en getransporteert 
 doende sulcx kragt deses, aen Everhardus Heeser en Elisa- 
 beth van Santen Echtelñ. haer Hof voor de Smee-poort 
 deser stadt naest de hoven van Br. Van Spuelde en Br. Boo- 
 nen, en sulcx voor een summa van twee hondert 
 guldens. Van welke Koopspenñ. Comparanten bekenden 
 voldaen en betaelt te sijn. Belovende der halven de 
 selve hof te wagten en wahren kommervrij en alle 
 voorpligt over den jaere 1735. daer van aff te doen, 
 als erfkoops regt is. Alles onder verbant en submissie 
 als na regten. Actum den 27. Dec. 1735. 
 
 Voor Rouw en Pannecoeck Schepenen compareerde 
 Grietje Jans wed. van Gerrit de Priester voor haer en 
 als boedelhouderse van haer Man ofte naemens haerer 
 onmundige kinderen bij hem ehelijk geprocreert, dewelke 
 bekende op den 16 Aug. 1735 publick neffens haer Man 
 zall. te hebben verkoft en alnu in eenen vasten en 
 stedigen erfkoop cedeerde en transporteerde, doende 
 sulcx kragt deses aen Albert Holl en Hermanna  
 van Bijssel Egteln. en haeren Erven haer Huijsje in de 
 Groote Merckt-Strate naest het huijs van Henrick de Prins  
 en de schuur van Gerrit Poel gelegen, voor 181 gl. welke 
 de Comparante bekende in twee termijnen ontfangen te 
 hebben, de eerste ad 101 gl. bij ’t leven van haer Man 
 voort na de verkopinge, en de laetste ad 80 gl. alnu bij 
 het doen der Transport, en verklaerde alsoo ten vollen 
 voldaen en betaelt te sijn, en geen regt of eijgendom op of 
 aen gem. huijs en verdere aenkleven van dien meer te 
 hebben of te behouden. Belovende derhalven het geseide 
 huijs te wagten en wahren kommervrij en alle 
 voorpligt over den jaere 1733. daer van af te doen 
 als erfkoops recht is. Alles onder verbant en  
 submissie als na rechten. Actum den 29 Decemb. 
 1735. 
 
                                    Peter Cornelisse magtigd Dr. Apeldorn 
                                    generaliter ad lites, cum potestate sub- 
                                    stituende. d. 3. Jan. 1736 en alhier gere- 
                                    gistreert. 
 
 Voor Schrassert en Pronck Schepenen bekende 
 Petronella Wijchmans wed. Wessels te hebben 
 verkoft en dienvolgens in eenen stedigen eijgen- 
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 dom te transporteren een stuck lants genaemt de Vincke- 
 Camp voor aen in Hierden gelegen aen een Houtgewasch 
 aen den Elsweg vrij allodiaal goed, nergens mede be- 
 swaert als met ’s Heeren lasten, aen Peter Henricksen en 
 Gerritje Cornelissen Egtelñ. voor 780 gl. waer van 
 Comparante bekende voldaen te sijn, belovende oversulcx 
 voorse parceel op een ord. Verpond. van 18 stuijvers (: daer 
 mede des Comparantes goederen sullen werden verligt :) 
 te wagten en wahren als erfkoops regt is; onder ver- 
 band van haere persoon en goederen, met submissie als 
 na regten. Actum den 7 Jan. 1736. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden 
 Gerrit ter Beeck en Aleida van Meenen Egtelñ., Simon  
 Petersen naemens sijn kinderen bij Jannetje Willems  
 geprocreërt (: hebbende consent van HHre Overweesmrñ.:) 
 Beertje Gerrits Oranje (: wiens Man Adam Bode in 
 Oost Indien is :) voor sig * tut. secr. en als specialik hier toe ge- 
 magtigt bij Jan de Groot en Aeltje Gerrits Oranje  
 Egtelñ., Christiaan Meuli en Elisabeth Gerrits Oranje  
 Egtelñ., mitsgaders van Willem van Oosten en 
 Annetje Gerrits Oranje Egtelñ., vermogens vol- 
 magt voor Burgermr. en regeerders der stadt 
 Amsterdam op den 6 deses gepasseert, bij ons gele- 
 sen en bevonden specialik de magt deses te be- 
 helsen; dan nog de tijdelijke Broederen Diaco- 
 nen deser stadt naemens Aeltje Cornelissen haeres 
 alumne (: geauthoriseert bij HHre Overprovi- 
 soren :) dewelke t’samen in eenen vasten en 
 stedigen erfkoop hebben verkoft, gecedeert en 
 getransporteert een Huijsje in de Vuller Strate 
 naest de Diaconie ter eenre en Toon Bomers  
 ter andere sijde, soo als ’t selve haer van 
 Hermannus van Meenen en Lijsbeth Barten Echtelñ. 
 is aengestorven, aen Adam van Luijck en Helena  
 van Eerten Echtelñ. en haeren Erven, voor hon- 
 dert vijf en vijftig car. glns. daer van sij bekenden 
 voldaen te sijn. Belovende oversux voorsr. 
 huijsje te wachten en wahren kommervrij en 
 alle voorpligt daer van af te doen als erff- 
 koops regt is; onder verband als na regten. 
 Actum den 9. Jan. 1736. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden de voorse 
 Comparanten aen de eerste Comparanten  
 Egteln. verkoft te hebben de helft van een 
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 hof gelegen voor de Groote poort naest Hartger Petersen  
 en IJsbrant Hoefhamer voor 70 gl. met bekentenis van 
 voldoeninge en versoeck van Transport in forma. Actum 
 als voren. 
 
 Voor Holthe en Boonen Schepenen compareerden Jan  
 Petersen de Vries Schipper ende Elisabeth Jacobs Egtelñ. 
 beide gesond van verstant, dog de laetste sieck te bed 
 leggende, dewelke verklaerden elkanderen reciproce 
 volgens de clausule haerer huijwlijcks voorwaerden 
 te tugten in alle haere gereede en ongereede goede- 
 ren, actien en crediten. Voorts verklaerde de laetst 
 genoemde Comparante tot haer universele Erfgeñ. 
 te institueren haer Mans Soon Peter Jansen de Vries;  
 onder speciale conditie, dat de goederen van haer op 
 hem vererft noijt van hem op sijn vader eijgendomlick 
 sullen mogen koomen; ’t zij bij testament of ab intestato. 
 Wieders was haer begeeren, dat voort na haer 
 Testatricis dood haere linnen en wullen en stoffen kleden 
 sullen werden uijtgereijckt aen de kinderen van 
 haer halve Suster Weimtje Rijckets; legaterende 
 dan nog Weimtje Driessen haere sijlvere Tas beu- 
 gel, en Aeltje Driessen haer Boeck met Sijlver beslag; 
 Ende dat na doode van haer Man, Peter Jansen de  
 Vries aen haere voorse halve susters kinderen sal 
 uijtkeeren een summa van een hondert en vijftig gulds. 
 eens, vrij gelt: blijvende haere begrafenis en alle 
 andere lasten en schulden tot laste van Peter de Vries  
 voornt. All ’t welke sij begeerden als testament, 
 legaat, codicil in de beste forme te sullen bestaen. 
 Actum Harderwijck den 12 Jan. 1736. get. en geseg. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen heeft Jan van  
 Asselt voor sig en als last hebbende van sijne drie 
 kinderen, die hier te Lande sijn, volgens hand- 
 schrift van Magnus van Asselt de dato den 29 Aug. 
 1735. aen Schepenen vertoont, in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop verkoft gecedeert en ge- 
 transporteert kragt deses aen Peter Woutersen  
 en Henrikje Gerrits Egteln. en haere Erven 
 een Hoff gelegen bij de Oude Molen plaets 
 naest den hoff van Dr. D. Penninck voor 135 gl. 
 daer van Comparant bekende voldaen te sijn. 
 Belovende oversulx voorse hof te wachten 
 en wahren kommervrij en alle voorpligt daer 
 van aff te doen als erfkoops regt is. Onder ver- 
 bant en submissie als na regten. Actum d. 17 Jan. 1736. 



99 
 

ORAH 152  1736 fol. 051vso 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen bekenden Henrick  
 Petersen en Aeltje Lubberts Egteln. aen St. Veri Gilde 
 in dese stadt wegens opgenomen penñ. schuldig 
 te sijn vijftig guldens, daer van sij beloofden jaerlix 
 te betalen een rente van twee gl. en tien strs tot 
 de wederlegginge toe, die t’elken verschijnsdage 
 (: heden over een jaer de eerste :) sal mogen geschie- 
 den, mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijn- 
 de. Verbindende daer voor haer persoon en 
 goederen, specialik haer Huijs en Winkel, 
 staende in de Vuller strate naest Gerrit  
 Huijinck ter eenre en de schuur van Claas  
 Evertsen ter andere sijde, om alle hinder 
 schade en kosten daer aen te verhaelen. 
 Actum den 27 Jañ. 1736. 
 
 Voor Schrassert en Graaff Schepenen compareer- 
 den Wijne Willemsen en Jacobje Gerrits Egtelñ., 
 dewelke bekenden uijt onderlinge liefde en 
 toegenegentheit elkanderen over en weder 
 te bemaecken het vrugt gebruijck van alle 
 haere goederen, gerede en ongerede, actien 
 en crediten, wat naem die mogten hebben 
 en waer ter plaetse gelegen, om na dode 
 van een haerer beider bij de langstlevende het 
 leven lang na tugts regten beseten en genoten te 
 werden. Begerende dat dese als testament, 
 codicil, legaat, ofte oock in andere betere 
 forme sal bestaen en effect sorteren. Oircond 
 der Schepenen betekening en besegeling. Actum 
 Harderwijck den 28 Jan. 1736. 
 
                                     Juffr Alberta van Dompseler, de Hr Arnold Richard  
                                     Wolfsen en Vrouwe Johanna van Dompseler Egtelñ. 
                                     ende Juffr Geertruijd van Dompseler, in sig te samen 
                                     vervattende de Heer Lodewijck Frans van Ingen en 
                                     Vrouwe Jacoba van Dompseler Egteln. (: de Vrouw en 
                                     Juffers geassisteert met de Secret. Schrassert :) magtigen 
                                     den een den anderen generalik wegens de erfenis van 
                                     haer Oom de Heer Ernst van Dompseler. d. 28 Jan. 1736. 
 
 Voor Holthe en Schrassert Schepenen loofden 
 en wierden burgen, als voorvancks regt is, 
 Everd Sanger en Gerrit Poel voor het 
 erfhuijs van Elisabeth Jacobs; des be- 
 loofde Peter de Vries als Erfgen. ex testa- 
 mento de voorse burgen te vrijen, als regt is. 
 Actum den 30 Jan. 1736. 
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 Voor Schrassert en Spuelde Schepenen loofden en wierden 
 burgen als voorvancks regt is, Jan van Voorthuij- 
 sen en Derck Vosselman voor ’t erfhuijs van Henrick  
 Hoefhamer en Annetje Egberts Egteln., des beloofde 
 Eefje Tellingen, Dogter van de laetstgenoemde, bij af- 
 stand van haer geheele en halve broeder, de voorse 
 burgen te vrijen. Actum den 31 Jan. 1736. 
 
 Voor Schrassert en Spuelde Schepenen compareerde Vrouwe 
 Sophia Schoonhoven, weduwe Boedel houderse en Tugterse 
 van wijlen de Heere Professor Cornelis van Houten zall., 
 dewelke met solemnele ede heeft verklaert, dat soodane 
 inventaris, als sij op den 4 Oct. 1734. heeft doen maecken, 
 ende op 8 Dito aen de Heer Johan van der Valck in 
 huijwlick hebbende Juffe Magdalena Cornelia van  
 Houten ter handen stellen, is opgestelt na haere beste 
 kennis en wetenschap, in alle sinceriteit en opregtig- 
 heit, sonder dat daer in ijts opsettelick is verswegen 
 of agterhouden; protesterende deselve te willen ver- 
 meerderen, verminderen ofte veranderen, als sij overtuijgt 
 of bij haer bevonden mogt werden te behooren. Actum 
 den 1 Febr. 1736. 
 
                                      De Heer Burgermr. A. van Westervelt 
                                      magtigt Gerrit van Meurs tot het 
                                      waernemen van soodane saecken als 
                                      hem onder sijn WelEd. hand sullen wer- 
                                      den opgegeven. Actum in Camera den 
                                      3 Febr. 1736. 
 
 Voor Holthe en Geltsaijer Schepenen compareerden de Heer 
 Mr. Heribert Hagen en Vrouwe Anna van Esvelt Egteln. ende 
 de Heer Capitain Franck Henr. van Erkelens en Vrouwe Johanna  
 Aleida Hagen Egtelñ. dewelke in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop hebben verkoft een Hof buijten de Lutteke poort 
          Hof aen de gemeine weg van haeren Oom de Heer Jacob van  
verpond. in twee posten  Westervelt herkomstig aen de Heer Derck Wicherts Ontfan- 
d’eerste           1 – 6 – 12 ger van de Convoijen en Licenten alhier, voor vierhon- 
d’andere          1 – 17 – 4  dert guldens; als mede een Huijs in de rabbe Strate, schie- 
Dus geheel  f   3 – 4 - :  tende van agteren tegens Kopers Hoff, mede van de Heer 
         Huijs     Jacobus van Westervelt herkomstig, aen de heeren Voogden 
Verpond          1 – 18 – 6  van den jongen Heer Willem Jan van Westervelt voor 
 twee hondert vijftig guldens. van welcke beide Koops- 
 penningen Comparanten bekenden voldaen te sijn: de voorse 
 parcelen aen de voorse Koperen respectivelick cederende 
 en transporterende mits desen; met belofte van wahringe 
 als erfkoops regt is. Actum den 7 Febr. 1736. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen en Overwees- 
 mre. heeft Neeltje Vierhouten, wed. van IJsbrant de  
 Vries, sig sullende begeven in een tweede ehe, haere 
 twee Kinderen Jan  en IJsbrant de Vries, bij voorñ. 
 ’s Vaders goed bewesen ijder twee hondert en vijff en 
 twintig guldens, die sij aen deselve betalen sal als de 
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 kinderen mondig sullen sijn (: deselve vestigende in een stuck 
 saeijlants in Hierden gelegen, ad 7 Schepels gesaeij, genaemt 
 xxxxxxxxxxxxxx, daer de Heer van Westervelt aengelandet 
 en des selfs Bouwman thans gebruijcker van is :) mitsga- 
 ders ses dousijn sijlvere knoopen, twintig hembden en 
 twaalf dassen, alles vrij gelt en goed: blijvende den 
 vorderen geheelen boedel, raed en onraed, tot des Com- 
 parantes profijte en laste. wijders beloofde sij de 
 voorse kinderen eerlick na haer staet op te voeden 
 tot haer mondige dagen toe, als oock te laeten leeren 
 lesen en schrijven, mitsgaders een handwerck tot 
 haere substitentie. Hier waren aen over en mede te 
 vreden Jan Petersen de Vries, Grootvader, en de Ontfan- 
 ger Boon van Voorst, aengestelde Momberen, die 
 verklaerden den boedel te hebben geexamineert en het 
 voorse bewijs rechtveerdig te sijn. Actum d. 10 febr. 
 1736. 
 
                                     Den Ontfr B. van Voorst magtigt Everh. Heeser magtigd Dr. Apeldorn 
                                     - - - - - - - -  om waer te nemen generaliter ad lites. d. 17 febr. 
                                     een peind. tot Barnevelt. d. 12 1736. 
                                     febr. 1736. 
 
 Voor A. en H. Westervelt Schepenen compareerde 
 Evertje Everts wed. van Henrik Berentsen, welke 
 bekende van opgenomen penñ. opregt schuldig te sijn 
 aen Juffr Cunera Lamberts Sas wed. van Burgermr. 
 Franck Suijck en haeren Erven een summa van 
 vier hondert car. gulds, daer van sij beloofde 
 jaerlicx te sullen betalen een rente van vijf per- 
 centum (: dog binnen 14dagen na den verschijns- 
 dag betalende met 4 ten hondert te konnen 
 volstaen :) ende sulcx tot de finale aflosse toe; 
 die op elken verschijndag (: waer van heden over 
 een jaer de eerste sal sijn :) sal mogen geschie- 
 den met 200 gl. t’effens, of vier hondert gl. 
 te gelijck, tot convenientie der Comparante. 
 Verbindende voor capitaal, renten en kosten 
 onvermoedelik in cas van wanbet proces hier op te vallen 
 haer en haerer Erfgeñ. persoon en goederen, 
 en specialik haer Huijs en bijgelegen Hoven 
 en Erve mitsgaders de Koorn Wind-Mole 
 voor deser stadt Smeepoorte aen het Jufferen- 
 pad gelegen. Met renuntiatie van alle ex- 
 ceptien, sonderling van ongetelden gelde, 
 van welckers regtelijcken inhoude sij bekende 
 na genoegen geinformeert te sijn. Met sub- 
 missie als na regten; en onder expresse 
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 overgifte, dat bij verongelucking of insuffisance van het 
 speciale onderpand, haere andere goederen voor de voorse 
 schult executabel sullen sijn, als off deselve ijder bijsonder 
 hier gehijpotheseert of verbonden ware. Actum den 27. 
 febr. 1736.  
 
                                    De Heer Major Schortes magtigd den 
                                    Hr Br H. van Westervelt in amplissima 
                                    forma. d. 15 Mart. 1736. 
 
 Voor Oosterbaan en Pannecoeck Schepenen hebben Cornelis  
 Mingelen en Teunisse Henricks elkanderen reciproce getugt 
 in alles, gereed en ongereed. Actum d. 19 Mart. 1736. get. en ges. 
 
 Voor Westervelt en Pronck Schepenen compareerde haere 
 Mede-Raeds Vrind de Heer Peter Oosterbaan, Sandgreve 
 van Veluwe, en Vrouwe Geertruijd Felbiers Egtelñ., de Vrou- 
 we soo veel nodig geassisteert met Dr. Johan Schrassert, 
 dewelke verklaerden uijt onderlinge liefde en toegenegent- 
 heit, die sij elkanderen toedroegen, onderling te hebben gere- 
 solveert en met vrijen wille besloten, over die goederen, 
 waer mede God haer gesegent heeft, en haer verder gena- 
 delick mogt gelieven te segenen, tot wedersijds voordeel 
 te disponeren en op te rigten haere uijtterste wille; ’t welk 
 de Comparanten vervolgens doende kragt deses, soo re- 
 voceerde en annulleerden sij aenvanckelick alle voorige 
 Dispositien, die sij ter saecke des doods voor desen te samen 
 of ijder bijsonder mogten hebben opgerigt; wijders inhe- 
 reerden sij Comparanten haer Huijwlicx voorwaerden, 
 welke sij bij het aengaen van haer Huijwlijck hebben opge- 
 rigt, van waerde houdende het geene de een den anderen 
 daer bij gegeven of versproken mogt hebben. En verklaer- 
 den bij desen verder uijt kragt van de reservatoire clau- 
 sule die Huijwlijcks voorwaerden geinfereert, elkanderen 
 en den een den anderen te besetten, te legateren en te be- 
 maecken het vrugtgebruijck van alle haere wedersijdse 
 of gemeijne gereede en ongereede goederen, actien en 
 crediten, niets uijtgesondert van all het geene ten dage 
 van de eerst stervende in den boedel sal nagelaten en 
 gevonden werden, om bij de langstlevende sijn of haer 
 leven lang beseten, gebruijckt en genoten te worden, son- 
 der tegenseggen of bespieringe van ijmant. Bevelende 
 mits dien haere kinderen dese haeren Ouderen 
 uijtterste wille, ’t sij als testament, legaat, codicil, 
 of in andere betere forme, ter sijner tijd punctu- 
 elik en gehoorsaemlick na te leven, sonder de 
 Langstlevende met het vorderen van inventaris 
 verburging van Tugt of andere quellinge meer 
 te importuneren, daer van sij Comparante den een  
 den anderen ontsloegen bij desen. Des t’oirkonde is desen 
 bij Schepenen getekent en gesegult in Harderwijck 
 den 19 Mart. 1736. 
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 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compareerde Vrou- 
 we Sophia Schoonhoven wed. van de Heer Professor Cornelius  
 van Houten zall, dewelke voor aff verklaerde te inhereren 
 soodane testamentaire Dispositie als sij den 10 Decemb. 1734. 
 voor de Heer Tileman Bon Scholtis van Ermelo en getuijgen 
 in de Buijrschap Tonsel heeft gemaeckt. Wijders, wanneer 
 sij bedlegerig of sieck sal komen te werden, off bij haer 
 overlijden, verklaerde sij Comparante in de beste en be- 
 stendigste forme regtens te versoecken te nomineren 
 en te autoriseren tot Executeurs en Directeurs van 
 haer E. sterfhuijs en begravenisse (: volgens de intentie en 
 begeerte aen hun te kennen gegeven :) den WelEd. en Hoog 
 gel. Heer Bernhardus Sebastianus Cremer Professor 
 Theologie etc. etc. en d’Heer Arent Wakker; sijnde haer 
 serieuse wille, dat niemant, wie het oock zij, van haer 
 vrienden of Erfgenaemen, omtrent het een of ander eer- 
 der ijts te seggen hebbe, dan sij Comparante begra- 
 ven en haer testament geopent sal sijn; sijnde mede 
 haer expresse wil, dat, in het laetste geval bij haer 
 overlijden, voorn. Heeren anstonts besorgen, dat alle 
 kisten en kasten met beider hunner seguls verse- 
 kert en versegelt worden, laetende de directie en 
 bestel der begravenisse etc. geheel en all aen meer- 
 gem. Heeren over, sonder na ijmant om te sien. 
 Betuijgende oock haere wil en begeerte te sijn, 
 dat haer Erfgenaem of Erfgenaemen dit sullen 
 moeten goed keuren, en sig nergens mede sullen 
 hebben te bemoeijen, sulx wel uijtdruckelick ver- 
 biedende bij desen: gevende aen meergem. Heeren 
 vorder de magt van assumptie, het sij bij voor 
 aff sterven of absentie van een van beijde. Wijders 
 bekende sij Comparante haere wil te sijn, dat haer 
 testament geopent werde, daegs na dat haer dode 
 lichaam ter aerde bestelt sal sijn. Dat inval het 
 mogt gebeuren, dat sig ijmant tegens den klaeren 
 inhoude deses opposeerde, en daer van op vermaeninge 
 niet wilde afflaeten, sij Comparante bij desen ver- 
 klaerde d’selve t’exherederen van all haere na te 
 laetene goederen, willende dat het daer voor gehou- 
 den sal werden, als off het selve in haer E. testament 
 ware geinfereert geworden geweest; Ende dat 
 voorts dese haere dispositie na dode van haer E. 
 effect sal sorteren, soo als ’t selve na rechten 
 best sal kunnen bestaen. T’oirkonde bij Schepenen 
 getekent en met haere gewoone cachetten gemuni- 
 eert. Actum Harderwijck den 23 Mart. 1736. 
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 Voor Holthe en Oosterbaan Schepenen hebben de tijdelijcke 
 Diaconen deser stadt verkoft en met Schepenen toestem- 
 ming en ordre opgedragen aen Lubbert Lubbertsen en 
 Annetje Hartgers Egteln. en haere Erven een Huijsje met 
 een plaetsje daer agter, in het Molenstraatje aen de wal, 
 van Henrik de Gast heen gekomen, voor 105 gl. daer van 
 Transportanten bekenden voldaen te sijn. Belovende 
 dienthalven voorse parceel te wahren als regt is. 
 Actum den 24. Mart. 1736. 
 
 Voor Oosterbaan en Apeldorn Schepenen bekenden 
 Peter Karssen en Evertje Gosens Echtelñ. in eenen 
 vasten en stedigen erfcoop te hebben verkoft gecedeert 
 en getransporteert kragt deses aen Gerritje Franssen  
 wed. van Toon Bonners haer Hoff buijten de Groote 
 poort naest die van de Heer Br. Van Holthe en Evert  
 Sanger gelegen voor 120 gl. waer van Comparanten 
 bekenden voldaen te sijn. Belovende dienthalven den 
 voorse Hoff te wagten en wahren kommervrij, en 
 alle voorpligt af te doen, als erfkoops regt is; onder 
 verband en submissie als na regten. Actum den 3 April  
 1736. 
 
                                     De Heer Burgermr. Oosterbaan cum 
                                     uxore magtigen Melis de Ruijter, 
                                     om aen Ellard de Ruijter te transpor- 
                                     teren de helft van huijs en Hof, Boom- 
                                     gaerd en Grashof tot Bunschoten ge- 
                                     legen; met bekentenis van voldoeninge 
                                     des koopspenñ. etc. d. 5 april 1736. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen bekenden Dr. 
 Johan Greve en Juffr Helena Wilhelmina Ridder Egtelñ. 
 in eenen vasten en stedigen eijgendom te hebben  
 verkoft gecedeert en getransporteert kragt deses aen 
 de Heere Johan Hensbergen, Muntmr. van gelderlant 
 en sijnen erven een Hoff gelegen in de Touwbaan voor 
 de Smeepoort naest den hof van de Heer Waardain 
 Van Griethuijsen aen de eene en de Heer Burgermr. 
 Van de Graaff ter andere sijden, voor vijf hondert 
 en vijftig guldens vrij gelt, waer van Comparan- 
 ten bekenden voldaen te sijn. Belovende oversulx 
 voorse Hoff te wachten en wahren kommervrij, 
 en allen voorpligt daer van af te doen, als erff- 
 koops regt is, onder verband en submissie als 
 na regten. Actum den 11 April 1736. 
 
                                       Juff. Alberta van Dompseler, de Heer                    nalatenschap, in amplissima forma. 
                                       Arnold Richard Wolfsen en Vrouwe                    d. 16 april 1736. 
                                       Johanna van Dompseler en Juffr Geer-       
                                       truijd van Dompseler, in sig te samen                     De wed. van Dr. Wilh. Greve magtigd Dr. 
                                       vervattende de Heer Lodewijck Frans                    Joh. Apeldorn generaliter ad lites pre- 
                                       van Ingen (: Lieut. en daarom absent :)                    sentes et suturas. 23 April 1736. 
                                       en Vrouwe Jacoba van Dompseler,                    Jacob Gerritsen van Hoogburel magtigd 
                                       magtigen elkanderenden Scholt Beeck over haer Ooms   P. Dijsberg om aen Peter Teunisse Hoogsteeg  
                                                                                                          nae         te transporteren een stuck ¼ van een vierdeel 
                                                                                                                         in de Soerse Heegde. d. 25 April 1736. 
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 Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is Do Isaac van  
 Eijbergen en Claas van Houten voor soodane tugt 
 als Do Andreas Schaart vermogens Huijwlijcks voor- 
 waerden heeft aen en in de nalatenschap van 
 sijn zall. Ehevrouwe Juffr Anna Geertruijd van  
 Beaumont, ten eijnde hij deselve tugt goederen 
 sal gebruijcken en daer in verseren als een goeden 
 Huijvader na tugtregten toestaet. Des beloofde 
 Do Andreas Schaart die voorse burgen te vrij- 
 den als regt is. Actum d. 30 April 1736. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen bekende Ael- 
 tje Jacobs wed. van wijlen Walraven van Ravens- 
 waij te hebben verkoft, te cederen en te trans- 
 porteren aen Gerrit Eijbertsen en Betje Nuijen  
 Egteln. en haeren erven haer Hoff leggende voor 
 dese stadt in de Nijptang tusschen die van de  
 Wed. van Brienen ter eenre en Jan Hondius  
 ter andere sijden voor hondert en sestig gl. 
 vrij gelt, waer van Comparante bekende 
 voldaen te sijn. belovende dienthalven 
 voorse Hoff, niet beswaert als met 17 strs aen 
*door Verkoperse  ord. verpond *, te wagten en wahren kom- 
  tot ord. 1734. in-  mervrij en allen voorpligt daer van aff te 
 cluis gesuijvert.  doen, als erfkoops regt is; onder verband 
 als na rechten. Actum den 30 April 1736. 
 
 Voor deselve Schepenen bekende deselve Comparan- 
 te in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft, te cederen en te transporteren 
 kragte deses aen Everd Wesenhagen en sijnen 
 erven haer Huijs cum annexis staende in 
 de Donckerstrate tusschen de Huijsen van 
 Juffren Eding en Jan Israels voor 258 gl. 
 vrij gelt, waer van sij bekende voldaen 
 te sijn. Belovende oversulcx voorse Huijs, 
 niet beswaert als met 3 – 18 – 10 aen ord. 
 Verpond., te wagten en wahren, de Verp. tot den 
 jaere 1734 incluis, en alle voorpligt af 
 te doen als erfkoops regt is, onder verband 
 en submissie als na rechten. Actum den 
 30 April 1736. 
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 Voor Holthe en Meester Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, den Ontfr B. v. Voorst en 
 Schipper Jacob Slors voor het erfhuijs van Frans  
 Brummelcamp en Gerritje Slors in leven Egtelñ.; des 
 beloofde Albert Brummelcamp voor sig en naemens 
 de Mede-erfgeñ. (: edog onder speciale verband van des 
 voorse Comparants eijgen persoon en goederen :) 
 de voorse burgen te vrijen als regt is. Actum den 
 1 Meij 1736. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Albert  
 Brummelcamp, Margareta Brummelcamp, Jan  
 Crijgsman en Catharina Brummelkamp, tut. mar. 
 ende Jan Brummelcamp, een ijder voor sig, en de 
 rato caverende voordes eersten en laetsten vrouwen 
 als mede voor den absenten Frans Brummelcamp,  
 te samen Erfgeñ. van Frans Brummelcamp en Gerritje  
 Slors, in leven Egteln., en magtigden den Secr. Schrassert, 
 om haer Huijs in de Donkerstrate te verkopen en 
 te transporteren, en voorts haere affaires te ver- 
 rigten, als voorkomen sullen; cum clausulis solitis. 
 Stellende den eersten Comparant sig een voor all, 
 met belofte van ratificatie en indemnisatie 
 na behoren. Actum den 1 Meij 1736. 
 
 Voor Boonen en Pronck Schepenen bekenden de Heer 
 Burgermr. Jacob Winter van de Graaff en Vrouwe 
 Reinera Geertruijd Persoon Egtelñ. in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en oversulcx 
 kragt deses te cederen en te transporteren aen en 
 ten erflijcken behoeve van Jan Meintsen en Aeltje  
 Jacobs Egteln. en Huijs en erve staende en gelegen 
 in en aen de Luttekepoort strate deser stadt 
 naest de behuijsinge X

en erve van de Jufferen Rosendaels  
 ter eenre en het Huijsje van verkoperen ter andere 
 sijden, voor een summa van 1200 car. guldens, daer 
 van Heer en Vrouw Cpmparanten bekenden voldaen 
 te sijn; belovende dienvolgens voorse Huijs 
 en erve, niet beswaert dan met een Ord. verpond. 
 van f 6 – 18 – 12, behalven de stadts stuijvers, te wag- 
 ten en wahren kommervrij en alle voorpligt, 
 tot de Ord. verpond. over 1735. incluis, te sullen 
 aff doen, als erfkoops regt is; onder verband 
 en submissie als na regten. Actum den 8 Meij 
 1736. 
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 Voor Spuelde en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 Everd Crenen en Rijckje Geurts Egtelñ. Gijsbert Spaender 
 en Caatje Crenen Egtelñ. Willem Bol en Geertruijd Crenen, 
 Egtelñ. en Jan Cock en Jacobje Crenen Egtelñ. de Vrouwen 
 met haere Mannen geassisteert, dewelke bekenden in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft gecedeert 
 en getransporteert voor haer en haeren erven, doende 
 sulcx kragt deses, aen Gerrit Karssen en Willemijntje  
 Fewits Egtelñ. haer Huijs plaats en schuijr daer aen, 
 soo en als het van haer Ouders is nagelaten, 
 staende in den Smeepoort-Strate naest de behuijsingen 
 van de Heer Burgermr. Van de Graaff en Stijntje Logen,  
 voor 540 gl. waer van Comparanten bekenden 
 voldaen te sijn. Belovende derhalven voorse Huijs 
 te wachten en wahren kommervrij en allen 
 voorpligt tot den jaere 1735. daer van af te doen, 
 insgelijcks beloven Verkoperen over dien jaere 
 van Verpondinge te suijveren het Crenen-lant 
 ad 1 – 1 – 4. jaerlicx, sullende na dien jaere die 
 Verpondinge verblijven tot laste van Koperen, 
 die deselve bij desen op sig nemen en jaerlicx aen 
 de Stadts Rentmre. sullen moeten betalen, soo wel 
 als de Verpond. op ’t gekofte huijs staende; Alles 
 onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 11 Meij 1736. 
 
 Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareer- 
 den Jan van Dulmen en Jacobje Cornelis Egte- 
 luijden ende hebben in eenen vasten en stedigen 
 erfcoop verkoft gecedeert en getransporteert 
 aen Dries Geurtsen en sijn Huijsvrouw een 
 Huijs en woning cum ap- et dependenties 
 staende binnen dese stadt in de Lutteke 
 poort- strate naest de behuijsingen van 
 de wed. Wessels en de wed. van Willem  
 Arntsen voor 365 gl. waer van Compa- 
 ranten bekenden voldaen te sijn. belovende 
 oversulcx voorse Huijs te wagten en wahren 
 commervrij en allen voorpligt daer van aff 
 te doen als erfkoops regt is, onder ver- 
 band en submissie als na regten. Actum 
 den 11 Meij 1736. 
 
 Voor Holthe en Van de Graaff Schepenen 
 loofden en wierden burgen, als voorvancks 
 regt is, Willem Lunterbosch en Wouter  
 Wilberts voor het erffhuijs van Juffr 
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 Anna Geertruijd van Beaumont, in leven Huijsvrouw 
 van Juf Do Andreas Schaert; des beloofde Do Samuel  
 ab Hooglant in huijwlick hebbende Juffr Antonia van  
 Beaumont, als universele Erfgeñ. ex testamento, de 
 voorse burgen te vrijen, als regt is. Actum den 11. 
 Meij 1736. 
 
 Voor Van de Graaff en Boonen Schepenen en Geerfden 
 in Veluwen compareerden Willem Bol en Geer- 
 truijd Crenen Egtelñ. Gijsbert Spaender en Enneka  
 Crenen Egtelñ. ende Jan Cock en Jacobje Crenen  
 Egtelñ., de Vrouwen met haere Mannen respective- 
 lick geassisteert, dewelke bekenden met haeren broeder 
 Everd Crenen te sijn overgekomen en geaccordeert, 
 dat haeren broeder voornt eeuwiglick, erflick en 
 eijgendomlick sal hebben, besitten en behouden een 
 Houtgewasch den Akker van Essen genaemt, gelegen 
 in den Harderwijcker Enck, mitsgaders een vierde 
 part in een Erfje tot Halvickhuijsen onder Putten 
 gelegen, soo en als het eene en andere uijt den 
 boedel van haere Ouders sijn heengekomen. Daer 
 tegens wederom haer Broer Everd Creenen heeft op 
 sig genomen alle de uijtschulden des boedels van  
 haere Ouders te betalen (: mits oock de inschul- 
 den genietende :) ende aen haer ijder te betalen 
 vijftig guldens, welcke 50 gl. de Comparanten be- 
 kenden ontfangen te hebben: wienvolgens de 
 Comparanten aen haeren broeder de twee voorse 
 parcelen mitsgaders de inschulden des Ouderlijcken 
 boedels cedeerden en transporteerden kragt deses, 
 mits oock Everd Creenen alhier mede present de Com- 
 paranten beloofde van alle naemaeninge wegens 
 haerer Ouders uijtschulden te sullen vrijen. Beken- 
 nende dienvolgens de bovengem. Comparanten 
 mitsgaders Everd Creenen en Rijckje Geurts 
 Egtelñ. mits desen van elkanderen wegens haeren 
 Ouderlijcken boedel in alle liefde en vrind- 
 schap gescheiden te sijn; sonder dieshalven den 
 een op den anderen ijts te reserveren en te be- 
 houden : en verbindende tot naekominge 
 deses haere personen en goederen, ten be- 
 dwange als na regten. Actum Harderwijck 
 den 11. Meij 1736.Sullende desen bij den Secret. 
 werden affgesegult. 
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 Voor Geltsaijer en Pannecoeck Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is, Johan van  
 Schalckwijck en Gerrit Petersen voor ’t erfhuijs van 
 Martina van der Speck wed. van Johannes van  
 Soelen; des beloofden Willem Brinkink naemens sijn 
 Vrouw Rebecca van Soelen en Gerrit Weddewer 
 namens sijn Vrouw Gerritje van Soelen, caverende 
 voor de absente mede- Erfgeñ. de voorse burgen 
 te vrijen als regt is. Actum den 16 Meij 1736. 
 
                                      Marten Jansen van Telgt magtigd Jan Cornelisz. Slijp tot 
                                      Amsterdam generaliter ad negotia. d. 19 Meij 1736. 
 
 Voor Oosterbaan en Westervelt Schepenen compareerden 
 Jacob Claassen en Betje Lamberts  Egtelñ. Jutje  
 Claassen wed. van Gerrit Logen, Henrick en Jan  
 Egbertsen haer sterck maeckende voor haer moeder 
 Gerritje Claassen wed. van Eijbert Cornelissen te sae- 
 men Erfgeñ. ab intestato van Harmen Claassen, de- 
 welke bekenden in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft gecedeert en getransporteert 
 voor sig en haeren Erven een Huijsje aen het 
 blockhuijs naest de wed. van Jan Stevensen en 
 de hoeck van de gevangen strate, met all sijn 
 regt en geregtigheit, en lasten daer op staende, 
 soo als ’t selve haer van voorse Harmen 
 Claassen is aengekomen, aen Gerrit de Priester  
 den jongen voor 150 gl. waer van Comparan- 
 ten bekenden voldaen te sijn. Belovende der- 
 halven het selve Huijs te wagten en wahren 
 kommervrij en allen voorpligt over de 
 jaere 1734. daer van af te doen als erf- 
 koops regt is; onder verband en submis- 
 sie als na regten. Actum den 22 Meij 1736. 
 
 Voor Holthe en Meester Schepenen bekenden 
 Aelbert Rijcksen en Beeltje Alberts Echteln. 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft, en dienvolgens te cederen en te trans- 
 porteren aen Jacob Jansen en Metje Jochems  
 Egteln. en haeren erven een Huijs in de 
 Nonnen Strate naest Henrick Stevensen ter 
 eenre en Jan Reinten ter andere sijden, 
 voor 330 gl. Waer van Comparanten beken- 
 den voldaen te sijn. belovende oversulcx voorse 
 huijs te wagten en wahren commervrij en 
 allen voorpligt daer van af te doen, als 
 erfcoops recht is. Actum den 23 Meij 1736. 
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 Voor Graaff en Pronck bekende Gerrit Priester  
 van geleende penñ. opregt schuldig te sijn aen Marten  
 Vermeer en Margareta Hoefnagel Egtelñ. en haeren 
 erven een summa van hondert guldens, daer van hij 
 beloofde jaerlicx te betalen een rente van drie guldens 
 tot de aflosse toe, die alle jaer op den verschijndag 
 (: heden over een jaer de eerste :) sal mogen geschieden, 
 mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde; ver- 
 bindende hier voor capitaal, rente en daer op in cas 
 van wanbetalinge te lopen kosten sijn persoon en 
 goederen, specialik sijn huijs aen het Blockhuijs 
 naest Geertruijd Tacken ter eenre en de ledige plaets 
 van de Schuijr van de wed. Rouw ter andere sijden, 
 onder verband en renuntiatie als na regten. Actum 
 den 5 Jun. 1736. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Hermannus van  
 Munster voor ’t erfhuijs van Do Henricus van Calcken- 
 stein; des beloofden Antonij en Jacobus van Calcken 
 stein voor sig en sig sterck maeckende voor haere 
 Susters den voorse burge te vrijen als regt is. Actum 
 den 30 Dec. 1734; en bij versuijm alhier geregistreert 
 den 5 Jun. 1736. 
 
                                     Coenraad Engelen en Berent Santbergen attesteren 
                                     van de bloet Verwantschap van Adrianus le Duc.  
                                     d. 16 Jun. 1736. 
 
 Westervelt en Apeldorn Schepenen certificeren, dat sij 
 versogt sijnde ten sterfhuijse van Juffr Johanna  
 Noijen Zall. aldaer aen haer vertoont is een besloten 
 testament, welckers seguls en ondertekeningen de bese- 
 gelinge geheel en wel gevonden sijnde bij haer geopent 
 en daer in gevonden is eene ingesloten dispositie, 
 soo en als superscriptie en ingesloten testamen instrumen- 
 ten desen getransfixeert en het eene en andere ver- 
 lesen is in presentie van de Jufferen Geertruijd 
 en Maria Magdalena en de Heer Johan van  
 Rosendaal, Vrouwe Henrica Anna Doncker Ehevrou- 
 we van de Heer Arnoldus Franciseus van Rosen- 
 daal, abs. marit., de Heer Bernhard van Manen,  
 alle pro se, en Vrouwe Johanna Aleida Hagen Ehevrouwe 
 van de Heer Capt. Franck Henrick van Erkelens namens 
 de absente Dogteren van de Heer Rudolph van  
 Manen en Gerharda Elisabeth van Rosendaal in 
 leven Egtelñ. ten overstaen van de Heer Ooster- 
 baan als Overweesmr. Actum den 18 Jun. 1736. 
 Transfixum: in den Naam des Heeren, Amen. 
 Ick Johanna Noijen nog wel te passe sijnde en 
 mijne gesondheit door Gods genade hebbende,  
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 dog evenswel indagtig sijnde, dat het den mensche geset is 
 eenmael te sterven, verklare, dat ick bij mij selven met 
 vrijen wille, sonder ijmants persuatie, geresolveert heb 
 over de goederen, daer mede God mij heeft gelieven te sege- 
 nen, te disponeren en te beraemen eene ordre, waer na 
 deselve na mijn dood sullen devolveren; dienthalven 
 tredende tot deselve dispositie betuijge ende verklae- 
 re ick, mijne sincere laetste ende uijtterste wille te 
 sijn, die ik na mijn overlijden stiptelick wil hebben 
 nageleeft en opgevolgt, ’t sij als een testament, legaat, 
 codicil, of soo en als deselve in de beste forme regtens 
 can of mag bestaen. Dat na mijn dood mijne na te 
 latene *gerede goederen, en wat daer onder beduijdet kan 
 werden, sullen vererven op mijn Nigt Aleida van Mehen  
 Wed. van Dr. Jacob van Rosendael of bij des selfs 
 vooraflijvigheit op haere kinderen voor de eene 
 helft, en op mijn Neeff Rudolph van Manen off bij des 
 selfs vooraflijvigheit op sijne kinderen voor de ande- 
 re helfte; die oock mits desen met egael gesag werden 
 aengestelt tot executeurs en erffuijtters van mijn 
 nagelaten boedel, soo nogtans, dat bij voor afflijvig- 
 heit van een der twee geinstitueerde Erfgeñ. des 
 selfs oudste soon alleen pro sua stirpe voor haere 
 helft sal boedelhouder sijn. Dat de twee voorse 
 Erfgeñ. uijt het alinge gereede sullen als een 
 legaat uijtkeeren de summa van vijfhondert 
 guldens, neffens ses bed-lakens, ses kussen-sloopen, 
 en ses hembden aen mijn testatricis Nigt Maria  
 van Dolre of bij voorafflijvigheit aen des selfs 
 kinderen. Dan sullen deselve Erfgeñ. nog uijt het 
 gemeine gereede uijttellen, als een legaat, 
 vijf en twintig glns. aen Jacobus van Schoon- 
 hoven. Dat Neff Rudolph van Manen uijt 
 sijne helfte van het gerede sal uijtkeeren 
 aen sijn Suster Johanna van Manen hondert 
 guldens, dan nog aen de kinderen van sijn 
 suster Eva van Manen zall. gelijcke hon- 
 dert guld., alle drie vrij gelt. Voorts stell 
 ick mijn voorse Nigt Aleida van Mehen wed. 
 Rosendaals en Neeff Rudolph van Manen 
 off in cas van voorafflijvigheit des overledens 
 kinderen in cas van even als boven in gelijcke deilinge 
 tot erffgenaemen van mijne ongerede goede- 
 ren, waer deselve ter plaetse gelegen mog- 
 ten sijn; mits nogtans, dat Nigt Aleida 
 van Mehen voor uijt sal trecken ses gresen 
 hooijlands in den Ampte Dornspijck Buijr- 
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 schap Bijssel gelegen, den Oort genaemt, neffens een Hofje 
 van Pelgrom van Mehen heengekomen, gelegen voor 
 dese stadt, soo Peter Gartner thans gebruijckt; daer te- 
 gens prolegateer ik en geeff voor uijt aen Neeff Ru- 
 dolph van Manen mijn aendeel in het erff en goed in 
 Hierden gelegen bij Evert Jansen Truijen gebruijckt 
 werdende, als mede een Obligatie ad driehondert 
 guldens dico f 300 - : - : gevestigt in het gepoot in den 
 Harderwijcker Enck gelegen, den Spaerpot genaemt, wel- 
 ke 300 gl. affgelost en geresstitueert werdende Neeff 
 van Manen uijt het *gemeine gereede off den gemeijnen boedel sal 
 voor aff trecken. ’T andere ongerede sullen Nigt Aleida  
 van Mehen en Neeff Rudolph van Manen egaal deilen. 
 all het geene voorsr. is verklaere ik mijne suijvere wille 
 te sijn, welkers agtervolginge in vrede en vrindschap ik 
 mijne Erfgeñ. bevele; gelijck ik ten oirkonde der waer- 
 heit dit alsoo gedisponeert en onderteijkent hebbe bin- 
 nen Harderwijck op den 1. Julij 1736. onderstont : Johanna  
 Noijen. lagerstond : Dat Juffr Johanna Noijen de boven- 
 staende naem selfs heeft geschreven getuijge ik onderst. 
 Secretaris. en was getekent : J. Schrassert.  
 De Superscriptie was : Voor Ons ondersr Schepenen der 
 stadt Harderwijck compareerde Juffr Johanna Noijen 
 gesond van lichaem en verstand, en verklaerde in het 
 hier in gesloten gecachetteerd papier begrepen te sijn 
 haere uijtterste wille, die sij begeerde dat na haer 
 overlijden als een testament, legaat, codicil of in andere 
 betere forme sal bestaen en effect sorteren. Oireond 
 onser betekening en besegeling op den 1 Julij 1716. was 
 nevens drie cachetten, waer mede het couvart gesloten 
 was, getekent : Henderick Geltsaijer. A. van Westervelt  
 J. Schrassert Secr.                                  1716. 
 
 Voor Westervelt en Apeldorn Schepenen loofden 
 en wierden burgen, als voorvancks regt is, Jacobus  
 Bosch en Bernhardus Everts voor ’t Erfhuijs van 
 Johanna Noijen; des beloofden de Erfgeñ. hier boven 
 vermelt de presente voor de absente caverende, 
 de voorse burgen te vrijen. Actum als boven. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen en Overwees- 
 mreñ. bekende Jacob Jansen voor sig en als vader en 
 Voogd van sijn onmundige Dogter bij Grietje Gerrits  
 ehelick geprocreërt (: met HaerWEd. consent :) te hebben 
 verkoft, en oversulcx kragt deses te transporteren 
 aen Jan Dircksen en Maritje Henricks Egtelñ. en 
 haeren Erven een Huijs in de gevangen strate naest 
 Abraham Moijen ter eenre en ’t Stadts Weduwen 
 huijsje ter andere sijden, voor 180 car. guldens; waer 
 van Comparant bekende voldaen te sijn. Belovende 
 dienthalven voorse Huijs te wachten en wahren kom- 
 mervrij en allen voorpligt daer van aff te doen, als erf- 
 koops regt is; onder verbant en submissie als na regten. Actum 
                                                         den 23 Jun. 1736. 
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 Voor Holthe en Pronck Schepenen compareerde Arent  
 Wakker in qualiteit als specialick hier toe gevolmag- 
 tigt bij en door den Hoog Welgb. Heer Henrick van  
 Broeckhuijsen Heere van Wilp etc. als Erfgeñ. van wijlen 
 sijn broeder de Heere Wilt Johan van Broeckhuijsen in 
 leven Heere van de Lacmer etc. voor hem selfs en mede 
 de rato caverende voor sijn Hoogwelgb. Broeder en 
 Susters de Heere Lucas Wilhem en de Freulijns Fenne  
 Catharina en Geertruijd Margareta van Broeck- 
 huijsen, met speciale magt om in ’t openbaar ten meesten 
 prijse te verkopen alle sodane goederen, als den 
 voorñ. Heere Constituant en sijne Mede-Erffgeñ. in of 
 omtrent dese stadt hebben liggende, als het lant aen 
 de Oostkant deser stadt bij den Hols, het recht van 
 den Asch-back deser stadt, en hoe die goederen ver- 
 der mogten genoemt sijn; als mede om alle deselve 
 goederen na costume locaal te transporteren, pen- 
 ningen te ontfangen en daer van te quiteren. Alles 
 vermogens Volmagt op den 4. Meij 1736. voor Cor- 
 nelis van Haastenburg Scholtis van Voorst, en 
 geauthoriseerde van den HoogWelgb. Gestr. Heere 
 Lubbert Adolph Torck, Vrijheere van Rosen- 
 daal en Petcum, Lantdrost van Veluwe etc. en 
 Gerichtsluijden Lubbert Berents en Jan Egberts 
 gepasseert, die bij Schepenen gesien, geexami- 
 neert en bevonden is all ’t voorsr. te behelsen; 
 ende bekende den Comparant in sijne voorse 
 qualiteit op den 2. Jun. 1736. in ’t openbaar 
 na voorgaende publicatien te hebben 
 doen insetten en hoogen ter beloop van 
 1200 gl; en die na volgens speciale last 
 van sijne welgem. Heere Constituent en 
 Principaal, vermogens missive op den 24 jun. 
 1436. geschreven op Wilp, mede bij Schepenen 
 gelesen en bevonden sulcx specialick te behel- 
 sen, uijt de hand te hebben verkoft aen de 
 Heere Antonij van Westervelt, Heere van 
 Essenburg, Burgermr. deser stadt, en Curator 
 van de Provinciale Academie alhier, ende 
 sijn WelEd. Erfgenaemen, sijner principalen 
 buijten-lant gelegen aen de Zeekant aen 
 Oostern deser stadt, soo groot en klein, als 
 het selve bij Brant Geurtsen in pagt ge- 
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 bruijckt werd, ende het binnen-lant in den Hols, waer 
 van Bartje Aerts wed. van Lubbert Brantsen thans 
 pagterse is, met het omstaende houtgewasch, laetst in 
 1732. gevallen, lastende in Ord. Verpond. 15 – 4 – 12, en 
 wesende dese parcelen eermaels door de Heer Van de  
 Laemer van dese stadt gekoft; sulcx voor een summa 
 van een duijsent twee hondert en vijftig gulds, vrijdag  
 gelt; waer van den Comparant bekende voldaen te 
 sijn. De voorseide parcelen dienthalven cederende en 
 transporterende kragt deses aen welgem. Heere Koper 
 en sijn WelEd. erven, ende sijne Principalen daer van ten 
 eenemael ontervende en ontgoedende: met belofte 
 van deselve parcelen en alle regt en geregtigheit 
 der selver te wagten en wahren kommervrij, ende 
 allen voorpligt (: blijvende de verpondinge van den 
 jaere 1735. tot laste van den Heere Koper; die daer 
 tegens de pagten Martini 1736. off Petri 1737. verval- 
 lende sal profiteren :) daer van aff te doen, als erfkoops 
 regt is : onder verband van sijner Principalen perso- 
 nen, erfgeñ. en goederen, met submissie aen den Hove 
 van Gelderlant en alle andere Gerigten, en renun- 
 tiatie van alle contrarierende exceptien. Actum 
 den 29 Jun. 1736. 
 
                                    Jan Aertsen cum suis magtigen Timon Staal en Everd Sanger atteste- 
                                    Marten Boschgoed t’Apeldorn ren over de bloedverwantschap 
                                    om de erfenis van haer Oom van Gerrit Stadtlander ; en vol- 
                                    Gosen Petersen t’adieren etc. magt van Overweesmrn. op de wed. van 
                                    d. 4 Jul. 1736. Henr. Vredenburg, voorts de voogde en 
  vader van de Kinderen van Anna Vreden- 
  burg etc. d.d. 5 Jul. 1736. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen compareerde Hen- 
 rick Vredenburg Fredricksen voor sig ende als Volmr. 
 van Teuntje Hoelje mede caverende voor haer inno- 
 cente Suster Magdalena Hoelje, vermogens vol- 
 magt hier toe specialik op den 10. deses voor Bur- 
 gmre. Schepenen ende Raaden der stadt Deventer 
 gepasseert, bij Schepenen gelesen en bevonden 
 sulcx te behelsen, sijnde de Comparanten te saemen 
 erffgenaemen van haer Nicht Jannetje Henricks  
 alhieroverleden, dewelke vermogens Koopscontract 
 op den 13. Aug. 1725. met voorñ. Jannetje Henricks 
 gesloten bekende te cederen en te transporteren 
 kragt deses aen Lambert Boxhorn en Maria  
 Ensman Egtelñ. en haeren erven een Huijs en 
 Erve, staende en gelegen in en aen de Lutteke- 
 poort-Strate naest de Erfgeñ. van Vrouwe Mar- 
 chandt ter eenre en Gerrit van Kisvelt ter andere 
 sijde, voor 350 car. guld. waer van Comparant 
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 voor sig en sijne principalen bekende voldaen te sijn. beloven- 
 de dienthalven voorse Huijs en erve te wagten en 
 wahren kommervrij en allen voorpligt daer van aff 
 te doen als erfkoops regt is, onder verbant en sub- 
 missie als na rechten. Actum den 18 Jul. 1736. 
 
 Voor Holthe en Wolfsen Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Wouter Wilberts  
 en Jacob van Wanrode voor het Erfhuijs van de 
 Hoog Welgb. Heere Wolter van Spuelde, in leven 
 Burgermr. deser stadt; des beloofde de Hoogwelgb. 
 Juffr Johanna Everdina van Spuelde, als universele 
 Erfgeñ. de voorse burgen te vrijen als regt is, 
 onder verband van Haer Hoog Welgb. persoon en 
 goederen, gereed en ongereed, hier en elders gelegen. 
 Met submissie als na rechten. Actum den 21. Jul. 1736. 
 
 Voor Holthe en Graaff Schepenen compareerden Jannetje  
 Arents wed. van Jan Heetpol voor sig en als volmrse 
 van haer soon Henrick Heetpol op den 24 Jul. 1736. 
 voor Burgermr. en Regeerders der stadt Amster- 
 dam gepasseert, bij Schepenen gelesen en bevonden 
 sulcx te behelsen, mitsgaders Clasina van Wijen  
 Vrouw van voorñ. Henr. Heetpol geassisteert 
 met den Procr Joh. van Rosendaal, dewelke voor 
 sig en in haere qualiteit hebben verkoft, gece- 
* aen Geertje Wesenha-  deert en getransporteert * haer Huijs, Schuijr 
gen en haeren Erven  en plaetse cum ap- et dependentus, staende 
en Everd Wesenhagen en  en gelegen aen den Broederen tusschen de 
sijner Erven  Wed. Greve ter eenre en de wed. van Dirck  
 Vet ter andere sijden voor f 1225 gl. waer 
 van Comparanten bekenden voldaen te sijn; 
 mits dat Koperse tot haer laste houd de 
 vestenis van de wed. Leij ad 300 gl met den 
 interesse van den 1 Jul. 1736. als mede die 
 van Juffe Van Duijven ad 200 gl. cum in- 
 teresse als boven; Belovende vervolgens 
 voorse parceel te wagten en wahren 
 kommervrij en allen voorpligt daer van 
 aff te doen, als erfkoops regt is, onder  
 verband en submissie als na regten. Actum 
 den 1 Aug. 1736. 
 
 Voor Westervelt en Meester Schepenen 
 compareerde Jannetje Arentsefz wed. 
 van Jan Heetpol als specialick hier 
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 toe gevolmagtigd door haer Soon Henrick Heetpol en 
 Clasijntje Weijer Egtelñ. vermogens volmagt op den 8. 
 deses voor Burgermr. en Regeerders der stadt Amster- 
 dam gepasseert, bij nSchepenen gelesen en bevonden sulcx 
 te behelsen, dewelcke bij defect van personele burgtogt 
 voor den erfhuijse van Jan Heetpol heeft verbonden 
 haer persoon en goederen, specialik hondert guldens, 
 als sij tot dien eijnde volgens handschrift onder Geertje  
 Wesenhagen in bewaering had geleit, die deselve te 
 dien eijnde een jaer en dag sal houden, dog sonder in- 
 teresse, als geschiedende ten fine voorse. Actum den 
 9. Aug. 1736. 
 
 Voor Oosterbaan en Wolfsen Schepenen compareerde Peter  
 Dijsbergen, te kennen gevende, dat Loge Stevensen had kon- 
 nen goedvinden op den 27 August 1736. uijt kragt van 
 Brieven van executie van de Ed. Mog. Heere Gedeputeer- 
 de Staaten des Quartiers van Veluwe te doen peindinge 
 executijf aen sijnegerede en ongerede goederen, = om daer 
 = aen te verhaelen het effect van soodane Acte van taxatie, 
 = als op den 15. Mart. deses jaers ten voordeele van den 
 = Pand Eijsscher en nadeele van den gepeinde bij HaerEd. 
 = Mog. is gepronuntieert, en op den 27. daer aen volgende 
 = den gepeinde geinsinueert. Dat den Comparant ver- 
 neemt, dat die acte taxatoir is geschept op de Mi- 
 nute der Declaratie in contumaniam, ter oorsaecke 
 den Comparant in gebreecke sou sijn gebleven van op 
 de priginele te dienen van Diminutie; daer nogtans 
 noijt en tot datum deses toe aen hem eene soodane 
 Declaratie is vertoont, ofte bij hem gesien, veel min 
 behoorlick en onder Appoinctement ad diminuendum 
 geinsinueert of ter handen gestelt: en verklaerende 
 dienvolgens en op voorseide fundament tegens de 
 gedaene Peindinge executijf omni meliori modo 
 te doen pandkeringe of oppositie ex causa nulli- 
 tatis. Ten dage dienende te verantwoorden. Cum 
 expendis. Actum den 28 Aug. 1736. Met versoeck 
 van insinuatie deser aen parthij van behooren. 
 
                                    Juff. Geertruijd van Rosendaal als       Elias Reinhout consenteert in het 
                                    Moeij en Voogdesse der Kinderen van      huijwlick van sijn Dogter met Her- 
                                    Theod. van Rosendaal en Hesther Ma-      man van Laar. d. 8 Sept. 1736. 
                                    ria van Schrieck wed. Rosendaal pro 
                                    se et nom. silu magtigen H. de Vent  
                                    om sijn gagie t’ontfangen bij de Oost- 
                                    Indische Comp. d. 30 August. 1736.  
 
                                    Benjamin Minuict magtigt Pieter 
                                    Alsing de jonge ad negotia d. 31 
                                    Aug. 1736.  
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 Voor Holthe en Wolfsen Schepenen en Geerfden in Ve- 
 luwe compareerden Decemer Jacobsen, mitsgaders Jacob  
 Beertsen en Aeltje Decemer tut. Marit. dewelke alnog 
 verklaerden den een den anderen te cederen en te trans- 
 porteren, in forme van vrindelijcke scheidinge, sooda- 
 ne goederen, als sij bij Acte op den 31 Mart 1736. ten 
 overstaen van de Scholt Bon en Henrick Jacobsen  
 als getuijgen elkanderen hadden toegedeilt; en wijl 
 daer onder waren parcelen Heerengoeds, soo magtig- 
 den sij bij desen Egbert Francken, om bij de Reken Ca- 
 mer hier op de approbatie te versoecken en brieven 
 daer van te ontfangen. Alles na gewoonte der Came- 
 re. Cum clausulis solitis. Actum den 15 Sept. 1736. 
 De Uijtgegeven Acte is mede bij Schepenen als Geerfden 
 nevens Dr. Joh. Schrassert namens der Comparanten 
 getekent en gesegult. 
 
                                    Schipper Jan Roelofñ. magtigt Dr. Joh.      Brand van Raeij magtigt Bon genera- 
                                    Apeldorn contra Jan Aertsen ad litem.      liter ad lites, presentes et futuras, cum 
                                    d. 22 Sept. 1736.       protest. substit. d. 30 Sept. 1736. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen en Overweesmreñ. 
 heeft Dirckje Lamberts wed. en Boedelhouderse van 
 Aert Jansen, en Voogdesse van haere kinderen met der 
 Schepenen consent (: ter nodiger begrafnis. kosten van der 
 kinderen Vader :) verkoft, gecedeert en getranspor- 
 teert aen Jacob Jansen en Jacob Rijcketsen  
 een sesde part van een Hof in het Steegje aen 
 het Raembleeckje, voor vijftig gl. wel vol- 
 daen en betaelt. belovende oversulcx voorse 
 aendeel te wagten en wahren als erfkoops recht 
 is, onder verband als na rechten. Actum den 
 2 Octob. 1736. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen com- 
 pareerde Willem Ravensberg voor hem selfs en 
 als Volmr. van sijn Vrouw Wilhelmina Leemhorst  
 vermogens volmagt gepasseert voor den E. 
 Derck Brouwer Scholtis van Epe en Gerigtsluij- 
 den den 1 maert 1735. Schepenen vertoont, door 
 deselve gelesen en van waerde erkent, inhoudende 
 onder anderen de magt om haer ongerede 
 goederen te mogen verkoopen en beswaeren 
 etc. en heeft in voorsr. qualiteit verklaert, 
 dat inval hij Comparant niet en besorgde 
 dat de wed. van wijlen Br. Franck Suijck  
 heden over een jaer voldaen wierde van de 
 renten, soo sij alsdan van den Comparant moesten hebben 
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 het haer gepermitteert soude sijn Comparants Erve tot 
 Epe de Horst genaemt publick te verkoopen tot dat sij van 
 haer agterwesen van Capitaal en renten ten laste van 
 Comparant sal sijn voldaen, dat oock sij wed. Suijk aen- 
 komende maij 1737. in minderinge van haer gemelde ag- 
 terwesen sal trecken den tweeden paeij der Koopspennin- 
 gen van het Huijs in de Donkerstrate bij Everhardus  
 Heeser gekoft ad 1350 gulds gevende daer van bij desen soo 
 veel nodig aen deselve mede assignatie ten fine voorse 
 met versoeck aen Heeser voornt van die te willen respecteren 
 en op sijn tijd voldoen, met renunciatie van allen desen 
 eenigsints tegenstrijdige exceptien. Actum den 31. Maij 1736. 
 en alhier ter registratie gebragt den 4 Octob. 1736. 
 
 Voor Westervelt en Meester Schepenen bekenden Berent Sant- 
 bergen en Judith Wijntjes Egtelñ. van opgenomen en ter 
 leen ontfangen penningen opregt schuldig te sijn aen Juffe 
 Cunera Sas wed. van Burgermr. Franck Suijck en haeren 
 Erven een summa van vierhondert car. guldens Holls, waer 
 van sij beloofden jaerlicx te sullen betalen eene rente van 
 vier gelijcke guldens per centum, welke rente sal loopen 
 tot de finale afflosse toe, die alle jaeren op den verschijns- 
 dag (: waer van heden over een jaer de eerste sal sijn :) sal 
 mogen en moeten geschieden mits een vierdeel jaers be- 
 vorens opgeseit sijnde. Voor capitaal, rente en bij wan- 
 betalinge hiet op te loopen kosten verbonden Compa- 
 ranten haer personen erfgenaemen en goederen, specia- 
 lick haer Huijs in de Donckerstrate bij haer selfs be- 
 woont, en haer Hoff aen de Smeepoorter gragt bij 
 haer selfs gebruijckt werdende, met alle ap- en dependen- 
 tien der selver; alles sonder erg of list, met renun- 
 tiatie van alle exceptien, sonderling van opgetelden 
 gelde, onder speciale overgifte van ’t geene aen 
 dese Onderpanden mogt te kort schieten aen haere 
 andere goederen te mogen verhaelen. Actum den 
 29 Septemb. 1736. an alhier ter registratie gebragt 
 den 4 Oct. 1736. 
 
 Voor Apeldoorn en Boonen Schepenen loofde en wierde 
 burge Samuel Schaftenaer voor Schipper Jan Roelofsen  
 van Holwert in Vrieslant voor alle soodane kosten, 
 dewelke in sijn saecke tegens Jan Aertsen mogten koomen 
 te vallen, ten dien eijnde verbindende sijne gerede 
 en ongerede goederen. Des beloofde Dr. Johan Apel- 
 doorn qq. voorñ. burge kost- en schadeloos te houden 
 onder gelijcke verband. Actum den 4 Octob. 1736. 
 
                                    Koopman Jan Aertsen mag- Dr. Joh. Schrassert magtigt Proct. 
                                    tigt proc. Bon ad presentia  Bon @ Joh. van der Valck. den 13. 
                                    et futura, ubique et contra Octob. 1736. 
                                    quoscunque, cum protest. subst. 
                                    d. 6 Oct. 1736. 
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 Voor Westervelt en Wolfsen Schepenen heeft dr. Johan  
 Schrassert, Secretaris deser stadt, sijn op heden te onder- 
 neemen Arrest op de goederen en erffnis van de Heer Johan  
 van der Valck en Juffe Magdalena Cornelia van Houten  
 Huijsvrouw van de Heer Johan van der Valck voornt 
 door dode van Professor Cornelis van Houten op haer 
 vervallen, tot voldoeninge aen deser stadt Willekeur 
 2D. cap. 3. art. 17. verburgt met de persoon van Johan  
 Ekelenburg; Geerfde; die present sijnde dese burgtogt 
 heeft aengenomen, en belooft alle kosten, schade en 
 interesse, soo ongerigtelijcke als gerigtelijcke, die 
 de Heer Johan van der Valck pro se et nom-uxor. 
 bij dat arrest t’onregt sou mogen lijden, tot 
 taxatie des Gerigts, te sullen betalen. Des beloof- 
 de den Comparant sijnen burge te vrijen. Alles 
 onder verband en submissie als na regten. Actum 
 den 13 Octob. 1736. 
 
 Voor Graaff en Wolfsen Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is; Lubbert  
 Henricksen en Jacob Aertsen voor het erft- 
 huijs van Weimtje Aerts in leven Ehevrouw 
 van Hartger Lambertsen; des beloofde Anne- 
 tje Gerrits als moeder en Erfgeñ. de voorse 
 burgen te vrijen als regt is. Actum den 13 Octob. 
 1736. 
                         De Wed. van Profess. 
                         C. van Houten mag- 
                                   Johan Arentsen en Annetje Sas Echtelñ. magtigen          tigt Ar. Wakker, 
                                   haer broeder Joost Arentsen, om aen Gerrit ter               om de Acte van 
                                   Horst te transporteren een halve Katerstede                    boedel-scheidinge 
                                   in Nijbroeck uijt haer ouderlijcken boedel her-                  met J. van der Valck 
                                   komstig, en de Koopspeñ. te betalen aen die                   en sijn Vrouw te 
                                   geene, aen wien deselve volgens Magescheit                  sluijten. d. 17 Oct. 
                                   behooren. d. 24 Oct. 1736.                                                1736. 
 
 Voor H. van Westervelt en Wilbrenninck Schepenen 
 sijn is volgende Boedelscheidinge te boeck gebragt: 
 Wij Jurriaan Nieuboer en Michiel Hartogh versogte 
Het wederkleed deses  Dedings vrienden van de Heere Arent Wakker Rent- 
onder de Heer Van der  meester van de Geestelijcke goederen in en onder 
Valck berustende is  de stadt Harderwijck, als specialick hier toe 
geschreven op een Ze- gevolmagtid door Vrouwe Sophia Schoon- 
gel.  hoven Weduwe van wijlen de Heere Cornelius  
 van Houten, in leven Philosophie Professor 
 in de Geldersche Academie binnen Harder- 
 wijck, vermogens Volmagt op den 17 deses voor 
 Burgermeesteren Schepenen ende Raad der 
 voorn. stadt gepasseert, bij ons gesien en 
 bevonden sulcx te behelsen, ter eenre, ende wij  
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 Henrick Alderingh en Nijklaas Averes als versogte Dedings- 
 vrienden van de Heere Johan van der Valck en Juffe Mag- 
 dalena Cornelia van Houten, Erfgeñ. van voorn. professor 
 Cornelius van Houten, ter andere sijden, doen kond en cer- 
 tificeren hier mede, dat wij een vrindelijck en minnelijcke 
 eeuwiglijcke en erflijcke boedelscheidinge hebben beraamt 
 gededingt en gesloten tusschen parthijen voornt, soo 
 over den boedel, welcke de Heere Professor voornt bij 
 het aengaen sijnes Huijwlicks heeft gehad, als over het gee- 
 ne staende ehe tusschen haerlieden was geconquesteert 
 en also gemeijn, nadat de voorñ. weduwe die gemeijn- 
 schap volgens de permissie bij Huijwlicks voorwaerden 
 aen haer gegost had geamplecteert, ende sulcx op condi- 
 tien en in forme hier na beschreven : Dat vrouwe Sophia  
 Schoonhoven weduwe Van Houten eeuwiglik erflick en 
 eijgendomlik van nu af en altoos sal hebben, besitten en 
 behouden de geheele nalatenschap van den overledene 
 Professor Cornelius van Houten, bestaende in alle des 
 selfs gerede en ongerede goederen, actien en crediten, 
 niets ter werelt (: als ’t geene hier na aen de Echteluijden Con- 
 dividenten wert geassigneert en versproocken :) uijt bescheij- 
 den of uijt bedongen : sulcx dat de Heere Johan van der  
 Valck en Juffr Magdalena Cornelia van Houten bij desen 
 in kragt van onwederroepelijcke Magescheidinge aen  
 Vrouwe Sophia Schoonhoven wed. van Houten cederen en 
 overgeven alle regt, opspraeck en pretensie, als sij of uijt 
 testament, of ab intestato, of uijt eenigen anderen 
 hoofde op de nalatenschap en erfnis van haeren Oom 
 Professor van Houten zall. in het generael, of op eenig 
 goed ofte parceel, waer het selve gelegen of van wat na- 
 tuur het selve mogte sijn, in het bijsonder hebben of ge- 
 had hebben : deselve geheel en all ende ijder parceel 
 in het bijsonder overgevende en laetende ten erff- 
 lijcken behoeve en profijte van des selfs weduwe voorn. 
 Dat daer en boven de Heer Johan van der Valck en Juffr Magda- 
 lena Cornelia van Houten Egtelñ. ofte bij voorafsterven 
 der selver Erfgenaemen aen Vrouwe Sophia Schoonhoven 
 Wed. van Houten jaerlicx ende alle jaer haer leven 
 lang geduijrende, sullen betaelen een summa van vijftig gulds 
 tot twintig stuijvers het stuck, sijnde rente van twee duij- 
 sent guldens, waer voor geseide Egteluijden de Bibliotheecq 
 en instrumenten van den overledene hebben aen en overge- 
 nomen, welke rente haer begin neemt met den 23 Maart 
 1736. ende anstonts met de dood van de Vrouwe wed. van 
 Houten sal ophouden en cesseren : dat dan nog de Vrouwe 
 Weduwe van Houten geduijrende haer leven in tugt sal 
 behouden een Obligatie op Vrieslant ad ses hondert 
 guldens, na de inkoop bij parthijen gerekent op drie- 
 hondert agthien guldens. Gelijck dan mede Mevrouwe 
                                          weduwe van Houten in tugt sal behouden haer leven lang het 
 sijlver-werck, ’t welck de overledene Heere Professor van  
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 Houten voor dit sijn huijwlick gehad en alsoo alleen beseten 
 heeft, volgens de Specificatie bij den inventaris te vinden. 
 Dat daer tegen de Heere Johan van der Valck en Juffr. 
 Magdalena Cornelia van Houten Echteluijden van nu aff 
 en altoos sullen behouden de geheele Bibliotheeck en alle 
 instrumenten, soo als sij deselve reets ontfangen hebben, 
 voorbehoudens de jaerlijckse rente ad 50 gl. hier boven 
 gemelt aen de Vrouwe Weduwe : dat dan mede Me Vrouw 
 van Houten anstonts sal overgeven aen voorñ. Echteluij- 
 den een sijlvere Coffij-kan, een sijlveren Horologie, een 
 paar sijlvere Gespen, een Degen met een sijlveren gevest 
 ende een Almanack met sijlveren beslag : En dat daer 
 en boven de voorn. Egteluijden na doode van Me Vrouwe 
 Weduwe van Houten sullen ontfangen en behouden de 
 geheele Obligatie op Vrieslant ad 600 gl. ofte 318 gl. voor- 
 noemt, mitsgaders het overige sijlver- werck, het 
 geene haeren Dom de Heere Professor zall. heeft ge- 
 had als hij met de Vrouwe Condividente trouwde ( en 
 geen ander :) als mede de twee Portraitten van den 
 overledene; waer en boven dan nog de Erfgenaemen 
 van Vrouwe Sophia Schoonhoven wed. van Professor 
 van Houten aen de Heere Johan van der Valck en 
 Juffr Magdalena Cornelia van Houten Echteln. ofte 
 haeren erven acht weecken na Me Vrouw van 
 Houtens dood sullen betalen en uijtkeeren een 
 summa van ses duijsent Car. guldens ad 20 st. 
 het stuck, te betalen in contant gelt of Obli- 
 gatien die goed sijn prijs courant.  Waer mede 
 dan de procedure, welcke Parthijen voor de Ma- 
 gistraat van Harderwijck gevoert hebben en 
 aldaer nog hangt, sal wesen opgeheven en alle 
 aan en opspraecken, daer bij tegens elkande- 
 ren gemaeckt, gecasseert en te niete gedaen 
 houdende een ijder sijn kosten tot sijnen lasten, 
 voorts parthijen Condividenten sullen sijn 
 en blijven gescheiden eeuwiglick en erflick en 
 eijgendomlick, ende alle verdere pretensien 
 en questien, hoe genoemt, afgedaen en ver- 
 effent sullen sijn, met belofte van den een den  
 anderen het volkomen effect deser rustig en vre- 
 dig te laeten genieten, oock elkanderen te 
 wachten en wahren als regt is, onder ver- 
 band haerer respective personen en goederen 
 met submissie als na rechten. Des t’oirkonde 
 sijn hier van twee als een luijdende instrumenten 
 gemaeckt, en bij ons Dedings Vrinden en parthijen 
 getekent binnen Amsterdam op den 25 Oct. 1736. 
 onderstont: A. Wakker qq. Jan van der Valk, Magdalena 
 Cornelia van Houten. H. Nieuboer. Michiel Hartog.  
 Hendrik Aldering. Nicolaas Averes. En alhier geregi- 
 streert den 27 Octob. 1736.  
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                                    De Weduwen van Gerard en 
                                    Theodorus van Rosendaal  
                                    magtigen Dr. Apeldorn .d.  
                                    27 Oct. 1736. 
 
 Voor Van de Graaf en Wilbrenninck Schepenen, oock als Ge- 
 erfden in Veluwe, compareerden Henrick Jacobsen, Franck  
 Jacobsen, Gerhardus van de Vliert, Aelt van de Vliert, Gijs- 
 bert Scherpencamp, Henrick Gerritsen van Heerd en Willem  
 van Cooth, dewelke bekenden dat sij te saemen ende met haer 
 seven even na en gelijckelick participeerden aen de pagt van 
 den impost op de brandewijnen en gedistilleerde wateren in 
 forme van Monopolie, ingaande v. Januar. 1737. en voor de drie 
 aenstaende jaeren, en dat sij dienvolgens aen elkanderen en den 
 eenen den anderen voor de aenbeloofde pagtpenñ. en verdere 
 aenkleven van deselve pagte verbonden haere personen, erfge- 
 naemen en goederen in aller gestalte, onder alle clausulen en 
 renuntiatien ende ten aller effecte, als den eerstgenoemde als 
 pagter en de drie volgende als burgen haere personen, Erfgenaemen 
 en goederen tot Arnhem aen den quartiere verbonden hebben, 
 sig daer toe en tot andere daer toe relative quartierlijcke 
 resolutien, publicatien en ordonnatien refererende als 
 of deselve saemen of bijsonder desen uijtdruckelick gein- 
 fereert waren. Dat sij ten besten van haere maat- 
 schappije en tot goede ordre op den waerneminge der voorge- 
 pagte waren geconvenieert in volgende articulen: 
 dat tot collecteur over de stadt en schependom van 
 Harderwijck en den Ampte van Ermelo sal worden aenge- 
 stelt Henrick Jacobsen, ende tot collecteur over de 
 Ampten van Nijkerk en Putten Gijsbert Scherpenkamp,  
 dewelke haere collecten sullen waerneemen in alle eer- 
 lijckheit en getrouwheit ten besten van de maatschappije, 
 alle fraudes en mesuses soo veel doenlijck en exactelick 
 ondersoecken en navorsschen, ende sig in allen deelen regu- 
 leren na de instructie voor de Collecteurs bij HaerEd. 
 Mog. gearresteert of nader te arresteren: ende die van 
 maend tot maend (: veertie dagen of drie weecken onbe- 
 grepen :) de reeckening van haeren ontfang en de 
 suijvere penningen van dien sullen overmaecken en stellen 
 aen handen van Gerhardus van de Vliert tot Barne- 
 velt tegens behoorlijcke quitantie. Voor all ’t welcke ijder 
 collecteur jaerlicx sal genieten uijt de gemeine cassa een 
 tractament van drie hondert en vijftig car. guld. : blijven- 
 de alleen de Gerigtelijckekosten en gelden tot geheijme 
 ontdeckingen voor rekeninge van de gemeine maatschap- 
 pije. Dat Gerhardus van de Vliert sal besorgen, dat de 
 bij hem t’ontfangen penningen t’elkens sonder dilaij wer- 
 den gebragt en betaelt aen het Comptoir generaal: oock 
 de kelders van het noodige voorsien, en de Kelders 
 alle vierdeelen jaers visiteren en nasien, sonder voor 
 sig eenige reijskosten ten dien opsigte, gelijck oock 
 voor het inkoopen der waeren, te reeckenen (: blijven- 
 de alleen de vragten der waeren tot laste der ge- 
 meijnschap :) voor all ’t welcke Gerhardus van de  
 Vliert uijt de gemeijne Cassa sal genieten ijder jaer 
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 twee hondert car. guldens. 
 dat de vier overige participanten voor haer reijs en treck- 
 kosten ten dienste van de Maatschappije jaerlicx sullen profi- 
 teren uijt de gemeijne cassa ijder vijftig guldens, sonder meer : 
 blijvende de reijskosten van de twee Collecteurs en Gerhar- 
 dus van de Vliert onder haere voorse jaer-gelden begrepen. 
 Dat diegeene, die de Maatschappije fraudeert of moedwillig 
 merckelick benadeelt, t’elkens sal verbreucken aen de 
 andere participanten een duijsent guldens boven de 
 boete volgens de Ordonnantie. 
 Dat, wanneer fraudes agterhaelt werden, sal of sullen 
 de aenhaeler of aenhaelers het vierde part der boetens 
 en waaren en materialen voor uijttrecken, den Geau- 
 thoriseerde (: soo hij er bij is geweest ) oock een 
 vierde part, en de overige helft sal voor de maat- 
 schappije blijven. 
 Dat, soo een of meer sterven, de Weduwen of  Erfge- 
 naemen sullen blijven in de Compagnie, stellende 
 ijmant in der Overledene plaetse tot genoegen van 
 de Maatschappije. 
 Dat all het geene in desen niet is uijtgedruckt, in 
 alle goede trouwe na de nature der gevallen en 
 saecken gesuppleert sal worden, volgens den 
 aers deser Maatschappijen. 
 Tot nakominge deses verbonden de Comparan- 
 ten te saemen en ijder bijsonder haere personen, 
 erfgenaemen en goederen, deselve submitterende 
 de judicature van den Hove Provinciael van 
 Gelderlant, Camer van Financie van Veluwe, 
 Hoog Ad. Lant Gerigte, deser stadt ende voorts 
 alle andere Richteren en Gerigten, ter keuze 
 der Geinteresseerdens, met renuntiatie van 
 alle Exceptien. Actum den 2 Nov. 1736. Sullende 
 den Secretaris deses afsegulen. 
 
                                     De Heer Roederik Schrassert en            De Heer Roedr. Schrassert als 
                                     Vrouwe Lubberdina Anna van           Bloed-Momber van de kinderen 
                                     Rensen Egtelñ. magtigen Jochem            van Engelbert Otto Schrassert  
                                     Keij om twee Obligatien op de            magtigt Burgermr. Greve en Secr. 
                                     Banck van Deventer te trans-           Wijnen tot hattum. d. 19. Nov. 
                                     porteren. d. 17. Nov. 1736.            1736. 
                         
                                     Loge Stevens magtigd den Proc.            Do Phil. Wentholt en sijn Vrouw 
                                     Nuijs @ P. Dijsbergen. d. 30 Nov.           magtigen Nicol. Arnoldi om twee 
                                     1736.            Huijsjes t’Haerlem te transporteren 
            d. 30 Nov. 1736.  
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen bekenden Dirck  
 Gerritsen en Aaltje Jans Luttjenhuijs Echteln. Sij 
 tut. Mar. voor haer en haeren Erven opregt en 
 deugdig schuldig te wesen wegens opgenomen en 
 verstreckte penningen aen Paulus Saubert en 
 Anna Chadirac mede-Egtelñ. en erven een  
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 capitale somme van 200 car. glns.; welke sij beloofden te resti- 
 tueren heden over een jaer, met een interesse van vier guldens 
 van ijder hondert; en soo sij die somme langer dan een jaer 
 op interesse behielden met believen van Renthefferen in de 
 betalinge der renten als voorse te continueren tot de volle 
 en effective aflosse toe, die alle jaeren door Rentgeveren sal 
 mogen worden gedaen, mits een vierdeel jaers bevorens be- 
 hoorlijcke denuntiatie en opsage aen Renthefferen doende. 
 Voor de verseeckeringe der restitutie van welck capi- 
 taal en prompte voldoeninge der renten Comparanten 
 niet alleen verbonden haer personen en gereede goederen, 
 bestaende in Huijsraed, linnen en wollen, koper en tin, 
 twee Koeijbeesten, drie weef-touwen met haer toebehoo- 
 ren en in de 30 kammen, maer oock als een speciaal hij- 
 potheeck daer voor versettenden en veronderpandeden 
 haer Huijs en Erve cum annexis, staende alhier ter 
 stede in de Hoog-Strate op de hoeck van het vleeshou- 
 wers-steegje bij haer bewoont wordende, om daer aen 
 alle onverhoopte hinder en schade bij wanbetalinge 
 van Capitaal en interesse als kosten te konnen en 
 mogen worden verhaelt, deselve en haer ter cause 
 voorse submitterende de judicature en executie 
 vall van alle Heeren, Hoven, Rigteren en Gerigten, 
 met renuntiatie van allen desen eenigsints tegenstrij- 
 dende Exceptien, insonderheit die van ongetelden 
 gelde, sig van de kragt van dien geinformeert 
 houdende. Actum den 10 Dec. 1736. 
 
 Voor Holthe en Apeldorn Schepenen loofden Dirck ten  
 Urcker en Elbert Claassen, als voorvancks regt is voor 
 het erfhuijs van Bijlant Gijsberts, des beloofden Samuel  
 Schaftenaer, Barent Barentsen, Jacob en Gerrit Barent- 
 sen voorsr. burgen te vrijen. Actum den 11 Dec. 1736. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Everd Sanger en Timon  
 Staal voor het Erfhuijs van Burgermr. Arent Rouw 
 en Vrouwe Catharina Aertsen in leven Egteln. des be- 
 loofden Everhard Heeser en Mr. Dirck Proper, als 
 Voogden van de kinderen van Benjamin Heeser en 
 Basilia Rouw in leven Egtelñ. ende Gerrit van  
 Meurs als Volmr. van Burgermr. Jacob de Bije  
 als Voogd van de kinderen van Do Petrus de Bije  
 en Geertruijd Judith Rouw mede in leven Egtelñ. 
 de voorse burgen te vrijen pro portionibus horedi- 
 tarus. Actum den 15 Dec. 1736. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen en Over- 
 weesmre. bekenden Peter Woutersen en Henrickje  
 Gerrits Egtelñ. in eenen stedigen erfkoop te heb- 
 ben verkoft, en oversulcx te transporteren aen 
 Marten Gerritsen en Luijtje de Vent Egtelñ. en 
 haeren erven haer Huijs staende agter de Nonnen 
 naest Henrick Hartshoorn voor hondert 
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 gl. vrij gelt, daer van sij bekenden voldaen te sijn. Belovende 
 oversulcx voorse Huijs te wachten en wahren kommervrij 
 en allen voorpligt daer van af te doen als erfkoops regt  
 is, onder verband en submissie als na rechten. Sijnde tot 
 sulcken effecte het verband, dat sijn kinderen hadden 
 in het voorse Huijs ad 40 gl. voor Moeders goed met 
 Overweesmre. consent overgebragt in der Comparante 
 Hof bij de oude Mole. Actum den 19 Dec. 1736. 
 
 Voor de Heeren Van Westervelt Schepenen compareerden 
 Henrick Jansen ende Willemtje Egberts, toekomende Bruijdegom 
 en Bruijt, de laetste geassisteert met de Secretaris Schrassert,  
 ende hebben ten overstaen van Roelof Jansen als broeder van 
 de eersten en Henrickje Jansen (: tutore Jan Gerritsen :) als Moe- 
 der van de tweede Comparante verklaert haer voorgenomen 
 Huijwlick aen te gaen op volgende voorwaerden. Dat tus- 
 schen haer beijden sal wesen volkomen gemeenschap van 
 goederen conform de dispositie Stadtrechtens. Invoegen 
 dat, soo ’t huijwlijck werde gescheijden door eener van 
 beijden dood, de kinderen, die er sijn mogen, met den 
 langst levende Vader of Moeder (: in desen Bruijdegom 
 en Bruijd :) egalik sullen doordeijlen, ende oock de 
 kinderen stervende sullen vererven op haer langst- 
 levende Vader of Moeder, ofte, soo ’t laetste kind 
 na doode van de beide Ouderen mogte sterven, 
 als dan alle de goederen van dat laetste kind op 
 Vaders en Moeders Vrinden egalick in twee 
 staecken vererven sullen. Dat, soo een van de  
 aenstaende Conthoralen sterven mogt, sonder 
 dat lijfsgeboorte uijt dit huijwlijck agterblijft, 
 de langstlevende den geheelen boedel, en alsoo 
 mede de volkomen nalatenschap van de eerst 
 overledene, sal besitten, hebben en behouden 
 als sijne ofte haere volkomen eijgen goederen, 
 ende daer over disponeren na welgevallen; edog 
 dat na dode van die langstlevende dien vollen 
 boedel, die hij of sij sal nalaeten, wederom 
 egalick, half en half, sal vererven op Bruijde- 
 goms en Bruijds Vrinden. Alleenlick in den laetsten cas 
 uijtbescheiden, dat, soo den Bruijdegom na dode van 
 sijn bruijd (: sonder kind of kinderen :) mogt hertrou- 
 wen, en de moeder van de Bruijd alsdan nog leven 
 mogt, deselve moeder uijt den boedel sal anstonts 
 voor uijt trecken en behouden het vierde part 
 van een stuckje Lants, gelegen bij Nunspeet, 
 als de Bruijd met haer Moeder en Broeder in 
 gemeinschap besit. Dat in alle gevallen (: van 
 kinderen of geene :) de klederen en Lijfsbehoor van 
 de eerst stervende anstonts na doode van een  
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 van beide sullen gaen tot des overledens naeste Vrinden; die daer 
 tegen de doodschulden alleen sullen draegen. Voorbehoudens par- 
 thijen de magt van nadere dispositie tot onderling saveur, 
 soo verre de wetten en gewoonten haer eenigsints mogten toe- 
 laeten. Actum den 22 Decemb. 1736. 
 

  1737. 
 
 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen magtigden Lubbert  
 Willemsen en Willem Henricksen als Veltgreven van Garder en ge- 
 meine Maalschap van dien den Advocaat Reiner van Brienen  
 om in oppositie te koomen tegen de Edictale citatie van den Rentmr. 
 van sijn Hooght den Prins van Oranje en Nassau, Stadthouder  
 etc. en den gevoegde Snbst. Momber over het Meijn in de garder 
 Maalschap gelegen. d. 3 Jan. 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden 
 Jan van Rosendaal, Geertruijdl en Magdalena van Ro- 
 sendaal, beide met haer Broer Jan geassisteert, neffens 
 Arnoldus van Rosendaal en Anna Do gter ncker Egtelñ. dese tut. 
 Marit. mitsgaders Hester van Schrieck wed. van wijlen 
 Theodorus van Rosendaal mede geassisteert met Jan van 
 Rosendaal, te saemen kinderen en Erfgen. van wijlen 
 Dr. Jacob van Rosendaal en Aleida van Mehen in leven 
 Echteln. Dan oock Jan van Rosendaal en Bernardus  
 van Manen als Boedelhouders en executeurs van den boe- 
 del van wijlen Juffr Johanna Noijen nagelaten volgens 
 testament van 1 Jul. 1716. ende hebben in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop verkoft, gecedeert en getransporteert 
 kragt deses aen Anna Elisabeth van Tuijtenburg wed. wij- 
 len Derck Canneman en haeren Erven een Huijs en Woo- 
 ning met sijn ap- en dependentie, regt en geregtigheit, 
 staende binnen dese stadt in de Wullewevers-Strate tusschen 
 Dr. Joh. Greve en de Wed. van Jacob Jansen Leij, voor 837 gl. 
 waer van Comparanten ijder pro se et qq. bekenden ten 
 vollen te sijn voldaen: belovende mits dien voorse parceel 
 te wagten en wahren kommervrij en allen voorpligt daer van 
 af te doen als erfkoops recht is, onder verband en submis- 
 sie als na regten. Actum den 8 Jan. 1737. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden 
 Samuel Schaftenaer en Harmtje Barents Egteln. Jacob Ba- 
 rentsen en Fennetje Jans Egteln. de Vrouwen met haere 
 Mans geassisteert, Barent Barentsen en Gerrit Barentsen  
 sig sterck maeckende voor haer Vrouwen Aagje Wil- 
 lems en Digom Cornelis, en Dr. Johan Apeldorn als Wees- 
 meester deser stadt naemens Barent Gijsbertsen, sijnde een 
 pleegkind van het Burgerweeshuijs alhier, bij Gijsbert  
 Barents en Johanna Meijerings ehelick geprocreërt, dewel- 
 ke in eenen vasten en stedigen erfkoop hebben verkoft gece- 
 deert en getransporteert voor haer en haeren erven 
 kragt deses aen Gerrit Jacobsen, Geurt Jacobsen en Janne- 
 tje Timons Egteln. en haeren Erven haer Huijsje in 
 den kleinen Oosterwijck naest Elbert Claassen en Hen- 
 rick Poelman, soo en als het selve de Comparanten 
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 van haer Moeder Zall. Bijlant Gijsbertsen is aengestorven, 
 sulcx voor 52 – 10 – van welke Koopspenningen Comparanten 
 bekenden voldaen en betaelt te sijn. Belovende derhalven 
 het voorse Huijsje te wachten en wahren kommervrij, als 
 erfkoops regt is, onder verbant en submissie als na regten. 
 Actum den 8 Jan. 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden 
 Jan van Rosendaal, Geertruijd Magdalena van  
 Rosendaal, tut.stratr., mitsgaders Arnold van Rosendaal 
 en Henrica Anna Donker Echteln. sij tut. mar., te samen 
 ex testamento Erfgen. van Johanna Noijen, dewelke 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop hebben verkoft, 
 gecedeert en getransporteert kragt deses aen de vijf 
 onmundige kinderen door Egbert Heeren door bij Anna  
 Vredenburg geprocreërt, met naemen Cornelis, Peterje  
 Gerrit, Willem en Albert Heeren, een Hof gelegen 
 in de Knijptang voor dese stadt, daer oostwaerts 
 Pieter Carssen naestgehooft is, voor f 186 gl. waer 
 van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Beloven- 
 de dienthalven voorse hof te wachten en wahren 
 kommervrij en allen voorpligt daer van af te doen, 
 als erfkoops recht is, onder verbant en sub- 
 missie als na regten. Actum den 8 Jan. 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen (loco Pronck.) Schepenen 
 en Overweesmre., oock soo veel nodig als geerfden 
 in Veluwe, compareerden Bernhard van Manen, 
 mitsgaders de Heeren Bernhard Hanlo en Capt 
 Franck Henrick van Erkelens, als voogden van de 
 twee onmundige kinderen Dogteren Aleida Maria en Dorothea  
 Gerharda van Manen, te samen kinderen van wijlen 
 Rudolph van Manen en Gerharda Elisabeth van  
 Rosendaal Egteln., ter eenre, ende Juffren Geer- 
 truijd en Helena van Rosendaal, mitsgaders den 
 procurator Johan van Rosendaal, sig te samen 
 sterck makende voor haeren absenten Broeder 
 Arnoldus van Rosendaal en Henrica Anna Donker  
 Egtel., te samen kinderen van Dr. Jacob van Ro- 
 sendaal en Aleida van Mehen Egteln., de Juffren 
 Comparanten soo veel nodig geassisteert met 
 haeren broeder, ter andere sijde, ende alle ge- 
 saementlijck als testamentaire Erfgen. van 
 haere Nigt Juffr Johanna Noijen zall., dewelke 
 bekenden en verklaerden, dat sij over de na- 
 latenschap van haere voorn. Nigt zall. had- 
 den opgerigt de volgende Magescheidinge: 
 Dat tot een fundament der scheidinge was 
 geleit des overledens testamentaire Dispositie 
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 de dato den 1 Jul. 1716. en ingevolge van dien de kinderen van 
 Rudolph van Manen en Gerharda Elisabeth van Rosendaal  
 Echteln. hadden voor af getrocken en ontfangen des overle- 
 dens aendeel in een erf en goed in Hierden binnen desen Sche- 
 pendom gelegen, daer Evert Jansen Truijen opgewoont heeft, be- 
 neffens nog drie hondert guldens uijt de gemeine boedels pennin- 
 gen voor en in plaets van een capitaal tot gelijcke summe, het 
 welke de overledene heeft gevestigt gahd in een gepoot in den Har- 
 derwijcker Enck, bij des Teatatrices leven afheloscht; sulck tot vol- 
 doeninge van het prelegaat bij den voorse Testamente aen 
 Rudolph van Manen of sijne kinderen bemaeckt. Waer tegen de 
 kinderen van Dr. Jacob van Rosendaal en Aleida van Mehen, tot 
 voldoeninge van gelijcke prelegaat aen haer of haere kin- 
 deren bemaeckt, hadden voor af getrocken en ontfangen ses gre- 
 sen hoijlants in den Ampte van Dornspijck Buijrschap Bijssel 
 gelegen, nevens een hof voor dese stadt van Pilgrom van Mehen  
 heengekomen. Dat sij vervolgens getreden waren tot schiftinge 
 van den gemeinen boedel, en wel eerstelick van de gereede 
 penningen na aftreck van de lasten, volgens de staat hier, 
 volgende: Bij cassa na het overlijden aen gemunt en ongemunt 
 goud en sijlver gevonden  1832 – 12 – 
 Bij den inventaris gebleven    280 – 18 – 
 Van ontfangen pagt van een Deilinge Houts van 
 Marten Jansen       18 - : - 
 En van Hout van Jan van Essenburg         6 - : - 
 De halve Koopspenningen van het verkofte Huijs 
 in de Wullewevers Strate     418 – 10 -   
    2556 – 0 –  
 Waer van afgetrocken: 
   Tot vollist van het Eerste prelegaat de 
   voorgenoemde                                       300 - : - : 
   Aen de Erfgen. Van Dolder het Le- 
   gaat aen haer bemaeckt ad                   500 - : - : 
   Dan nog het geene hier na tot sup- 
   pletie van het Eerste Lot der ongere- 
   de goederen wert verstreckt                   126 – 15 - : 
   Voorts wegens het recht van Colatera- 
   le Successie betaelt tot Dornspijck           30 - : - 
   Ermel                                                        26 – 19 – 2 
   Harderwijck                                               40 – 9 – 12  
   En voor ’t Extract aen de Rentmeesteren   : - 12 - :   . 
   f 1024 – 15 – 14 
      Blijft nog suijver aen gereed gelt  f 1531 – 14 – 2 
 Waer van ijder staack haer geregte halfscheit heeft ontfangen en 
 na sig genomen met seven hondert vijf en sestig guldens en 12 strs 
 Gelijck dan oock het ongemunte goud en sijlver, linnen en wullen 
 tusschen de Comparanten egalik was verdeilt en bij ijder staack 
 het haere na sig genomen; waer van Aleida Maria en Dorothea  
 Gerharda van Manen hadden ontfangen soo als bij ’t separa- 
 te Magescheit van de kinderen onder sig kan blijeken. 
 Waer na sij Comparanten mede de obligatien en het 
 ongerede aen twee portien hadden geleit, waer van 
 de eene, aen de kinderen van Rudolph van Manen en Ger- 
 harda Elisabeth van Rosendael toegevallen, bestond in 
 volgende parceelen: Een Deilinge Houts in den Spuel- 
 der Bosch, gestelt op   320 - : - 
 Een Vierde part in het Erve in Hierden met 
 de wed. Greve gemeijn, daer Helmig Cor- 
 nelissen op woont, gestelt op  800 - : - 
 (: blijvende bij dit en verdere Ongereede par- 
 celen de lopende pagt over de jaere 1736. 
 tegens de verpond. over 1735:) 
 Daer bij uijt de gemeine boedels penningen  126 – 15 - 
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 En de Tweede portie, aen de kinderen van Dr. Jacob van Rosendael en 
 Aleida van Mehen Egteln. toegevallen, bestond in volgende parcelen: 
 Een Hofje aen het Postpaerd gestelt op    80 - : - 
 Een obligatie tot laste van Lambert Elfrinckhof ad  200 – 
 Een obligatie tot laste van Arnoldus van Rosendaal 
 ad                                        550 – 
 met een jaer interesse verschenen den 12 Apr. 1736.  19 – 5 -   569 – 5 – 
 Een obligatie tot laste van dese Condividenten selfs ad  100 - : - 
 Een obligatie tot laste van Geertruijd en Helena van  
 Rosendaal ad   100 - : - 
 Nog een Handschrift tot laste van de eerste Con- 
 dividenten, door de Momberen voldaen, ad  197 – 10 –  
                                                                    1246 : 15- 
 Sijnde nog buijten verdeilinge gebleven een obligatie ten 
 laste van Gerhard van Rosendaal en Cornelia van Cooth  
 ad 100 gl. met de interesse van den 7 Jan. 1724. En wegens 
 Huijr van een Hofje ten laste van Huijbert Ouwerkerk  
 ad 9 gl. 11 st. 
 Waer mede parthijen Condividenten verklaerden minne- 
 lick en vrindelick, eeuwiglick en erflick wegens den 
 voorseiden boedel te sijn van elkanderen gescheiden, den 
 eenen den anderen haere aengedeilde goederen met 
 allen aenkleven cederende en transporterende mits 
 desen magescheits instrumenten, met belofte van desel- 
 ve aen elkanderen te sullen wagten en wahren, 
 en allen voorpligt (: wesende des Heeren lasten aen 
 een ijder bekend :) daer van af te doen, als Mage- 
 scheits recht is; onder verband van haere perso- 
 nen en goederen, met submissie als na rechten. 
 Actum den 4 Jan. 1737. Ende is desen bij Schepenen 
 als Overweesmren. aldus geapprobeert. 
 
 Voor deselve Schepenen als Overweesmren. compareerden 
 Bernhardus van Manen, mitsgaders de Heeren Bernhar- 
1743. den 16 Dec. is mij door den  dus Hanlo en Capitain Franck Henrick van Erkelens  
Hr. Oversten Erkelens vertoont  in qualiteit als voogden van Aleida Maria en Dorothea Ger-  
een Acte van quitinge gedateert  harda van Manen, te samen kinderen van Rudolph van  
den 15 jun. 1741. en getekent  Manen en Gerharda Elisabeth van Rosendaal in leven 
Aleida Maria Judith van Manen,  Egteln. ende also ex testamento Erfgen. voor de half- 
Dorothea Gerharda van Manen,  scheit en prelegatarien van haer Nigt Juffer Johanna  
waer bij deselve bekennen ontfan- Noijen zall., dewelke verklaerden, dat sij op heden een  
gen en na sig genomen te hebben  subdivisie en smaldeilinge in forme van Mageschei- 
van de HHren capt. Franck Henr.  dinge hadden gemaeckt van soodane goederen en ef- 
van Erkelens en Bernhardus Hanlo,  fecten als haer bij Magescheidinge van de erfenis van 
alle gerede goederen, meubilen, goude  haer voorn. Nicht, op heden voor Schepenen gepasseert, 
sijlvere en alle effecten, die haer van waren ten deele gevallen en overgegeven; sulcx in vol- 
haere Ouders en oock van haer  gender wijse: De goederen en effecten uijt voorse Erf- 
Nigt Noijen sijn aenbestorven en  nis aen dese Comparanten toegedeilt bestonden in 
toegedeilt, conform den inventaris  Een Deilinge Houts in Spuelder bosch bij voorse Magescheit 
en magescheit daer van gemaeckt.  getaxeert op   320 - : - 
Oock alle papieren en bewijsdens  Een vierde part in een erfje en goed in Hierden 
tot haere ongerede goederen ge-  aen den korten dood met de wed. Greve  gemeen.  800 - : - 
hoorende, als oock de losse obli-  Ses tiende parten in een Erf en goed in Hierden, 
gatie groot 750 gl. ten laste van  daer Jan van Essenburg op woont, en waer 
d’Hr. Br. Wolfsen, aen Dorothea van  in den eersten Comparant 3/10 en Juffr Hagen  
Manen alleen gehorende. Belovende  1/10 part hebben                                                                   1500 - : - 
haere voorn. Momberen voor alle  Aen gelt voor een afgeloste obligatie  300 - : - 
namaeninge over de Momberschap  Nog aen gelt   892 – 7 –  
te vrijen en kost en schadeloos te  Nog de ½ in een Camp aen de Schouwmansweg 
houden.  met B. van Manen gemeen, welke volgens hand- 
 schrift of obligatie van wijlen R. van Manen is  197 – 10 – 
 ingelost voor                                                             f     4009 – 17 – 
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 Hier van betaelt, het geene hier van moet afgaen 
 Voor gemelde halve Camp aen de Schouwmansweg met B. van Manen 
 gemeen                                     197 – 10 – 
 aen seeckere last of schult volgens wil 
 en handschrift van Johanna Noijen                          300 - : - 
 blijft                                                                  f  197 – 10 – 
                                                                  f 3512 – 7 -. 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxVan welcke 3512 – 7 – nog moesten werden afgetrocken 
 soodane 200 gl. als bij testamente van Juffr Johanna Noijen  
 uijt de halfscheit van Rudolph van Manen of sijne kinderen 
 waren gelegateert aen Johanna van Manen en de kinderen 
 van Eva van Manen; soo dat teverdeelen blijft f 3312 – 7 - : dus 
 voor ijders derde portie f 1104 – 2 – 0. 
 Waer van onder haer bij schickinge en lotinge sijn gemaeckt 
 dese drie portien : 1. Bij schickinge toegedeilt aen Bernhardus  
 van Manen twee tiende of 1/5 part in een Erfje in Hierden bij Jan van  
 Essenburg gebruijckt wordende       500 - : - 
 De helft van de camp aen Schouwmansweg, waer 
 van hij de wederhelft selfs is hebbende       197 – 10 –  
 Aen contant gelt        406 – 12 –  
 2. De overige goederen vervolgens in twee f  1104 : 2 - 
 Loten gestelt sijnde, en daer over door Bernhard van  
 Manen het lot getrocken sijnde sub N. 1. en 2., is dat sub N. 1o 
 aen Aleida Maria van Manen toegevallen, daer onder begrepen 
 sijn vier tiende of 2/5 parten in boven gem. Erf bij Jan van 
 Essenburg gebruijckt werdende       1000 - : - 
 Aen gelt            88 – 5 –  
 Komt nog van het 3de Lot           15 – 17 – 
 3. Ende sijn aen Dorothea Gerharda van    f  1104 – 3 - 
 Manen bij lotinge sub N. 2. toegevallen: Een vierde part 
 in een Erf en goed in Hierden aen den Korten Dood met de 
 Wed. Greve gemeen       800 - : - 
 Een Deilinge houts in den Spuelder Bosch       320 - : - 
             1120 - : - 
      Keert uijt aen ‘t 2e lot           15 – 17 –  
 Wijders getreden sijnde tot verdeilinge    f 1104 – 3 - 
 van het ongemunt Sijlver en Linnen, de Comparanten voor 
 haer halfscheit aengekomen uijt den boedel van voorse 
 Nigt Johanna Noijen, is aen Aleida Maria van Manen 
 voor haer 1/3 portie toegevallen : 2 sijlvere soutvaten, 
 12 bedlakens. 6 sloopen. 3 tafel lakens. 10 servetten. 1 handdoek. 
 11 Mutsen. 4 paer mouwen. 7 ondersten. 4 hals-neusdoecken. 
 8 sack-neusdoecken. 5 hulletjes op ’t hoofd. 1 kap. 4 witte voor- 
 schoten. 1 bonte dito. 1 paar agasanten. 1 paar linnen hand- 
 schoenen. 17 hembden. 1 cottoene kleedje. Een bosje gaaren. 
 daer tegens heeft Dorothea Gerharda voor haer 1/3 part 
 getrocken : 2 sijlvere lepels. 1 dito beeckertje. 1 kercken-  
 boeck met krapje. 11 bed lakens. 6 sloopen. 2 tafel-la- 
 kens. 9 servetten. 2 hand-doecken. 7 ondersten. 4 hals-neus- 
 doecken. 8 sack-neusdoecken. 5 hulletjes. 13 mutsen. 3 witte 
 voorschoten. 1 bonte dito. 1 kap. 1 paar handschoenen. 5 paar 
 mouwen. 1 nacht halsdoeck. 1 cas-doeckje. 16 hembden. 
 1 swart lind. 1 bosje gaare. De 1/3 portie van den eersten 
 Comparant bekent den selven ontfangen en na sig genomen te 
 hebben. Sijnde dan nog onverdeilt en alsoo gemein gebleven 
 een lapje linnen circa een ell, een bosje wit gaaren, 
 een stroijen son-hoed, een oude linnen cas-doeck, een 
 swarte sijde cap een een paar onder-koussen. Waer 
 mede de Comparanten, den eersten voor sig, en de twee 
 laetste voor haere pupillen, bekenden wegens de voor- 
 seide Erfnis van elkanderen te sijn gescheiden; el- 
 kanderen en den een den anderen haere aengedeelde 
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 parcelen cederende en transporterende met allen aenkleven 
 van dien; met belofte van wahringe als Magescheits recht 
 is, onder verband en submissie als na rechten. Sijnde desen 
 bij Schepenen ons als Overweesmre. geapprobeert. Actum den 4. 
 Jan. 1737. 
                                     
                                   Mevrouw Elb. Joh. van den Clooster  
                                   wed. Schrassert, pro se et liberis 
                                   magtigd den Advoct Van Brienen  
                                   ad litem. d. 16 Jan. 1737. 
 
 Voor De Graaff en Meester Schepenen loofden en wierden burgen 
 als voorvancks regt is, Dirck Penninck en Dirck Staal voor het  
 Erfhuijs van Abraham Jansen Moijen en Jannetje Veltcamp,  
 in leven Egteln., des beloofde Weijmtje Moijen, Lambert Moijen 
 Herman Moijen en Luijtje Moijen, kinderen en Erfgenaemen, de 
 voorse burgen te vrijen als regt is. Actum den 18 Jan. 1737. 
 
 Voor Holthe en Pannecoeck Schepenen bekende Peter Dijsbergen 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, gecedeert 
 en getransformeert aen de Momberen van het onmundige 
 Dogtertje Aleida Maria van Manen door Rudolph van  
 Manen bij Gerharda Elisabeth van Rosendaal ehelick ge- 
 procreërt een twaelfde gedeelte in seecker stuck lants 
 aen westen bij de Heidemijten gelegen naest de Heer Burgmr. 
 Van Westervelt Zuijdw. en de Heer Burgmr. Boonen westw. 
 voor ses en veertig glns. waer van Comparant bekende 
 voldaen te sijn; met belofte van voorse 12de part te wagten 
 en wahren kommervrij en allen voorpligt daer van aff 
 te doen, als erfkoops recht is, onder verbant en 
 submissie als na rechten. Actum den 19 Jan. 1737. 
 
 Voor Holthe en Geltsaijer Schepenen magtigde de Heer Bur- 
 germr. Nicolaas Willem de Meester de Heer Jan van  
 Peterson, om in constituents naem te verkoopen en 
 te transporteren een obligatie ten laste van Hol- 
 lant en West vrieslant ten comptoire van ’s Graven- 
 hage ad 1000 ponden capitaal tegen 40 grooten 
 het pond, ten name van Nicolaas Willem de Meester 
 in dato 16 Febr. 1726. N. 3 Fol. 4666. geaggr. 16 Nov. 1726. 
 N. 43565 regta fol. 2319. de kooppenñ. te ontfangen, 
 quitantie te passeren, en verder alles daer in te doen, 
 het welck den Constituent selfs, present sijnde, sou konnen 
 of mogen doen. Verbindende tot nakominge van dit 
 alles sijn persoon en goederen, geene uijtgesondert, 
 soo wel beweeglijcke als onbeweeglijcke de judicature 
 van de WelEd. Gr. Achtb. Heeren van de Magistraat der 
 stadt Amsterdam en voorts alle Rigteren en Gerigten, 
 met renuntiatie van alle exceptien en beneficien reg- 
 tens desen eenigsints contrarierende, en in specie 
 non numerate pecunie. Actum 21 Jan. 1737. 
 
 Voor Pronck en Wolfsen Schepenen compareerden 
 Johannes Born en Johanna Maria van Schoon- 
 hoven Egteluijden, de Vrouwe soo veel nodig geas- 
 sisteert met haeren Man, ten eenre ende Jo- 
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 han Moijen ter andere sijden, ende bekende de eerste Comparanten 
 voor sig en haeren erven te hebben verkoft, gelijck den laetsten 
 Comparant bekende te hebben haer Druckerije, bestaende 
 in pers, letteren, cassen, raemen ende voorts alles wat tot 
 haer Druckwinkel behoort, niets daer van uijtgesondert, 
 soo en als sij Egteln. die Druckwinkel cum ap- et dependen- 
 tus in eenen volkomen eijgendom overgeven kragt deses aen 
 de voorn. kooper, om deselve van nu af te hebben, houden 
 en besitten als sijn volkomen eijgen en propre goederen, met 
 belofte van deselve te sullen wagten, en wahren en vrijen van allen 
 voorpligt, kommer en opspraeck, als sulcx erfkoops recht is. 
 Mits dat Johan Moijen voor all ’t geene voorse aen verko- 
 peren sal betalen een summa van een duijsent en vijftig car. 
 guldens f 1050 - : - mede vrij gelt. Sijnde als een speciale con- 
 ditie van dit contract uijtdruckelick bedongen en overge- 
 geven, dat den kooper sal gehouden sijn den soon van 
 de eerste Comparanten, Herman Jacob Rampen, op de 
 voorse winkel te houden tot sijn cnecht, ende hem als 
 soodanig, als er werck is, te emploijeren, voor behoorlijck 
 en gewoonlijck loon; en den voorn. Herman Jacob Rampen 
 (: inval den kooper met de Academie-druckerije begun- 
 stigt mag werden :) te laeten genieten de geregte half- 
 scheit van de suijvere winst van alle de candidaten 
 die er sullen mogen koomen, maar verder niet : mits 
 dat hij Herman Jacob Rampen sig in sijn dienst trouw- oock daer en tegen de 

 lick en neerstelick onkosten van de nieuwe Academie-letteren, sijnde de Au- 
 gustijn-letteren (: wanneer den kooper mogt oordee- 
 len de oude niet meer bekwaem te sijn :) altoos te 
 helpen draegen voor de halfscheit. Te verstaen, dat 
 Herman Jacob Rampen sig in sijn dienst trouwlick en neer- 
 stelick sal hebben te gedragen, en den Kooper als sijn Meester 
 behoorlick respecteren en sijn beste bevorderen, soo veel in hem 
 is : Maer bij aldien hij sig niet, als voors., gedraegen mogt, 
 ofte sig in sijn dienst onbehoorlik aenstellen, sal den kooper om 
 erheffelijcke reden hem van sijnen dienst t’allen tijden mogen 
 ontslaen en dimitteren, dog ter decisie van den Competenten 
 Rigter, en waer mede Herman Jacob Als Rampen alsdan 
 oock van de voorse voordeelen der Candidaten sal 
 vervallen sijn: verbindende de Comparanten (: en mede, 
 soo veel hem aengaet, Herman Jacob Rampen, alhier 
 mede present :) tot nakominge van all ’t voorseide 
 haere personen en goederen, om bij manquement 
 van het eene en andere alle interesse, hinder en 
 schade (: soo de een den anderen mogt toebrengen :) 
 daer aen te verhaelen, onder renuntiatie van alle 
 exceptien, met submissie als na rechten. Actum den 
 24 Jan. 1737. 
 
                                    Dr. Jo. Apeldorn magtigt den 
                                    Advt Van Son t’Amsterdam. 
                                    d. 25 Jan. 1737.  
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 Voor Holthe en Wilbrenninck Schepenen bekenden Aert Hen- 
 ricksen brouwer en Truijtje Jacobs Egteln. opregt en deugde- 
 lick schuldig te sijn aen Juffr Helena Susanna Eding en haeren 
 erven een summa van vierhondert ses en vijftig gl. ad 20 st. 
 het stuck, spruijtende uijt drie bijsondere obligatien, die haer 
 broeder Peter Henricksen zall. in de jaeren 1723 en 1724. aen 
 voorn. Juffer wegens opgenomen en deugdelick ontfangen pen- 
 ningen heeft schuldig bekent, belovende hier van jaerlicx een 
 rente van vier gl. per centum tot de sflosse toe, die alle 
 jaer sal mogen geschieden met vijftig of hondert gl.; voor ca- 
 pitaal, renten en onverhooptelik bij wanvoldoeninge deser 
 hier op te lopen kosten, verbonden Comparanten haer personen 
 en goederen, gereede en ongereede, actien en crediten, 
 in specie tot onderpand stellende haer Huijs en Brouwerij 
 staende binnen dese stadt in de Vijhe-strate met alle 
 des selfs ap- en dependentie, niets uijtgesondert; alles met 
 renuntiatie van alle exceptien, en onder verbant en submis- 
 sie als na rechten. Actum den 28 Jan. 1737. 
De Heeren A.  en H. van Westervelt  
certificeren, dat Haer bij verto-  Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Johannes  
ninge en lecture van d’originele  Hermannus Schoemaecker en Annetje Leenderts van der  
cessien en transporten door  Leeuwen Egteln., een dewelcke, aenvanckelick inhererende 
wijlen de Heer Otto Schrassert  haere Huijwlijcks voorwaerden en onderlinge dispositie 
de dato den 17 Oct. 1699. en de  naderhant tot wederzijds saveur gemaeckt, verklaerden 
Heer Henrick Schrassert en  bij desen, als testament, codicil, ofte andere betere for- 
Vrouwe Johanna Charlotte  me, uijt consideratie van de geduijrige diensten aen 
Schrassert Egteln. de datis den  haer sedert verscheide jaeren bewesen en nog bewesen 
12 Sept. 1688 en 30 Jan. 1693  werdende, haeren Soon Dirck Schoemaecker te institue- 
(: sijnde dese cedenten neffens  ren tot haer eenige en universele Erfgen.; onder 
den Heere Cessionaris de sae-  dese belastinge, dat hij ten reguarde van den eersten 
mentlijcke Erfgenaemen van  Comparant aen sijn broer Jacob Schoemaecker sal uijt- 
haeren Oom de Heer Jaques  reijcken sijne legitime portie, na proportie van het geene 
Martini :) gebleken is, dat de  des eersten Comparants nalatenschap bij estinatie van 
Heere Johan Schrassert en sijne  twee onparthijdige (: werdende de verkopinge bij erffhuijs 
Erven sijnde de eenige en wettige  bij desen verboden :) ten dage des overlijdens sal waerdig 
houders en eijgenaeren van  bevonden werden, alle lasten en dood- als andere schul- 
een lofrente brief van ses  den afgetogen; in welke legitime hij Comparant 
hondert gl. capitaal ten  voorse Jacob Schoemaecker bij desen institueert, 
laste van Hollant en West-  soo veel nodig, en verder niet : omtrent welchers 
Vrieslant, alnu ten Comptoire  bereeckening sal moeten werden in agt genomen, 
van den Ontfr Gentl de Heer  en voor all boven de voorse schulden afgetogen 
Govert van Slingelant, fol.  hondert ses en veertig guldens, welke Dirck Schoe- 
4813, staende op de naem van  maecker wegens sijn moeders versterf nog moet 
de Heer Charles Martini. Ende  hebben, en wegens sijn Ooms Henrick van de Heu-  
dat vervolgens de jaerlixe  vels erfnis aen den Comparant verschoten heeft: 
rente van dien ten voorsr.  en dat hij (: naementlick Dirck Schoemaecker :) ten 
Comptoire secure kan wer-  reguarde van de tweede Comparante aen haer 
den betaelt en alleen toebe-  Susters Soon genaemt Henrick Been en haer 
hoort aen de Heere Johan  Susters Dogter genaemt Geertruijd Driessen (: en 
Schrassert, ende alnu ver- bij vooroverlijden de langstlevende van dese twee :) 
mits des selfs impotentie en  sal uijtkeeren als een vrij legaat de linnen en  
swackheit aen de Heere Her-  wullen klederen en sijlver en goud, als tot haer  
man Jacob van Erkelens ge- 
trouwt aen de eenige Dogter 
en universele Erfgen. van 
welgem. Heere Johan 
Schrassert. Mogende Sche- 
penen lijden dat hier van 
Acte onder stadts segul wer- 
de uijt gegeven. Actum den 
28 Jan. 1737. 
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 tweede Comparantes lijf gehoort. Begeerende en willende alsoo 
 dat Dirck Schoemaecker in haeren boedel gerust en vredig sal 
 blijven sitten, en de bestellinge der begrafnis en vorderen aen- 
 kleven des erfhuijses alleen sal hebben, met exclusie van alle 
 andere, onder expresse poene, dat die geene, die hem eenige 
 stoornis of letsel daer in mogt toebrengen, van haere erfnis 
 of legaten geheel en al sal versteecken sijn. Actum den 31 
 Jan. 1737. 
 
                                     Juffr G. van Duijven magtigt Dr.       Fredrick van Juchem, magtigd sijn broeder 
                                     Evert Evertsen tot Veere ad      Johan van Juchem, om 1/3 in een obligatie ad 
                                     negotia. d. 1 Febr. 1737.       10000 gl. op Hollant en West Vrieslant, ten 
       naeme van Johan Tijssen, in dato 12 Febr. 1672. 
       fo 1526. reg. f. 54. te transportere. d. 1 Febr. 
       1737. 
 
 Voor Westervelt en Pannekoek Schepenen compareerde Dr. Johan  
 Schrassert, als specialick hier toe gemagtigd door Albert Brummel- 
 camp, Margareta Brummelcamp, * Jan Crijgsman en Catharina Brummelcamp ende Jan  
 Brummelcamp, een ijder voor sig en de ratocaverende voor des 
 eersten en laetsten Vrouwen, als mede voor den absenten Frans  
 Brummelcamp, * te samen Erfgen. van Frans Brummelcomp 
 en Gerritje Slors in leven Egteln. vermogens 
 volmagt voor Schepenen deser stadt op den 1 Meij 1736 gepas- 
 seert, die sulcx specialik behelst; ende bekende bij openbaere 
 toeslag in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft sijner prin- 
 cipalen Huijs met de Camer daer naest, staende in de Donkerstrate 
 deser stadt naest het Huijs van Mevrouw de wed. Elspeet ter eenre 
 en dat van Brandus van Raeij of nu den Scholt Bon ter andere 
 sijde, met des selfs erve, ap- en dependentie, soo als ’t selve de origi- 
 nele verkoperen van voorn. Ouderen en Egteln. is aengeerft, 
 doende in ord. verpondinge met de stadts stuijvers jaerlicx vijf gl. 
 sestien stvs 2 pen., aen en ten erflijcken behoeve van Everd  
 Menno, sulcx voor een summa van een duijsent en agt Car. glns. 
 vrij gelt, daer van den Comparant bekende sijne principalen 
 voldaen te sijn. Dienvolgens het voorse Huijs en Erve cederen- 
 de en transporterende aen voorn. kooper en sijnen Erven kragt 
 deses, met belofte van de verpond. over 1735 te suijveren ende 
 voorts het selve parceel te wachten en wahren kommervrij 
 en allen voorpligt daer van af te doen, als erfkoops regt  
 is; onder verband van sijner principalen personen en goe- 
 deren, met submissie als na rechten. Actum den 2 Febr. 1737. 
 
 Voor Van de Graaff en Westervelt Schepenen compareerde 
 Evert Gerritsen Menno, dewelke bekende in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft, ende oversulcx kragt 
 deses te cederen en te transporteren aen de Heere Mr. 
 Nicolaas Wilhem de Meester Burgermr. deser stadt, en 
 Vrouwe Geertruijd Johanna Toewater Egteln. ende Haer 
 WelEd. erven een Huijs, staende bij het Burger-Weeshuijs 
 aen wedersijden en van agteren tusschen en aen het erve 
 van de Heere en Vrouwe Coperen, met alle regt en ge- 
 regtigheit, soo als den Comparant het selve bij Mage- 
 scheit tusschen hem en sijne susters uijt sijne ouderlijcken 
 boedel is aengekomen, sulcx voor seven hondert en agt 
 en vijftig gl. vrij gelt, waer van den Transportant 
 bekende voldaen te sijn. Belovende mits dien het 
 voorse Huijs te wachten en wahren kommervrij 



135 
 

ORAH 152  1737 fol. 069vso 
 
 (: uijtgeseit des Heeren penningen, uijtgang aen de stadt en verdere 
 ordinaire buijrlasten, Egteln. Koperen bekent :) ende allen voor- 
 pligt daer van af te doen, als erfkoops regt is, onder verband 
 van sijn persoon en goederen, met submissie als na rechten. Actum 
 den 2 Febr. 1737. 
 
Voor Van Holthe en De Meester  Voor Holthe en Wolfsen Schepenen compareerde Peterje Hen- 
Schepenen bekenden Barthold Aver- ricks wed. van Jan Zeeboer, in desen geassisteert met Dr. Johan  
camp en Cicilia van Hoeclum Egteln., Schrassert, als haeren gekoren Momber, dewelcke verklaerde, 
Sij tut. marit., in eenen vasten en  dat sij voor eenige jaeren, als haeren Soon Jan Jansen na den 
stedige erfkoop te hebben verkoft Essenburg trock, aen den selven heeft verstreckt vijftig guldens, 
gecedeert en getransporteert, doen- die hij alnog aen haer schuldig was, en welcke sij begeerde, 
de sulcx kragt deses aen Jonckvrouwe  dat het kind van voorseide Jan Jansen, genaemt Bijtje  
Johanna Everdina van Spuelde en Jans (: of des selfs Moeder :) wanneer deselve het goed van 
des selfs erven de geregte halfscheit haer Grootvader sal koomen te trecken, wederom 
van een Huijs en Erve, schuijre, sal inbrengen, of haer portie in ’s Grootvaders erf- 
huijsje daer naest, en voorts alle nis laeten korten; gelijck sulcx mede sal geschieden 
ap- en dependentie van dien, soo van haer Dogter Grietje Jans en de kinderen van haer 
voormaels van de Erfgen. Wakker  oudste Soon Cornelis Jansen mede ijder staack van soo- 
is aengekoft; sulcx voor 300 gl. dane vijftig gls. als sij haer insgelijcks schuldig sijn. 
vrij gelt; waer van Comparan- Dat voorts haere uijtterste wille was, dat bij haer 
ten bekenden voldaen te sijn. overlijden de portie van het voorse kind van haer 
Belovende mits dien voorse par- nu overleden Soon Jan Jansen in haere erfnis sal 
ceel te wachten en wahren werden gestelt in handen van de Heeren Over- 
kommervrij en allen voorpligt weesmre. deser stadt, of soodane Voogden als 
daer van af te doen, als erf- de Heeren van de Magistraat over het kind (: buij- 
koops recht is; onder verbant ten de Moeder :) sullen gelieven en versogt werden te 
en submissie als na rechten. Actum stellen, welcke de opkomsten van die erfportie 
den 8 febr. 1737.  sullen ontfangen en bewaeren ten behoeve van 
 het kind, tot sijn mondige dagen toe. Begee- 
 rende wijders, dat, soo het selve soons kind, 
 Bijtje Jans genaemt, sonder lijfsgeboorte 
 komt te sterven, de goederen van de Compa- 
 rante op ’t selve vererft en opkomste van 
 deselve (: in de onmundigheit vervallen :) sullen 
 komen en vererven op haer Dogter Grietje  
 Jans of (: bij voor af sterven :) haere kinderen, 
 met uijtsluijtinge van alle andere. Verklaerende 
 en willende verder, dat voorn. Grietje Jansen en 
 Wijne Henricksen het bestel van haere begraf- 
 nis hebben en deselve sullen ordineren op deselve 
 wijse als haer Man zall. binnen dese stadt begra- 
 ven is, sonder bespieringe van ijmant. Begee- 
 rende, dat het geene voorse is als testament, 
 codicil en voorts in andere betere forme sal 
 bestaen. Oirkond Schepenen betekening en bese- 
 geling. Actum den 13 Febr. 1737.            Voor desel- 
 ve Schepenen bekende deselve Peterje Henricks wed.  
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 Jan Zeeboer, dat sij haer Schoonsoon en Dogter Dirck Jacobsen  
 en Grietje Jansen jaerlicx voor kostgeld en verpleginge ver- 
 schuldigde dertig guldens in ’t jaer; ’t welck sijn begin heeft geno- 
 men met Kersmis 1736 laetsleden, en soo vervolgens. Actum 
 den 13 Febr. 1737.  
                                     
                                      De Heer Br. Van de Graaff magtigd       Nick. van Voorthuisen en Tim. Staal attesteren 
                                      Bon generaliter ad lites. d. 13 Febr.       van de verwantschap van Engelbart van Bijssel,  
                                      1737.       en volmagt op D. Vosselman op des overledens gagie 
       t’ontfangen. d. 14 Febr. 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen en Overweesmre. beken- 
 den Jan Spittaal en Gerritje Karssen Egteln. uijt handen 
 van Jan Straalman als voogd van des tweeden Comparantes voorkind 
 Gerritje Nacker genmt met Schepenen consent ontfangen te hebben 
 hondert ses en dertig guldens, waer van sij het gebruijck souden hebben 
 en houden soo lange sij het voorn. kind in haere educatie en 
 alimentatie sullen hebben, en welke sij als ’t kind mondig sal sijn gewor- 
 den, of haer eijgen kost sal winnen, aen ’t selve beloofden te restitu- 
 eren, of daer van alsdan behoorlijcke interesse te betalen, soo daer 
 tegen door ’t kind of Momberen sal werden goed gevonden. Ondertus- 
 schen ende soo nu als dan verder daer voor verbindende haere per- 
 sonen en goederen, specialik haer Huijs in de Wullewevers Strate, 
 ten bedwang als na rechten. Actum den 15 Febr. 1737. 
 
                                     Barth. Avercamp magtigt Dr. Apeldorn generaliter ad lites cum 
                                     pot. subst. d. 21 Febr. 1737. 
 
 Voor Holthe en Pannekoek Schepenen bekende de Heer Burgermr. 
 A. van Westervelt te hebben verkoft en op te draegen kragt 
 deses aen Cornelis Schuijrman en sijn Huijsvrouw een Hof 
 gelegen in het gangetje in de Knijptang naest den hof 
 van de Heer Verkoper voor 175 gl. daer van sijn WelEd. 
 bekende voldaen te sijn. Actum den 22 febr. 1737. 
 
 Voor deselve Schepenen heeft den selven Heer bekend te 
 hebben verkoft en oversulcx te transporteren eenHof 
 gelegen buijten de groote poort aen de gemeene weg aen 
 Jan Claassen Boer en sijn Huijsvrouw voor 220 gl. waer 
 van Sijn WelEd. bekende voldaen te sijn. Actum den 22 febr. 
 1737. 
 
 Voor H. van Westervelt en Wolfsen Schepenen der stadt Har- 
 derwijck compareerde Mr. Willem Arents Smith, gesond van 
 lichaem en verstand, dewelke verklaerde sijne uijtterste wille te sijn 
 dat, bij aldien hij ongetrouwt ofte oock anders sonder kindere of kinde- 
 ren na te laten mogt komen te overlijden, alle sijne nalatenschap, 
 gereed en ongereed, actien en crediten, en voorts alles watter van 
 hem sal mogen agterblijven, eeuwiglick en erflick sal vererven 
 en versterven op sijne volle Suster Geertruijd Arents Smith,  
 deselve stellende tot sijne eenige en universele Erfgenaem, met 
 uijtsluijtinge van sijn halve broeder en voorts alle andere 
 bloetverwanten. Begeerende dat desen sal bestaen als 
 testament, codicil, ofte soo als deselve ’t beste na rechten 
 kan sorteren het uijtterste effect. Oirkonde der Schepenen onser bete- 
 kening en besegeling. Actum Harderwijck den 14 Mart. 
 1737. 
 
 Voor H. van Westervelt en Wolfsen Schepenen der stadt  
 Harderwijck compareerde Geertruijd Arents Smith, tut. 
 secr., sijnde gesond van lichaem en verstand, dewelcke 
 verklaerde haere uijtterste wille te sijn, dat, bij aldien 
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 sij ongetrouwt ofte oock anders sonder kind of kinderen na te laeten 
 mogt komen te overlijden, alle haere nalatenschap, gereed en 
 ongereed, actien en crediten, en voorts alles watter van haer sal 
 mogen agterblijven, eeuwiglick en erflick sal vererven en ver- 
 sterven op allen haere volle broeder Willem Arents Smith, den 
 selven stellende tot haere eenige en universele Erfgenaem, met 
 uijtsluijtinge van haer halve broeder en voorts alle andere 
 bloetverwanten. Begeerende dat desen sal bestaen als testa- 
 ment, codicil, ofte soo als deselve ’t beste na regten kan 
 sorteren het uijtterste effect. Oirkonde der Schepenen onser betekening en 
 besegeling. Actum Harderwijck den 14 Mart. 1737. 
 
                                    Maria van Hall Wed. Beke magtigd 
                                    Lucas Post om aen Christiaen Wessels  
                                    voor 1400 gl. te transporteren een Huijs 
                                    staende t’Amsterdam in de Negelan- 
                                    tiers Strate. d. 18 Mart. 1737. 
 
 J.W.V.D. Graaff en A. Pronck Schepenen doen kond en certifice- 
 ren hier mede, dat, sij versogt sijnde ten huijse van Andries  
 Apeldorn Rijckets, aldaer aen haer door den selven vertoont 
 en overgegeeven is eene beslotene dispositie door wijlen sijn 
 Moeij Anna Decemers, Huijsvrouw van Jan Vierhout, op 
 den 12 Mart. 1732. voor deselve Schepenen gepasseert, heb- 
 bende bij transfix annex eene Acte van approbatie van de 
 Heeren van de Reeckeninge in Gelderlant in dato den 
 17 Mart. 1732. de Heeren-goederen specterende. Met ver- 
 soeck dat sij haere segulen en ondertekeningen wilden 
 recognosceren en dienvolgens de Dispositie openen en 
 doen leesen, voorts daer mede laeten geschieden ’t geene na 
 de ordre wert vereischt. Dat sij dienvolgens haere segulen 
 hebben gerecognosceert, en deselve nevens haere onder- 
 teeckeninge gaat, ongevitieert en wel gevonden; daer 
 na deselve geopent en daer in gevonden de Dispositie 
 van voorn. Overledene, soo als ’t eene en andere 
 desen onder het cachet van haeren Secretaris bij 
 transfix is aengehegt: welke dispositie met de super- 
 scriptie van het Couvart en annexe approbatie van 
 die van de Reeckeninge in Gelderlant, door den 
 Secretaris is op en voorgelesen ter presentie 
 van Do Franciscus Martinius, Do Dithmar  
 Martinius, Decemer Apeldorn, Franck Decemers,  
 de weduwe van Everd Nucke, Henrick Decemers, Andries 
 Apeldorn Rijckets, Aeltje Apeldorn, Johannes Top, Jan  
 Hoege in huijwlick hebbende Margareta Top, Jacob  
 Beertsen naemens sijn Vrouw Aaltje Decemers, Johan- 
 nes Mouw naemens sijn Moeder. Actum Harderwijck 
 den 21 Mart. 1737.  en was bij Schepenen getekent 
 en gesegult.  In margine stond stond het cachet van 
 de Secretaris houdende het transfix van volgende 
 Acten: Voor Ons onderst Schepenen compareerde 
 Anna Decemers, Huijsvrouw van Jan Vierhout, in 
 desen soo veel nodig geassisteert met Dr. Johan Schras- 
 sert, dewelcke verklaerde in het hier in gesloten ge- 
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 cachetteerd papier begrepen te sijn haere uijtterste wille, die sij 
 begeerde dat na haer dood agtervolgt sal werden in de beste 
 forme. En dewijl sij daer in mede disponeert over Heeren goede- 
 ren of landerijen onder een saalwehr gehorende, soo maeckte 
 sij bij desen magtig Dr. Jan Reind. Pronck, advocaat voor den 
 Hove van Gelderlant, om de approbatie op dese haere besloten 
 Dispositie van de Heeren van de Reeckeninge ten reguarde van 
 deselve Heeren goederen en daer toe gehorende Landerijen 
 alle in de Ampte van Ermello en Dornspijck gelegen, 
 te versoecken en te obtineren prestitis prestandis et in 
 forma solita. Oirkonde onser betekening en besegeling. 
 Actum in Harderwijck den 12 Mart. 1732. En was bij Schepenen 
 betekent en besegult. Ick Anna Decemers, Huijsvrouwe 
 van Jan Vierhout, betuijge en verklaere bij desen, dat ick 
 in overdenkinge van de seeckerheit des doods met mijnen 
 vrijen wille en sonder ijmants aenraedinge geresolveert 
 heb, terwijl mij God het verstand en kragten daer toe 
 verleent, over mijne na te laten goederen te disponeren, 
 soo als ik wil dat deselve na mijn dood vererven sullen. 
 Twelck doende bij desen als testament ofte andere 
 Acte van uijtterste wille, soo revocere ick en doe te 
 niete alle voorige Dispositien; ende op nieuws dispone- 
 rende, soo instituere en stelle ick bij desen tot mijne 
 universele Erfgenaemen mijn Suster Hilletje Decemers  
 wed. van Dnus Martinius, mijn Nigt Aaltje Apel- 
 dorn en neeff Andries Apeldorn, Dogter en Soon van 
 mijn suster Jannetje Decemers, ijder voor een geregt 
 derde part; ende sulcx soo wel in mijne heeren-goe- 
 deren en landerijen onder Saalwehr gehorende, son- 
 der dat de eene eenige prerogative voor de andere 
 ofte oockden besitter der saalwehr het eene of ander 
 lant bij zijdval trecken of genieten sal; als in mijne 
 allodiale goederen; sonder onderscheit van naeme, na- 
 ture of plaetse: Dat, soo mijn Suster voor mij sterft, haere 
 kinderen tsamen en mede sonder eenig voorregt van ouder- 
 dom in haere plaetse sullen koomen; ende soo Aaltje of An- 
 dries voor mij kwam te overlijden, het derde part van de 
 eene in mijne geheele nalatenschap bij aengroeijinge sal 
 koomen op die geene van haer beide, die mijn sterfdag 
 sal beleven; soo dat Aaltje en Andries Apeldorn te samen 
 of bij afsterven van een de langstlevende der selver altoos 
 twee volkomen derde parten deelen in mijnen alingen boedel erven 
 en erflick behouden sullen. Met uijtsluijtinge van alle 
 mijne andere vrinden en naest bestaende. Ende opdat 
 desen volkomen kragt hebbe, heb ik deselve geteeckent, 
 gesegult, gesloten en gerigtelick gepasseert, en sal 
 ick verder de approbatie hier op ten reguarde van 
 de Heeren goederen en landerijen onder de een of ander 
 saalwehr gehorende doen versoecken daer en soo sulcx 
 behoort. Actum in Harderwijck den 12 Mart. 1732. 
 Onderstond nevens een cachet in rood lack: Dat 
 Anna X Decemers dit merck in plaets van haer naem 
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 eijgenhandig heeft getogen op dato als boven, verklaere ick onderst 
* En was van buijten gesloten  Secretaris der stadt Harderwijck.Johan Schrassert*. Die van 
door een pitzier in rood  de rekeninge in Gelderlant doen te weten eenen ijgelijk, L.S. W. Klerck, die desen sal 
lack.  voorkomen, hoe dat op huijden ter Camere erschenen is Dr. Jan  
 Reinder Pronck als Volmr. van Anna Decemers huijsvrouw van 
 Jan Vierhout overgevende een wit toegevouwen pampier met 
 twee pitzieren, in rood lack gedruckt, toegepitziert waer buijten 
 opgeschreven stond. Voor ons onders Schepenen compareerde Anna  
 Decemers huisvrouw van Jan Vierhout in desen soo veel nodig ge- 
 assisteert met Dor Johan Schrassert, dewelke verklaerde in het 
 hier in gesloten gecachetteert papier begrepen te sijn haere uijtter- 
 ste wille, die sij begeerde, dat na haer dood agtervolgt sal 
 werden in de beste forme. En dewijl sij daer in mede disponeert 
 over Heeren goederen of Landerijen onder een saalwehr ge- 
 horende, soo maeckte sij bij desen magtig Dr. Jan Reind.  
 Pronck Advocaat voor den Hove van Gelderlant, om de 
 approbatie op dese hare besloten dispositie van de Heeren 
 van de rekening ten reguarde van deselve Heerengoede- 
 ren en daer toe gehorende Landerijen alle in den Ampte 
 van Ermelo en Dornspijck gelegen te versoecken en te 
 obtineren prestitis prestandis et in forma solita. 
 Oircond onse betekening en besegeling. Actum in 
 Harderwijck den 12 Mart. 1732. was getekent J.W. V.D.  
 Graaff. Arnold Pronck, versoekende de Comparant 
 uijt kragten van de gemelte clausule van volmagt, 
 van dat besloten testament, ten aensien van de 
 Heeren goederen daer in vermeld, deser Camere appro- 
 batie door brieven in forma. Die voors. van de  
 rekeninge genegen wesende in dit versoeck hebben 
 gemelte beslote dispositie, desen aengehegt en getrans- 
 figeert sijnde, voor soo verre de Heeren goederen 
 aengaet in allen delen geapprobeert ende gecon- 
 firmeert doende sulcx kragt deses. mits dat daer 
 voor tot een recognitie aen handen van Nicolaes Pot- 
 gieter Keurmr. in Veluwen betaelt sal worden een golt guld. 
 van lxvi strs. om daer af in rekening te verandwoorden 
 na behoren. Voorbeholdens den Ed. mo. Heeren Staaten deses 
 Furstendoms en Graeffschaps oire Heerengelden, rijsvoeder, 
 rookhoender en andere verdere geregtigheden op den 
 goede staande ende eenen ijderen sijnes goeden regten hier 
 mede onbenomen. gegeven in de Camer van Rekeninge des 
 Furstendoms Gelre ende Graafschaps Zutphen te Arnhem 
 onder het groot cachet der selver Camere den 17 meert 
 1732. en was nevens een groot cachet in een roden ouwel 
 gedruckt en met een witte ruijt overdeckt, geteeckent: Gerh.  
 Pronck Secr. Ter sijden stond: Bovenstaende ggln: aen mij 
 onders : qq. voldaen. En getekent: Gerh. Pronck 
 geregistreert alhier den 21 Mart 1737     q:q: 
 
 Voor Holthe en Wilbrenninck Schepenen compareer- 
 de Henrick Cornelissen Waterplas, wel sieck te bed 
 leggende, maer sijnes verstands volkomen magtig, 
 dewelke verklaerde, dat hij nu tien jaeren lang  
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 door sijn Dogter Gerritje Henricks was opgepast, met kledinge 
 voorsien en in kost, dranck en huijsvestinge verpleegt, sonder dat 
 sijn Dogter Weimtje Henricksen na hem heeft omgesien (: maer den ge- 
 heelen boedel bij het overlijden van haer moeder verlaeten heeft :). 
 dat hij dienthalven aen voorse sijn Dogter Gerritje en haer man 
 Lubbert Koopman veel meer schuldig was, als den geheelen boedel 
 kwam te bedragen; en daerom wilde, dat bij sijn overlijden 
 voorn. Lubbert Koopman en Gerritje Henricks alles in eijgen- 
 dom souden hebben en behouden, het geene er bij sijn dood sal 
 overig sijn, als gereed en ongereed, actien en crediten, niets ter 
 werelt uijtgesondert, soo en als hij het selve levende en dood 
 sal beseten hebben. begeerende dat desen in de allerbeste 
 forme regtens sal bestaen en effect sorteren. Actum den 
 18 Mart. 1737. was get. en geseg.  
 
                                    Dni. Franciscus en Dithmar Martinius, Andries en Aaltje  
                                    Apeldorn, Erfgen. van Anna Decemers, magtigen eerst 
                                    den derden Comparant, en vervolgens mede Dr. J.R. Pronck.  
                                    d. 27 Mart. 1737. 
                                    Paulus Saubert magtigd Gregorius Herkloss, om de gagie en erf- 
                                    nis van sijn Broer Joan Saubert van de Oost Indische Compagnie 
                                    tot Middelburg t’ontfangen. d. 3 April 1737. 
 
 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen bekende Johanna van  
 Elfrinckhof wed. van Do Hermannus Proper opregt schuldig te 
 sijn aen Burgermr. Henrick Boonen en Vrouwe Adriana  
 Bredius Egteln. en haeren erven een summa van vier hondert 
 car. gulds procederende wegens een personele obligatie ad 
 200 gl. de dato 1 Oct. 1735. (: die hier mede gedoodet is :) en 
 van nog 200 glns. heden aengetelt; van welcke 400 gl. de 
 Comparante beloofde jaerlicx te sullen betalen een 
 rente van 3 – 10 : perct. en sulcx tot de aflosse toe, die 
 op elcken verschijnsdag (: heden over een jaer de eerste :) 
 sal mogen geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens 
 opgeseit sijnde. Verbindende voor Capitaal, renten en 
 bij wanvoldoeninge te lopen kosten haer persoon, erfgen. 
 en goederen, en specialik haer land tot Hierden de 
 Dwars-Ackers en Bijltje met het Houtgewasch; om 
 alle hinder en schade daer aen te verhaelen. Met renuntia- 
 tie van alle Exceptien, en submissie als na rechten. Actum den 
 4 April 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen bekenden Henrick  
 Waterplas en Annetje Gerrits Egteln., sij tut. marit., opregt 
 schuldig te sijn aen Br. Andr. Apeldorn als Rentmr. van de 
 Heer Nicolaas Wilhem de Meester de summa van 112 gl. 
 17 – 8 p. sijnde rest van meerdere, procederende wegens 
 Lantpagt, ende daer voor in een volkomen vrijwillig 
 verwin te hebben verwillekeurt, als deden bij desen, alle 
 haere gerede goederen, have eb vee, niets uijtgeson- 
 dert, voorts haer ongereed, specialick haer Huijs, 
 bij de laetste ruijminge, om van nu af aen alle de 
 selve te samen of ijder bijsonder ter concur- 
 renter summe den voorse agterstal paratelick 
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 buijten forme van proces te verhaelen met de kosten. Bekennende 
 van den effecte deses ten genoegen te sijn geinformeert, en belovende 
 geene goederen, groot of klein, te sullen verbrengen of verkoo- 
 pen als met voorweeten en ten profijte van voorse Heer Apeldorn.  
 qq. bij poene als na regten. Actum den 2 Sept. 1730. en alhier 
 eerst ter registrature gebragt den 8 April 1737.  
 
 Voor Holthe en Wolfsen Schepenen bekenden Wijgman Roe- 
 lofsen en Geertje Arents Egteln., sij tut. marit., voor sig 
 en haeren erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
 penñ. opregt en deugdelick schuldig te sijn aen Geertruijd 
1739 21 Nov. dese vestenis-  Smith en haeren erven een summa van twee hondert 
brief gecedeert aen Dr.  Car. gulds ad 20 st. het stuck; daer sij beloofden jaer- 
Penninck en sijn Vrouw.  licx te sullen betalen voor rente vier gelijcke guldens 
Siet aldaer verder op de  van ijder hondert; in ’t betalen van welke rente de Com- 
kant.  paranten beloofden te sullen continueren tot de finale 
 aflosse toe, die deselve op ijder verschijnsdag (: sullende 
 heden over een jaer de eerste sijn :) souden mogen doen, 
 mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. 
 Verbindende voor capitaal, renten en bij wanbe- 
 talinge hier op te lopen kosten haere en haerer 
 erven personen en goederen, en specialik haer erve 
 in Hierden den Engelenburg genaemt, bij haer 
 selfs thans bewoont en gebruijckt; ten bedwange 
 als na regten. Met renuntiatie van alle exceptien, 
 sonderling van ongetelden gelde. Actum den 10 
 April 1737.  
 
                                    Peter Jansen magtigd den Advocaat Toewater ad 
                                    litem. d. 10 April 1737. 
 
                                    De Wed. Ten Oever magtigd den Advocaat Van Hattum  
                                    tot Zwolle ad litem. d. 13 April 1737.  
 
                     Lectum et recognitum 
                                                                               den 14 April 1737. 
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                                    De Wed. van Burgermr. Elspeet magtigd 
                                    Johannes de Rood, proct. tot Hoorn, 
                                    om alle haere uijtstaende saecken aldaer te 
                                    verrigten. d. 9 April 1737. en alhier ge- 
                                    registreert d. 15 Do. 
 
 Voor Wilbrenninck en Wolfsen Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Lubbertus Volten  en Jan  
 Straalman voor ’t erfhuijs van Henrick Hondius; des beloof- 
 de Lambertje Balcks des selfs wed. haere burgen deses burgtogts- 
 halven te indemniseren. Actum den 15 April 1737. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen compareerden Gerrit  
 ter Beeck en Aleida van Meenen Egteluijden, dewelcke verklaerden 
 met elkanderen uijt onderlinge liefde geresolveert te hebben 
 over alle haere tijdelijcke tegenwoordige en toekomende goede- 
 ren te disponeren in volgender wijse, sulcx doende kragt deses 
 als testament, codicil, legaat ofte in andere betere forme: Dat 
 wanneer sij door de dood sullen werden van elkanderen gescheiden, 
 de langstlevende des eerst overledens nalatenschap sal blijven be- 
 sitten en na tugts rechten genieten het leven lang; uijtgeson- 
 dert de klederen en lijfsbehoor van de eerst gestorvene, die na 
 des selfs dood aen des selfs kant sullen gaen tegens de kosten der 
 begraffnis en doodschulden: en dat na dode van de langstleven- 
 de de goederen, welcke een ijder van haer stervende sal nalaeten 
 sullen vererven en gaen ten wedersijden, als hier na beschreven 
 werd. Stellende en nominerende dienvolgende den eersten Com- 
 parant tot sijne Erfgenaemen sijne naeste bloedverwanten, 
 soo ende als deselve ’t sij in haer eijgen persoonen of bij repre- 
 sentatie ten dage van sijn overlijden na stadt en lantrechten 
 geroepen werden tot de successie. Ende instituerende de tweede 
 Comparante tot haere universele Erfgenaemen de kinderen van 
 haere twee moeijen, Geertruijd en Jacobje Jansen, ende de kinderen 
 van Egbert Rasan en Jacobje Cornelissen, alle te saemen hoofd 
 voor hoofd (: soo veele als er bij haer sterfdag sullen in wesen sijn :) 
 met uijtsluijtinge van alle anderen. Mits dat de portie van Jan Rasan 
 op hem selven en niet op het Weeshuijs vererven sal. prelegaterende 
 egter sij tweede Comparante aen Aaltje Egberts Rasan de klederen 
 en haer lijfsbehoor, mits daer tegen haere doodschulden betalende, 
 als boven geseit. Willende dat all ’t geene voorse is te sijner tijd sal 
 hebben het uijtterste effect. Actum den 24 April 1737. was get. en ges. 
 
 Voor Van Holthe en De Meester Schepenen compareerden Theodorus  
 Olofsen Capt in dienst der Vereenigde Provincien, Everhardus Heeser  
 en Dirck Proper in qualiteit als administrerende Voogden 
 over de kinderen van Benjamin Heeser en Basilia Rouw Egteln. 
 ende Gerrit van Meurs als Volmr. van Dr. J. de Bije, Oud-Bur- 
 germr. van ’s Hage als Oom en Bloedvoogd der kinderen 
 der kinderen door Do. P. de Bije bij Geertruijd Rouw in ehe- 
 stand geprocreërt, vermogens volmagt voor Burgerd. 
 en regeerders van ’s hage op den 3 Dec. 1736. gepasseert, bij 
 Schepenen gelesen en bevonden sulcx te behelsen, welcke 
 in haere respective qualiteiten na voorgaende Decreet 
 van de magistraat deser stadt in eenen vasten en stedi- 
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 gen erfkoop openbaerlick hebben verkoft en dienvolgens kragt deses 
 cederen en transporteren aen den Mede-Raeds vrind de Heer Peter  
 Oosterbaan en Geertruijd Felbiers Echteln. en haeren erven een 
 schuijre staende t’eijndens aen de Bongaarts Steeg naest het erve 
 van Burgermr. Johan Schrassert, met alle recht en geregtigheit 
 voor 228 car. glns. waer van Comparanten bekenden vol- 
 daen te sijn; belovende dienthalven voorse parceel met alle 
 ap- en dependentie te wagten en wahren kommervrij en allen 
 voorpligt daer van af te doen als erfkoops recht is, onder 
 verband en submissie als na rechten. Actum den 11 Mart. 
 1737. en alhier geregistreert den 24 April 1737. 
 
 Voor Van Holthe en Pannekoek Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvanks regt is, Gerrit Aertsen en Jacob  
 Jansen, voor ’t erfhuijs van Cornelis Boersen en Maritje  
 Rijckets in leven Egteln.; Des beloofden Cornelis Cornelissen,  
 Peter Cornelissen, Wouter Woutersen nom. nx., Gerrit Lub- 
 bertsen nom. nx. Lubbert Gerritsen, ende Evert Johanissen 
 en Wouter Woutersen als voogden van de voorkinderen 
 van Evert Aelten de voorse burgen te vrijen. Actum 
 den 27 April 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen en Overweesmre. 
 heeft Henrickje Jans haer Dogtertje Bijtje Jans, bij Jan  
 Jansen Zall. in ehestand geprocreërt, vermits haere aen- 
 staende verandersatinge afgegoedet en voor ’s vaders goed 
 bewesen 14 hembden, 3 paar sloopen, twee sack-neusdoecken, 
 2 stucken doeck, 6 laackens, 3 dassen, een roode scharlaacken 
 borst-rock met 36 sijlvere knoopen, een calamincken borst- 
 rock met 32 sijlvere knoopen, 28 losse sijlvere knoopen, 2 scheep- 
 jes-schellingen in de broeck, een sijlvere lepel, 2 sijlvere 
 gespen, een sijlvere hembdsknoop, een kopere tabacks doosje, 
 een wulle rock, een sergien rock, een swarte laackense broeck, een koperen 
 aker, 2 tinne bier-cannen, 2 mingelens, een bord, vier tinne 
 kommen, een tinne water-pot, een tinne treck-pot, een 
 tinne beecker, een tinne telder, een tinne maatje, 3 tinne 
 schotels, 15 tinne lepels, en daer en boven aen gelt tien 
 guldens: alles vrij goed, blijvende den vorderen boedel 
 met des selfs raad en onraad aen de Comparante; 
 (: dog hier van uijtgesondert en tusschen de Comparante 
 en ’t voorse kind gemein blijvende het versterf 
 van ’s kinds beste vader Jan Henricksen Zeeboer :) 
 ’t een en ander over te geven, daer Heeren Overweesmre. 
 sullen ordonneren. Voorts belovende het voorn. kind 
 op te brengen tot des selfs mondige dagen, en te laeten 
 leeren lesen en schrijven, en wijders na haere staat 
 en gelegentheit. Hier waren aen over en mede te 
 vrede Dirck Jacobsen en Gerrit Reintsen als des 
 kinds Momberen, op wiens verklaeringe van 
 de opregtheit deser afgoedinge Schepenen ook 
 desen hebben geapprobeert. Actum den 27 April 
 1737.  
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 Voor A. en H. van Westervelt Schepenen verklaerden Jan Jansen  
 Umbgrove ende Henrickje Jansz., toekomende Bruijdegom en 
 Bruijd (: hebbende de laetst genoemde haer voorkind bevorens aft- 
 gegoedet :) haer voorgenomen huijwlijck aen en in te gaen op 
 volgende Conditien: dat sij ten wedersijden sullen aenbren- 
 gen alle haere goederen; geene uijtgesondert. Dat tusschen 
 haer beide sal wesen volkomen gemeenschap van alle tegens- 
 woordige en toekomende goederen. Dat, als een van beiden 
 sterft, de langstlevende den geheelen boedel, niets van de eerste 
 of laetste uijtgesondert, in volkomen eijgendom sal blijven besitten, 
 hebben en behouden, en daer over disponere na vrije wille: en 
 dat, wanneer de laetste van haer beide mede komt te sterven 
 alsdan (: en niet eerder.) alle de goederen, die de langstlevende 
 stervende sal nalaeten, sullen vererven in twee geregte 
 halfscheiden, de eene halfscheit op des bruijdegoms en de an- 
 dere halfscheit op des Bruijds als dan wesende naeste bloed- 
 verwanten na de ordreregtens, sonder onderscheit van 
 waer dese of geene goederen mogten sijn heengekomen. 
 Actum den 27 April 1737. 
 
 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen compareerde 
 Lambertje Balcks wed. van Henrick Hondius Zall. pro se 
 en haer mede sterck maeckende voor haere kinderen, en be- 
 kende voor een somme van 395 gl. verkoft gecedeert en 
 getransporteert te hebben, gelijck sij doed kragt deses, aen 
 en ten behoeve van Juffer Johanna Lubberta Bergers  
 wed. van Dr. Wilhem Greve een Huijs aen den Broederen 
 tusschen de Huijsen van Cornelis Jacobsen en Reintje  
 Nacken, niet beswaert als met een jaerlijckse ord. 
 verpond. van f 3 – 10 – 2. bekennende van den Coops- 
 penñ. voldaen te sijn, en alsoo aen dit huijs voor 
 haer en haere kinderen geen regt of eijgendom 
 meer te hebben of te behouden; en belovende dient- 
 halven het selve te wagten en wahren kommervrij 
 en alle voorpligt daer van af te doen, als erf- 
 koops regt is, onder verband van haere persoon en  
 goederen. Actum den 22 April 1737. 
 
 Voor Van Holthe en Geltsaijer Schepenen en Geerf- 
 den in Veluwe compareerden Jan Aertsen en Cunnetje  
 Sas Egteluijden ende Anna Heidelberg wed. van  
 Lambert Sas, als moeder en naemens haerer kinderen 
 bij den selven ehelick beprocreërt, te samen Erfgen. 
 van Herbert Sas en Maritje Elberts * *in leven Egteln., in desen 
 voor twee twaelfde parten; Jan Apeldorn pro se 
 en als volmr. van sijn Vrouw Maria Geelkercken,  
 en sijn Broeder Lambertus Apeldorn (: vermogens 
 volmagt op den 27 April 1737. voor Schout Bur- 
 germre. en Schepenen der stadt Amersfoort ge- 
 passeert, bij Schepenen en geërfden gelesen en  
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 bevonden de magt deses te behelsen :) nevens Johan van Schalckwijck  
 en Hilletje Apeldorn Egteln. ende Willem Martensen en Neeltje  
 van Vierhouten Egteln., sijnde dese staeck de kinderen en Erfgen. 
 van Jan Francken Apeldorn en Beeltje Lamberts Sas Egteln., in 
 desen voor een twaalfde part; dan oock Willem Lunterbosch  
 en Eefje Berents Egteln. voor sig en als Erfgen. van Herbert  
 Lunterbosch, in desen voor twee twaalfde parten; mitsgaders 
 den voorn. Willem Jansen Lunterbosch als gevolmagtigde van 
 Johannes en Alexander Sas voor sig, ende sig te saemen sterck 
 maeckende voor haere suster Anna Sibilla Sas, en mede als Erf- 
 genaemen van haeren overleden Broeder en Susters, (: vermo- 
 gens volmagt voor Burgermre. Schepenen ende Raad der 
 stadt Duisburg op den 10 April 1737. gepasseert, bij Schepenen 
 en Geerfden na lecture van waerde hier toe erkent en be- 
 vonden :) in desen voor ses twaelfde parten; ende alsoo alle 
 te samen voor elf twaalfde parten (: sijnde de koperse selfs 
 voor ’t overige twaalfde part :) Erfgenaemen van Gerrit  
 van Oostenburg in Oost-Indien overleden, en die geweest 
 was Erfgenaem van Willem en Jan van Oostenburg, ende 
 sijnde de Vrouwen in desen soo veel nodig geassisteert met 
 haere respective Mannen, en de Wed. Sas met haer Schoon- 
 broeder Jan Aertsen voornt., dewelke verklaerden dat 
 bij accoord op den 15 Aug. 1707. binnen dese stadt, gemaeckt en bij de 
 laatst genoemde staack op den 29 August. 1707. tot Duisburg 
 geaggreërt, ware geconvenieert, dat Burgermr. Franck  
 Suijck en Cunnetje Sas, des tijdes Egteln., eeuwiglick en erf- 
 lick souden aenneemen alle soodane ongerede goederen 
 als gem. Van Oostenburgen stervende hebben nagelaten, 
 ten deele in dese Stadt en Schependom, ten deele in Veluwe 
 Ampte van Ermelo Buijrschap Hulshorst gelegen, met 
 de Houtgewasschen en verdere geregtigheden daer toe 
 gehorende, welke anstonts na de teeckeninge van 
 voorgem. Conventie bij voorn. Egteln. Kooperen 
 souden aengevat en geprofiteert worden, tegens be- 
 talinge van duijsend vijf hondert guldens, waer 
 uijt de uijtschulden eerst betaelt en de rest ten 
 profijte der saementlijcke Erfgen. op interesse 
 soude beleit worden, welck Capitaal en renten 
 een ijder der Erfgenaemen sou ontfangen en pro- 
 fiteren soo ras seeckerlick vernomen sou sijn, 
 dat den vermisten Willem van Oostenburg overleden 
 is. Ende vermits nu tot hier toe geen het min- 
 ste bescheit van den selven is ingekomen, en dien- 
 volgens voor seecker wert gehouden en veron- 
 derstelt, dat den selver overleden is; soo beken- 
 den alle de voorn. Comparanten, dat haer door 
 Juffer Cunnetje Sas, Weduwe van Burgermr. 
 Franck Suijck, op heden goede en valable re- 
 kening is gedaen van Capitaal en interesse,  
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 voorts ontfang en uijtgave, als sij wegens den vooraengetogen 
 coopspenning tot hier toe onder sig gehad en gehouden had, ende 
 het slot van dien aen haer Comparanten ten genoegen betaelt, ende 
 oversulcx sijlieden te samen en ijder bijsonder van den beloofden 
 coopspenning en allen aenkleven van dien volkomen en geheelick 
 sijn voldaen, sonder eenige opspraeck of namaeninge dienthal- 
 ven te reserveren of te hebben. Dienvolgende dan oock alle die 
 voorgem. ongerede goederen (: bestaende in een Huijs in de Kleine 
 Merckt-Strate binnen dese stadt en een Hof buijten de groote poorte 
 in dese Schependom aen de Hierder weg gelegen, ende in de Buijr- 
 schap Hulshorst een half mud saeijlants het Nieuwe Land 
 genaemt, een stuckje Clarenhof, een campje aen ’t Sand Betten- 
 campje, drie schepels gesaeij op de Velt-camp, een camp de ses 
 mudden genaemt, een Hoeckje het Heetvelt genaemt met 
 sijn hout gewasch, een klein hoeckje Hooijlant, een vijfde 
 part van een Hegge houtgewasch om ’t nieuwe Lant, nog een 
 vijfde part van een Hegge gemeijn met d’Erfgenaemen van 
 Geurt Egbertsen Ram, ende een vierde part van ’t Hout- 
 gewasch om Claren-Campje gemein met Gerrit Koekoecks  
 Erfgenaemen :) een ijder voor sijne geregte aendeelen, als 
 voorse., cederende en transporterende kragt deses aen 
 voorn. Juffr Cunnetje Sas wed. van Burgermr. Franck  
 Suijck zall. en haeren erven; met belofte van deselve 
 te sullen wachten en wahren kommervrij en allen 
 voorpligt daer van af te doen, als erfkoops recht is 
 in Veluwe, onder verband van haere en haerer prin- 
 cipalen respective personen en goederen, met submissie 
 aen den Hove van Gelderlant an alle anderen Gerigten. 
 Actum Harderwijck den 30 April 1737. Sijnde de Secret. 
 Schrassert versogt desen naemens der Comparanten 
 af te segulen. 
 
 Voor Van Holthe en Wolfsen Schepenen bekende Juffr Ger- 
 arda van Wessels in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en dienthalven te cederen en te transpor- 
 teren kragt deses aen David Beertsen en Jacobje Jansz  
 Egteln. ende Henrick Sicken en Hendrina van  
 Gent Egteln. (: ijder even na :) een Hof gelegen voor de 
 Smee-poort in het Steegje aen de Touwbaan naest Everd  
 Menns ter eenre en de eerste kooperen ter andere 
 sijden, voor hondert een en veertig gln., daervan 
 de Comparante bekende voldaen te sijn. Belovende 
 oversulcx voorse Hof, doende in ord. verpond. f 10 st. 10 p. 
 te wachten en wahren kommervrij en allen voorpligt 
 daer van tot den jaere 1736. incluis af te doen, als erff- 
 koops recht is, onder verband en submissie als na reg- 
 ten. Actum den 1 Meij 1737. 
 
 Voor Van de Graaff en Boonen Schepenen bekenden 
 Peter van Peenen en Margareta de Jong Egteln. 
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 in eenen vasten en stedigen erfkoop in het openbaer te hebben 
 verkoft, en oversulcx te cederen en te transporteren kragt 
 deses een Hof gelegen in de gang in de Oude Touwbaan naest 
 IJsbrant Hoefhamer ter eenre en de Heer Burgermr. Van  
 Westervelt ter andere sijden, aen en ten behoeve van Mr. Eijbert  
 Bosch en Anna Margareta Brinckmans Egteln. en haeren 
 erven, voor drie hondert car. glns., waer van Comparan- 
 ten bekenden voldaen te sijn. Belovende oversulcx den selven 
 Hof, doende in Ord. Verpond. f 14 st. 8 pen., te wachten en 
 wahren kommervrij, en de verpond. over 1734. incluis 
 (: dog niet verder :) af te doen, als erfkoops recht is; onder 
 verband en submissie als na regten. Actum den 1 Meij 1737. 
 
 Voor A. en H. van Westervelt Schepenen bekenden Teunis van  
 Asselt en Jannetje Hardevelt, toekomende Bruijdegom en  
 Bruijd, haer voorgenomen Huijwlick in en aen te gaen op 
 volgende Conditien: Dat sij ten wedersijden sullen aenbrengen 
 alle tegenswoordige en toekomende goederen, welke tusschen 
 haerlieden volkomen gemein sullen sijn. Dat, als een van 
 beijde komt te sterven, de langslevende des eerst overledens 
 goederen en nalatenschap in tugt en na tugts regten sal blij- 
 ven besitten en genieten het leven lang; en dat na dode van 
 een haerer beider de klederen en alle lijfbehoor alleen an- 
 stonds sal gaen aen des eerst overledens sijde, gelijck oock 
 des laetstlevendes klederen en lijfsbehoor aen sijne of haere 
 sijde sal gaen: Voorts sullen alle de andere goederen en 
 geheele nalatenschap, die er wesen sal, soo als de eerste 
 van haer beide sterft, ten wedersijden egalik vererven, 
 voorbehoudens de tugt aen de langst levende als voorse. 
 Aldus gedaen met bewilliginge van wedersijds vaders, 
 binnen Harderwijck den 3 Meij 1737. 
 
                                   D’Erfgen. van de Hr. Corn. Nuck zall. magtigen Dewits Gerritsen van Pijckeren  
                                   om aen Henr. Gerritsen Kabbes tegen ontfang te quiteren een schuld van 
                                   375 gl. en deselve ten protocolle te doen roijeren. Actum in Camera den 
                                   3 Meij 1737. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen bekenden Henrick  
 Hoenders en Elisabeth Henricks Egteln. in eenen vasten 
‘ en stedigen erfkoop te hebben verkoft gecedeert 
 en getransporteert kragt deses aen Aert Claassen  
 en Albertje Aerts Egteln. haar Huijs en plaetse 
 in den Oosterwijck naest het Huijs van Dirck Carssen  
 ter eenre en Gerrit Claassen ter andere sijden, 
 sulcx voor 230 car. gulds, waer van Comparanten 
 bekenden voldaen te sijn; belovende derhalven 
 het voorse Huijs te wachten en wahren commer- 
 vrij, en alle voorpligt tot 1. Meij 1737. daer 
 van af te doen als erfkoops regt is; Onder 
 verband en submissie als na rechten. Actum 
 den 7 Meij 1737.  
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 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen bekenden Gerrit Huijinck 
 en Maria ‘t Dinck Egteln. in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben vercoft gecedeert en getransporteert kragt deses, 
 aen Jacob Wesenhagen en Antje Mulders Egteln. haer Huijs 
 in de Vuller-Strate naest het Huijs van Jan Geerlag ter 
 eenre en Henrik Petersen ter andere sijden, voor 145 gl. 
 waer van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belo- 
 vende derhalven voorse Huijs te wagten en wahren 
 kommervrij en allen voorpligt over den jaere 1736. daer 
 van af te doen als erfkoops regt is, onder verband 
 en submissie als na regten. Actum den 4 Meij 1737. 
 
 Voor Boonen en Wolfsen Schepenen compareerden Pieter  
 van de Rijp en Mechtelt Jansen Egteln. Henrick Hartshoorn  
 en Jannetje van Otterloo Egteln. en Dr. Johan Apeldorn  
 als Volmr. van Claas, Willemtje, Aaltje, Henrickje en 
 Kaatje Hartshoorn, vermogens Volmagt voor Bur- 
 germre. Schepenen ende Raad deser stadt op den 23 
 Meij 1735 gepasseert, bij Schepenen gelesen en bevon- 
 den sulcx te behelsen, en bekenden den boedel soo ge- 
 rede als ongerede, bij haer Ouders Adriaen Harts- 
 hoorn en Jannetje Claafs in leven Egteln. na 
 gelaten, onder haer te hebben verdeilt, als volgt: 
 Naementlik, dat Henrick Hartshoorn en Jannetje van  
 Otterloo Echteln. eeuwiglick en erflick sullen hebben en in 
 eijgendom behouden het Huijs en Hof daer agter neffens 
 de Mole an all ’t geene daer toe behoort, niets uijtge- 
 sondert, en soo en in die voegen als deselve bijn haer 
 Ouders zall. sijn nagelaten, samen staende en gelegen 
 aen de wall bij den Haven deser stadt, deselve oversulcx 
 aen voorn. Egteln. en haeren erven cederende en 
 transporterende kragt deses. Waer tegens Henrick Harts- 
 hoorn en Jannetje van Otterloo Echteln. aen haer boven 
 gem. Susters en Broer sullen uijtkeeren en betaelen een sum- 
 ma van drie duijsent twee hondert guldens, welcke 
 summa Henrick Hartshoorn en Jannetje van Otterloo 
 aen een ijder en wel 3sijn 2of 1haer daer aen hebbende 
 sesde portie sal voldoen, soo als de obligatien daer 
 van gemaeckt in dato den 1 Meij 1737. sullen uijtleveren. 
 De overige gereede goederen sijn onder haer verdeilt en ver- 
 koft, waer van een ijder sijn portie heeft genoten en ge- 
 trocken. Soo dat parthijen Condividenten verklaeren 
 hier mede van den geheelen boedel van haer voorse 
 Ouders zall. eeuwiglick en erflick van elkanderen 
 te sijn gescheiden, belovende den een den anderen de 
 aengedeelde parcelen te wagten en wahren kommer- 
 vrij, als Magescheits regt is, onder verband en sub- 
 missie als na regten. Actum den 14 Meij 1737. 
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 Wij Burgermre. Schepenen ende Raad der stadt Harderwijck 
 doen kond en certificeren hier mede, dat wij na voorgaende na 
 voorgaende overgifte en verlaetinge van Christoffel Rijnsburg en 
 Geertruijd van Engelen Egteln. door onse Gecomr. in ’t openbaer 
 ad usum jus habentum hebben doen verkoopen alle regt, als 
 voorn. Egteln. uijt kragt van gerigtelijck transport, door 
 Ellard Staal en Susanna van Engelen Egteln. op den 25 sept. 
 1735. voor Schepenen deser stadt gepasseert, hadden op en aen 
 het Huijs en erve staende en gelegen in en aen de Brugge- 
 Strate, daer de stadt Vreden uijthangt, met allen aencleven 
 van dien, aen en ten erfflijcken behoeve van Jan van Hattum  
 en Geertruijd van peeren Egteln. en haeren erven voor een 
 summa van f 3300 gl., waer van sij 2000 gl. capitaal 
 schuldig sijn te betalen aen Benjamin Minuict en Engeltje  
 van Bleiswijck Egteln. volgens contract tusschen deselve 
 Egteln. en Ellard Staal en Vrouw voorn. eermaels ge- 
 sloten, en de overige 1300 gl. aen onse Gecom. hebben be- 
 taalt, die oock wederom aen de daer toe geregtigde sijn uijt 
 getelt. Weshalven wij het vooraengetogen recht van Christoffel  
 Rijnsburg en Geertruijd van Engelen cederen en transporte- 
 ren aen voorn. Jan van Hattum en Geertruijd van peeren 
 Egteln. en haeren erven, belovende haer dienaengaende 
 van des Heeren wegen tot een wahre te sijn; ende sullende 
 ten effecte van sulcks haer x 

x lieden het Huijs en erve selfs in debita 
 forma werden getransporteert en opgedragen door Benjamin 
 Minuict en Engeltje van Bleiswijck Egteln. voorn. doo dra 
 sij den selven de voorgem. resterende koopspenn. en aen- 
 kleven van dien ten vollen sullen hebben voldaen en betaelt 
 volgens vooraengetogen Contract tusschen Staal en 
 Minuict, wiens laetsten regt hier mede blijft onverkort. 
 Des t’oirkonde hebben wij hier van (: schoon reets in den 
 verleden jaere gepasseert :) desen brief onder ’t segul 
 deser Stadt en de Subscriptie van onsen Secretaris doen 
 uijtgeven op den 15 Meij 1737. 
 
 Voor Van Holthe en De Meester Schepenen bekenden Johan  
 Borm en Johanna Maria Schoonhoven Egteln. in eenen  
 vasten en stedigen erfcoop te hebben verkoft gecedeert en ge- 
 transporteert voor haeren en haeren erven kragt deses een 
 Huijs in de Brugge-Strate naest het Huijs van de Heer 
 Willem Jan van Westervelt ter eenre en Hilbert Bosch  
 ter andere sijden, aen Jannetje Jansz. wed. van Cornelis  
 Apeldorn, voor de Capitalen in dat Huijs gevestigd, 
 naementlick, Vrouwe Geertruijd Schrassert wed. van 
 Dr. Andreas Pilgrom Ardesch ad vier hondert guldens, 
 de Diaconie deser stadt ad een hondert guldens, en Dirck  
 Rampen, Boeckdrucker tot Zwoll ad een hondert 
 en vijftig gulden, maeckende t’saemen ses hondert 
 en vijftig gulden; door overneeminge van welcke 
 capitalen Comparanten bekenden voldaen en be- 
 taelt te sijn. Belovende het selve Huijs te wachten 
 en wahren kommervrij en allen voorpligt daer 
 van af te doen, als erfkoops recht is, onder ver- 
 bant en submissie als na regten. Actum 11 Meij 1737. 
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                                     Nicolaas van Houten nom.ux. en Lubbertus Volten pro se, en te samen 
                                     last hebbende van haer Broer, Swager en Suster tot Hoorn, magtigen 
                                     Dr. Joh. van Zuijlen tot het vorderen; ontfangen en quiteren van een 
                                     capitaal cum interesse van de Stadt Hasselt. d. 16 Meij 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen bekenden Lambert van  
 Dulmen en Henrickje Snappers Egteln. voor sig en haeren 
 erven in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft een geregt vierde part van een Huijs of twee 
 Woningen, staende in de Rabben-Strate, soo als deselve te- 
 genswoordig bij de wed. van Arien Brinck en Cornelis  
 Jansen afsonderlick bewoont werden, waer van de drie 
 overige vierde parten de wed. van Jacob Jansen Leij  
 toebehoren, naest ’t huijs van den kooper ter eenre 
 en de stadts Boge of ’t huijsje van Fredrick van Aken  
 ter andere sijden, aen Johan Aertsen en Cunnetje  
 Sas Egteln. en haeren Erven voor een hondert Car. 
 guldens, waer van Comparanten bekenden voldaen 
 te sijn: belovende oversulcx voorse aendeel te 
 wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt 
 daer van af te doen, als erfkoops recht is; onder 
 verband en submissie als na rechten. Actum den 
 24 Dec. 1736. en geregistreert den 16 Meij 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Pannecoeck Schepenen hebben Jan Leij en 
 Annetje Henricks Egteln. in eenen vasten en stedigen erf- 
 koop verkoft, gecedeert en getransporteert een sesde part 
 van een huijs off twee wooningen staende in de Rabbe- 
 Strate, soo als ’t eene thans bij de wed. van Arien Brinck  
 en ’t andere bij Cornelis Jansen bewoont worden, waer 
 van de wed. van Jacob Jansen Leij en Kooper selfs de 
 overige portien toebehoren, aen Koopman Jan Aertsen 
 en Cunnetje Sas Egteln. en haeren Erven, voor een 
 summa van vijf en seventig gl. waer van de Compa- 
 ranten bekenden voldaen te sijn. Belovende oversulcx 
 voorse aendeel te wagten en wahren kommervrij en allen 
 voorpligt daer van af te doen,behalve ’s Heeren Verpond. 
 en Boog-gelt, als erfkoops recht is, onder verband en 
 submissie als na rechten. Actum den 5 Jan. 1737. en gere- 
 gistreert den 16 Meij 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen en Overweesmre. 
 heeft Willem Coenraad Oijen, sig sullende verandersaten, sijne twee 
 onmundige kinderen bij Aaltje Boonen in ehestant ver- 
 weckt voor moeders versterf verklaert niet meer te konnen be- 
 wijsen als twee Schellingen ijder kind, soo als na voor- 
 gaende opening des boedels aen Jacob Meintsen en 
 Jacob Petersen, als aengestelde Voogden, mede pre- 
 sent, gebleken was; des beloofde hij deselve kinderen 
 ordentlick na haere gelegentheit tot haere 
 mondige dagen toe te sullen opvoeden en groot 
 brengen. Actum den 13 April en geregistreert 
 den 16 Meij 1737. 
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 Voor Oosterbaan en Pannekoek (: loco Pronck :) Schepenen en Over- 
 weesmre. heeft Gerritje Closserts haere twee kinderen, 
 naementlick Henrick Egbertsen (: thans mondig, en waer 
 voor Reijer Lubbertsen coveert :) ende Claasje Egberts, on- 
 mundig, bij Egbert Lubbertsen ehelick geprocreërt, afge- 
 goedet en voor Vaders goed bewesen all ’t geene deselve na 
 haer Vaders dood van haere Groot-Vader en Groot-Moeder 
 is aengestorven, mitsgaders de geregte halfscheit van 
 haer Comparantes Huijs bij de Luttekepoorte strate staende 
 van haer Ouders heengekomen, met alle regt en ge- 
 regtigheit van dien, mits dat sij die bewesen halfscheit 
 van ’t selve huijs haer leven lang sal gebruijcken 
 en houden sonder huijr te betalen, dog de verpondinge en 
 raparatie lastende na behoren. Hier waren ten respecte des 
 Dogters aen over en mede te vrede Reijer Lubbertsen en 
 Jan Optewinkel als bij Haer Ed. en Agtb. aengestelde 
 Voogden, sulcx Schepenen als Overweesmre. dese hebben 
 geapprobeert. Actum den 30 April 1737. 
 
                                    Henrickje Timons wed. en Boedelhouderse van Henrick Jacobsen  
                                    tut. Secr. magtigt Henrick Jacobsen Veltcamp ad negotia. den 
                                    15 Meij 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen hebben Henrick  
 van Raalt en Maritje Jansz Egteln. voor sig en 
 mede naemens haere gewesen medestanders van het 
 Monopolium in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 verkoft gecedeert en getransporteert kragt deses 
 een Huijs staende in de Merckt-Strate op den 
 hoeck van het Molen- Straatje, met alle regt en 
 geregtigheit van dien, aen Marten Gerritsen en 
 Luijtje de Vent Egteln. en haeren erven voor 
 twee hondert seven en veertig glns. waer van 
 Comparanten bekenden voldaen te sijn. belovende 
 oversulcx voorse parceel, op een Ord. Verpond. 
 van f 2 – 10 – 8, te wagten en wahren kommer- 
 vrij en allen voorpligt daer van af te doen, 
 als erfkoops regt is. Onder verband en submis- 
 sie als na regten. Actum den 15 Meij 1737. 
 
 Voor Boonen en Wolfsen Schepenen loofden en  
 wierden burgen als voorvancks regt is, Claas  
 Aertsen en Albert Gijsbertsen voor het erffhuijs 
 van Maria Aerts; des beloofden Berent Jansen,  
 als haere Erff gen. hebbende affgekoft, de voorse 
 burgen te vrijen. Actum den 16 Meij 1737. 
  
 Voor Boonen en Wolfsen Schepenen bekenden Albert  
 Holl en Hermanna van Bijssel Egteln. voor sig en 
 haeren erven in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en oversulcx te transporteren een 
 Huijs en plaetse staende en gelegen in aan de Groote 
 Merckt-Strate naest ’t Huijs van Henrick Prins  
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 en ’t Schuijrtje van Henrick Poel aen Jan Jansen Beeckman  
 en Dries Jansen Beeckman, ijder even na, voor vier hondert 
 en twee gl. waer van Comparanten bekenden voldaen te sijn. 
 Belovende mits dien voorse Huijs te wachten en wahren kommer- 
 vrij en allen voorpligt daer van aff te doen als erfcoops regt 
 is, uijtgeseit d’ord. verpond. circa twee gl., onder verband en 
 submissie als na rechten. Actum den 17. Meij 1737. 
 
 Voor Geltsaijer en Apeldoorn Schepenen bekenden Henrick Harts- 
 hoorn en Jannetje van Otterlo Egteln. voor sig en haeren 
 erfgen. wegens geleende en opgenomen penñ. opregt schul- 
 dig te sijn aen den Ontfr Boon van Voorst en Juffr Weimtje  
 Suijck Egteln. en haeren erven een summa van vijf hondert 
 car. glns., daer van sij beloofden jaerlicx te sullen betaelen 
 een rente van vier per centum, die continueren sal te lopen 
 tot de finale aflosse toe, welke op ijder jaerlijckse ver- 
 schijndag (: waer van heden over een jaer de eerste sal sijn :) 
 geschieden sal mogen, mits een vierdeel jaers bevorens op 
 geseit sijnde. Voor welck capitaal, renten en bij onverhoop- 
 te wanvoldoeninge hier op te lopen kosten verbonden Com- 
 paranten haere personen en goederen, stellende tot speciale 
 onderpand het Huijs en Hof daer agter, staende en gelegen 
 in de Mole Strate, mitsgaders de Wind-Coorn-mole op de 
 wal deser stadt, met alle app- en dependentien, regt en gereg- 
 tigheit, soo als ’t eene en andere voor des eersten Comparants 
 filiale portie hem van sijn ouders is aengeërft, en de overige 
 ses deelen haer Egteln. door des eersten Comparants broeder 
 en susters voor Schepenen deser stadt op den 14 Meij 1737. sijn 
 opgedragen, ende alsoo alle in ’t geheel thans in eijgendom 
 bij haer beseten worden: om daer aen alle hinder en kosten 
 (: als voorse. ) te verhaelen: gelijck mede Comparanten 
 (: als voorse. ) verbonden haer Hof gelegen buijten dese 
 stadt voor de Groote Poort, sijnde in twee verdeilt, en 
 schietende met het eene eijnde aen den Hof van de Wed. van 
 Burgermr. Franck Suijck. Oock in eventum, soo verre 
 t’eeniger tijd, ofte bij eenig geval aen de voorse onderpanden 
 mogt tekort schieten, verbindende haere gereede goederen, 
 deselve onderwerpende de parate executie na volkomen 
 verwillekeurings rechten, van alle welker effect sij be- 
 kenden ten genoegen onderrigt te sijn. Alles met renunti- 
 atie van alle contrarierende exceptien, sonderling van 
 ongetelden gelde, als hebbende het voorse capitaal 
 op heden deugdelick in goeden gelde ontfangen, met submissie 
 als na regten. Belovende specialik de Comparanten de 
 voorse onderpanden in nodige reparatie wel te sullen 
 onderhouden, en de jaerlijckse ongelden te sullen betalen, 
 ofte dat het andersints de Renthefferen of haeren erven 
 sal vrij staen dit capitaal t’allen tijden te mogen opseg- 
 gen. Actum den 17 Meij 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Westervelt loco Pronck Schepenen 
 en Overweesmre. heeft Eva Geerlags, sig sullende ver- 
 andersaten, haer Dogtertje Johanna Craeijenhorst, bij 
 Herman Craeijenhorst in ehestant geprocreërt, voor 
 ’s Vaders goed bewesen en afgegoedet met een summa 
 van hondert en dertig car. guldens, die sij bij desen 
 vestigd in haer Huijs in de Haverstrate op den hoeck 
 der selver bij haer en haer overleden Man aenge- 
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 koft; belovende wijders het voorse kind op te brengen tot haer 
 mondige dagen, en te laeten leeren leesen en schrijven, ende een 
 handwerk na haeren staat. Met speciaal beding, dat sij de voorse 
 penñ. als ’t kind mondig sal sijn, vrij sal overtellen; blijvende den 
 vorderen boedel met sijn raed en onraed tot haer voordeel en 
 laste. Hier waren over en mede te vrede Geerlag Martens als ‘s 
 Kinds Grootvader, en Elbert Henricksen en Stoffel Stoffelsen als 
 bij haer Ed. en Agtb. aengestelde Voogden, op wiens verklaeringe 
 Schepenen desen hebben geaggreërt. Actum den 17 Meij 1737. 
 
 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen bekende Jacob Tijssen  
 wegens geleende penñ. opregt schuldig te sijn aen Jacob  
 Rijcketsen en Hendrickje Peters Egteln. en haeren erven 
 een summa van hondert gulds, die hij beloofde t’allen 
 tijden, als die opgeëischt werden, te sullen restitueren (: sonder 
 rente, wegens haere vrindschap :) Ondertusschen daer voor 
 verbindende sijn persoon en goederen, specialick sijn half- 
 scheit in twee schepels gesaeij t’Hierden op de grescamp 
 gelegen, waer van sijne kinderen de wederhelft toecomt; 
 Alles met renuntiatie van alle exceptien en submissie als 
 na regten. Actum den 18 Meij 1737. 
 
                                    De Heer Roedr. Schrassert als voogd der kinderen van de Heer 
                                    Engelb. Otto Schrassert en Vrouwe Agnis Schilders Egteln. 
                                    magtig Burgermr. Greve om de helft van een Huijs tot Zwoll, 
                                    de Oude Munt, te transporteren aen de Heer Georgius Angeli- 
                                    cus Jacobus Marchlof. d. 22 Meij 1737. 
 
 Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen loofde en wierde 
 borge Bud Geurtsen voor alle kosten, die in saecke van 
 Jan Delru @ den Jode Moses ... mogten koomen te 
 vallen; des loofde Jan Delru sijn borgen te indemniseren 
 als regt is. Actum den 22 Meij 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen bekende 
 Anna Elisabeth van Tuijtenburg wed. van Derck Canne- 
 man voor sig en haeren erven wegens ter leen opgeno- 
 men penñ. opregt schuldig te sijn aen Coopman Jan  
 Aertsen en Cunnetje Sas Egteln. en haeren erven eene summa 
 van drie hondert Car. guldens ad 20 st. het stuck, daer van 
 sij beloofden jaerlicx te betalen een rente van vier ge- 
 lijcke guldens van ijder hondert, en daer in te conti- 
 nueren tot de effective aflosse, die op ijder verschijndag 
 (: sijnde heden over een jaer de eerste :) sal mogen geschie- 
 den, mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. 
 Voor welck capitaal, renten en bij onvermoedelijcke wan- 
 voldoeninge hier op te loopen kosten verbond sij 
 Comparante haer persoon en goederen, en stelde 
 tot een speciael onderpand haer huijs in de 
 Wullewevers-Strate deser stadt, naest vrouw 
 Leij ter eenre en Dr. Greve ter andere sijden, bij haer 
 selfs bewoont werdende, met alle ap- en dependentien 
 om allen hinder en schade daer aen en vervolgens 
 mede aen haere andere goederen te mogen ver- 
 haelen. met renuntiatie van alle Exceptien, son- 
 derling van ongetelden gelde, en submissie als 
 na regten. Actum den 28 Meij 1737. 
 
                                   Dr. Joh. Apeldorn magtigt Jan Dircksen van Rhee, onderscholt tot 
                                   Putten, om sijn peinding aldaer te vervolgen @ Geertje Henriks. d. 
                                   29 Meij 1737. 
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                                     Willem Ravensberg magtigd den 
                                     Procr Bon generaliter ad lites pre- 
                                     sentes et suturas. d. 29 Meij 1737. 
 
 Voor Boonen en Wilbrenninck Schepenen compareerde Eefje  
 Tellingen voor haer en na vrijwillige afstand van haer broeder 
 Henrick Tellingen, ingevolge een Quitantie in dato den 24 Meij 
 1737. bij Schepenen gesien en gelesen, en Albert Hoefhamer, dewelke 
 hier present sijnde verklaerde neffens sijn bovengem. halve broe- 
 der afstand gedaen te hebben van het onderstaende huijs 
 bij haere Ouders Henrick Hoefhamer en Annetje Egberts  
 in leven Egteln. nagelaten, en alle regt en eijgendom aen 
 sijn Suster Eefje Tellingen te hebben overgegeven en gecedeert 
 en sij Comparante alsoo als universele Erffgen. of Eijgenaerse 
 geworden sijnde bekende verkoft gecedeert en getranspor- 
 teert te hebben, doende sulcxkragt deses aen Meijnt van  
 Asselt en Aertje Henricks Egteln. en haeren erven haer 
 Huijs met alle des selfs regt en geregtigheit, staende in de 
 Schoenmaeckers Strate deser stadt, soo en als ’t selve bij haer 
 gemelte Ouders zall. is nagelaeten, en tegenswoordig 
 bij koperen bewoont en gebruijckt wort, naest Jacob Glasen- 
 berg ter eenre en de kinderen van Jan Crol ter andere sijden, 
 voor negen hondert vijf en seventig gl. 10 strs, waer van 
 Comparante bekende voldaen te sijn; belovende dienthal- 
 ven voorse Huijs te wachten en wahren kommervrij en 
 allen voorpligt, soo van verpondinge ad 6 – 8 – 12 en uijt- 
 gang aen de stadt ad 1 – 1 -: jaerlicx, over den jaere 1733. 
 daer van aff te doen als erfkoops regt is, onder ver- 
 bant en submissie als na rechten. Actum den 31 Meij 
 1737.   Dr. Penninck en Ontfr Voorst magtigen Arnt van der Hart  
             @ J. Born en Anna Maria Schoonhoven. d. 1 Jun. 1737. 
 
                                   Certificatie van Schepenen Geltsaijer en Pannecoeck 
                                   dat Peter Proper, soon van Derck Proper en Janne- 
                                   tje Jansz, oud 27 jaeren, van eerlijcke Ouders ge- 
                                   boren, sig altoos eerlick en wel gedragen heeft. 
                                   3 Jun. 1737.  
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen bekenden Bern- 
 hardus Hanlo, koopman tot Amsterdam, en Franck  
 Henrick van Erkelens, Capitain in dienst deser Ver- 
 eenigde Nederlanden, in qualiteit als Voogden van 
 Theodora Gerarda van Manen, onmundige Dogter van 
 wijlen Rudolph van Manen en Gerarda Elisabeth van  
 Rosendaal Eheln. met voorgaende consent van de 
 heeren van de Magistraat deser stadt, als Over Momber- 
 heeren, in het openbaer te hebben verkoft een Huijs 
 Schuijr en plaets daer annex, staende en gelegen in en 
 aen de Olij-Strate binnen dese stadt, van voorse 
 Egteln. heen gekomen, ende soo als ’t selve thans 
 bij Do. Petrus Wijnstock in huijr bewoont en ge- 
 bruijckt word (: uijtgesondert den Hof over de 
 strate, die apart verkoft is :) aen en ten erff- 
 lijcken behoeve van Henrick van Gulick en 
 Barta Fredricks Egteln. en haeren erven voor 
 een summa van ses hondert en vijf guldens, 
 vrij gelt, daer van Comparanten bekenden 
 voldaen en betaelt te sijn; voorse Huijs Schuijr 
 en plaetse oversulcx cederende en transporte- 
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 rende kragt deses aen voorsr Egteln. blijvende de huijr op 
 meij 1738 sullende vervallen ad vier en veertig gl. tot koperen 
 profijte, ende wijders belovende het selve parceel te wagten 
 en wahren kommervrij en allen voorpligt tot de verpond. 
 1735. incluis af te doen, als erfkoops regt is, onder ver- 
 band van des onmundige persoon en goederen, met sub- 
 missie als na regten. Actum den 6 Julij 1737. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden deselve Comparanten 
 in vooraen getogene qualiteit en met consent als voo- 
 ren nu blijck te hebben verkoft en oversulcx te cederen 
 en te transporteren aen Bernhardus van Manen en 
 sijnen erven een Hoff gelegen binnen dese stadt in het 
 olijstraatje over de strate tegens over het agterhuijs 
 van Koopers Ouders Zall. en van deselve heengecoo- 
 men, voor een summa van hondert een en tagtig 
 guldens, vrij gelt, waer van Comparanten bekenden 
 voldaen te sijn. belovende dienthalven voorse Hoff 
 (: waer van Kooper de huijr op Meij 1738. sullende 
 vervallen ad ses gl. sal profiteren :) te wagten en 
 wahren kommervrij en allen voorpligt (: de ver- 
 pond. 1735 incluis :) af te doen als erfkoops regt 
 is; onder verband van des onmundigen persoon 
 en goederen, en submissie als na rechten. Actum 
 den 6 Jul. 1737. 
 
 Voor Boonen en De Meester Schepenen bekenden 
 Henrick van Gulick en Barta Fredricks Egteln. wegens 
 ontfangen penñ., die sij tot aenkoop van haer aenge- 
 kofte Huijs in de Haverstrate geemploijeert hebben, 
 opregt en deugdelick schuldig te sijn aen Niesje  
 Moijen Wed. van den procr Alb. Huijsman en haeren 
 erven een summa van ses hondert guldens; daer 
 van sij beloofde jaerlicx te betaelen een rente 
 van vier guldens per centum tot de aflosse toe, 
 die op ijder Verschijndag sal mogen geschieden, sijnde 
 heden over een jaer de eerste; verbindende tot secu- 
 riteit van capitaal en rente onse haere personen en 
 goederen, specialik haer aengekofte Huijs het 
 welck tegenswoordig bij Do Wijnstock bewoont 
 word, om alle faulte van betalinge daer aen 
 te verhaelen, buijten forme van proces. Actum 
 den 6 Jul. 1737. 
 
 Voor Van Holthe en Pronck Schepenen bekenden Jan  
 Leij en Annetje Henricks Egteln. in eenen vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft en oversulcx te cederen 
 en te transporteren kragt deses een Huijsje en plaetsje 
 in de gevangen Strate naest Lambert Beerents ter 
 eenre en Geertruijd Tacken ter andere sijden aen 
 Evert Bunschoter en Aaltje Logen Egteln. en haeren 
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 erven, voor twee hondert car. gulds, mits daer en boven ver- 
 koperen tien jaeren in de camer vrij van huijr sullen woo- 
 nen, tegens betalinge van geheel schoorstede gelt en andere 
 lasten (: uijtgesondert de verpond. en reparatie, die koope- 
 ren sullen dragen :) Bekennende van die twee hondert guldens 
 voldaen te sijn en belovende voorse huijsje en plaetsje te 
 sullen wachten en wahren, oock de camer te sullen ruij- 
 men inval een van haer beide binnen de tien jaeren komt 
 te sterven. Actum den 15 Jul. 1737. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden Everd Buntschoter en Aaltje  
 Logen Egteln. in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en oversulcx kragt deses te cederen en te 
 transporteren aen Loge Stevensen en Gerbrigje Vermeer  
 Egteln. en haeren erven een Huijs, Schuijr en plaetse 
 met alle sijn ap- en dependentie, regt en geregtigheit 
 staende en gelegen in en aen de Vijsel-Strate, tegens over 
 de tooren, voor agt hondert gulds, daer van sij beken- 
 den voldaen te sijn. Belovende mits dien voorse Huijs 
 en erve te wachten en wahren kommervrij en allen 
 voorpligt daer van af te doen als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na regten. Actum 
 den 15 Jul. 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Westervelt loco Pronck Schepenen, en 
 ten respecte van de Suster als Overweesmre., bekende Henrick  
 Egbertsen voor sig, en als last hebbende van en de rato cave- 
 rende voor sijn absente Suster (: in haer 18 jaer sijnde :) 
 Claasje Egberts genaemt, in eenen vasten en stedigen erf- 
 koop te hebben verkoft en oversulcx te cederen en te 
 transporteren kragt deses het geregte derde part 
 van een Huijsje in de Vijsel-Strate, sijnde het tweede 
 huijsje van de Zeepoort, soo en als ’t selve van haer 
 Beste vader op haer is verstorven, aen Reijer Lubbertsen  
 en Geertje Henricksen Egteln. en haeren erven, voor 
 hondert gulds vrij gelt, daer van Comparanten 
 bekenden voldaen te sijn. belovende mits dien voor 
 sig en naemens sijn voorn. Suster ’t voorse derde 
 part te wagten en wahren kommervrij en allen 
 voorpligt daer van af te doen als erfkoops regt is; 
 onder verband en submissie als na regten. Ende vermits 
 dese penñ. ten profijte van voorse onmundige werden 
 aengelegt, hebben wij Schepenen als Overweesmren. ten haeren re- 
 specte desen geaggreërt. Actum den 17 Jul. 1737. 
 
                                     De Heer Marten Jan Pit magtigd Jan van Vloten 
                                     over den boedel van Geertruijd Elisabeth de Bitter, 
                                     d. 18 Jul. 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen en Overwees- 
 mren. verklaerde Weimtje Moijen haer Dogtertje 
 bij Heimen Schevickhoven ehelick geprocreërt, 
 met naeme Johanna Schevickhoven, voor ’s Vaders  
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 goed te bewijsen en summa van vijf en twintig guldens, en daer 
 boven een Bijbel met sijlvere krappen, tweemael drie en dertig 
 sijlvere knoopen tot mans borstrocken, twee paer sijlvere gespen 
 in de schoenen, ’t een en andere anstonts aen Overweesmre. 
 over te geven; wijders belovende ’t selve kind t’alimenteren 
 tot des selfs mondige dagen, oock te laeten leeren lesen en 
 schrijven en handwercken na haer staat. Hier waren 
 over en mede te vreden Henrick Schevickhoven en Lambert  
 Moijen, bij de Heeren van de Magistraat aengestelde 
 Voogden, op wiens verklaeringe Schepenen desen hebben 
 geaggreërt. Actum den 19 Julij 1737. 
 
 Voor Van de Graaff en H. van Westervelt Schepenen verklaerde 
 Mr. Gerard Pronck, Secretaris van de Reken-Camer in Gelder- 
 lant in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 gecedeert en getransporteert kragt deses aen en ten behoeve 
 van de Heer Johan Hensbergen Muntmr. van Gelderlant, 
 en sijnen erven een Huijs, hof en erve, staende binnen 
 dese stadt in de Hooge Strate op den hoeck van Heer Aalts 
 Steegje, met het kleine Huijsje daer naest met alle sijne 
 regten en geregtigheden daer aen van ouds gehoord heb- 
 bende, voor een summa van dertien hondert Car. gulds 
 daer van de Heer Comparant bekende voldaen 
 te sijn; dienvolgens verklaerende van opgen. parceel 
 en alle regt op ’t selve te sijn onterft onteijgent en ont- 
 goedet, en den heere Kooper en sijnen erven daer aen 
 weder geerft, geeijgent en gegoedet; belovende het selve 
 als vrij allodiael goed met geene lasten beswaert als 
 met ’s Heeren Verpondinge en ordinaire buijrlasten 
 te wagten en wahren kommervrij en alle voor- 
 pligt tot den jaere 1736. incluis aff te doen als 
 erfkoops recht is, onder verband van sijn per- 
 soon en goederen, en submissie aen den Hove van 
 Gelderlant, en voorts als na regten. Actum 
 den 18 Julij 1737. en alhier geregistr. 
 
 Voor Pronck en Wolfsen Schepenen bekenden Wijne  
 Henricksen en Henrickje Gerrits Egteln. in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft een 
 Camp Weijlants in Hierden aen de Mehen-Steeg 
 gelegen, daer de Heer Burgermr. Van Westervelt  
 oostw. en de Heer Will. Jan van Westervelt  
 Westw. aen geland sijn, aen Jan Jansen Wit- 
 haijr en Geertje Henricks Egteln. en haeren 
 erven, voor een summa van duijsend gulds, daer 
 van Comparanten bekenden voldaen te sijn; belo- 
 vende oversulcx voorsr parceel te wagten en 
 wahren kommervrij en allen voorpligt daer 
 van aff te doen als erfkoops regt is, onder 
 verband en submissie als na regten. Actum 
 d. 22 Jul. 1737. 



158 
 

ORAH 152  1737 fol. 081 
 
                                     De Wed. van Dr. Ten Oever magtigd Helwig van Heek  
                                     Coopman tot Delden contr. Berent ten Brinckhuijs,  
                                     cum potestate substituendi. d. 24 jul. 1737. 
 
 Voor Geltsaijer en Apeldoorn compareerden Elbert  
 Henricksen en Maritje Beerts Egteln. beijde gesond van 
 oordeel en verstand, ende hebben met rijpen raede, en met 
 voorkennisse toestemminge en approbatie van haere 
 kinderen Evert Elbertsen en Aaltje Timons Egteln. Beert El- 
 bertsen en Henrickje Elberts, de eerste sig voor sijn vrouw Marga- 
 rita Barnevelt en de tweede haer voor haer man Willem  
 Fulckerts sterck maeckende, in de forme van Testament, Legaat, 
 of codicil, ofte soo sulcx het bondigste na regten kan bestaen, 
 gedisponeert over haere gereede en ongereede goederen 
 als volgt; dat haer jongste soon Henrick Elbertsen na dode 
 van haer Testateurs om redenen, dat den Hemel hem van het  
 grootste gedeelte van sijn gesigt berooft heeft, sal voor 
 uijt trecken en genieten (: in plaets van soodane agt 
 hondert guldens bij haere bovengem. drie kinderen 
 bij haer trouwen tot stuijr en steun van haer huijw- 
 lijck genoten :) een stuck lants in Hierden naest dat van 
 de Heeren Gedeputeerden ter eenre en de Heer Burgermr. 
 Van de Graaff ter andere sijden gelegen; ten tweeden een 
 Camp in den Enck voor dese stadt naest die van de Heer 
 Burgermr. Oosterbaan gelegen, van Jurrien Stol aen ge- 
 koft, en daer en boven nog een summa van vier hondert 
 guldens, sullende alle de andere en xxxxxxxxxxxxxxxx overige na te laetene goe- 
 deren onder haere vier kinderen egalick genoten en ge- 
 trocken worden; dog inval het God Almagtig mogte behae- 
 gen haeren soon Henrick Elbertsen van sijn blindheit te ver- 
 lossen en hem sijn voorige gesigt wederom te geeven, soo dat 
 hij in staat geraeckte om sijn werck nevens andere 
 te doen en sijn kost te winnen, dat alsdan die boven- 
 gemelde twee stucken lants onder alle haere kinderen 
 in egale portien wederom sullen genoten en getrocken 
 worden, ende hij sig als dan moeten contenteren met een 
 supplement van Vier hondert guldens, maeckende dan te samen 
 soodane agt hondert guldens als haere drie getrouwde 
 kinderen bij haer trouwen, als geseit, genoten hebben : 
 sullende hem Henrick in den eersten val, wanneer de 
 blindheit hem bij mogt blijven, niet vrij staen die twee 
 voorseide stucken lants te alieneren, verkoopen ofte 
 vermaecken, maer na sijn dood weder laeten verster- 
 ven op sijn broeders en suster en des selfsver kinderen en 
 verdere descendenten; gelijck Henrick mede van dat   
 prerogatijf sal versteecken sijn inval hij mogte koomen 
 te trouwen, en te vrede moeten sijn met sijn kinder- 
 lijcke vierde vierde portie als de andere. Begerende dat dese dis- 
 positie (: gelijck de bovengem. drie kinderen mede pre- 
 sent beloofden deselve te sullen naekoomen :) sal effect 
 sorteren en in de beste forme agtervolgt werden. Actum 
 d. 2 August. 1737. get. en ges. 
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                                   D’Hr Br De Meester magtigd Dr. Wilh. Gerrit van Ittersum en sijn Vrouw magtigen 
                                   Henr. Toewater generaliter ad lites. d.  Gijsbert van Ittersum, om transport te doen, 
                                   13 Aug. 1737.  en penñ. t’ontfangen en uijt te geven. d. 22 Aug. 
  1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Henrick Gerritsen en Henrick  
 Honders voor het erfhuijs van Henrick Frericksen en Niesje  
 Jansen in leven Egteluijden, des beloofden Jan Henricksen, 
 Bastiaen Willemsen nom.ux. Fennetje Henricks, ende Weijmtje  
 Henricks, kinderen en erfgenaemen, de voorn. burgen te 
 vrijen als regt is, onder verband als na regten. Actum den 
 26 Aug. 1737. 
 
                                     Do. Franciscus Martinius en Do. Dith.      Andries Apeldorn substitueert uijt 
                                     mar Martinius t’samen voor ⅓ ende      kragt van nevenstaende volmagt Dr. 
                                     Aeltje Apeldorn voor ⅓ magtigen      Pilgrom van Ingen om te respicieren 
                                     Andr. Apeldorn mede voor ⅓ Erfgen.      de terminen in saecke der Erfgen. van 
                                     van Anna Decemers, om alle saecken      Anna Decemers contr. Jan Vierhout. d.  
                                     die erfnis betreffende waer te neemen       2 Sept. 1737. 
                                     in amplissima forma, cum potest. 
                                     substit. d. 26 Aug. 1737.  
 
 Voor Wolfsen en Wilbrenninck Schepenen loofden en  
 wierden burgen, als voorvancks regt is, David Beertsen  
 en Eijbert Kruijwagen voor het erfhuijs van Heijltje  
 Gosens in leven Huijsvrouw van Jacob van Huijssen;  
 des beloofde Geertje Everts wed. van Geurt Philipsen  
 haer voorse burgen deses burgtogts halven te indemni- 
 seren. Actum den 7 Sept. 1737. 
 
  Voor Geltsaijer en Boonen compareerde Reijer  
 van Spuelde, sieck van lichaem, maer gesond van verstand, 
 die verklaerde t’inhereren de Huijwlicx voorwaerden met 
 sijn Vrouw opgerigt, ende verder over sijne goederen dispo- 
 nerende in den eijgendom van alle sijne naelaetenschap, 
 gereed en ongereed, actien en crediten, tot sijne univer- 
 sele erfgenaemen t’institueren de twee kinderen van 
 Willem Santbergen en Aaltje van Broeckhuijsen Egteln. 
 ende bij voor aflijvigheit van eene der selver voor de 
 testateur de langst levende van die beijde; mits aen 
dese 50 gl. zijn betaalt  sijn susters Jannetje van Spuelde Dogter tot een le- 
aan Zijbertje Ger-  gaat uijtkeerende na sijn Vrouws dood vijftig guldens. 
rets dogter van Jan- Begeerende dat dese (: ongeprejudicieert sijne huijw- 
netje van Spuelde  lijcks voorwaerden, die hij bij desen alnog van waer- 
d. 31 decemb. 1776  de hielt :) als testament of andere acte van uijtter- 
vict in murgine van  ste wille sal bestaen in de beste forme. Oirkond 
de acte d.d 22. Junij 1740                  der Schepenen betekening en besegeling. Actum 
vid inst fo 134.  Harderwijck den 7 Sept. 1737. 
 
                                     De Hr Raed Schrassert magtigd 
                                     Dr. Putman ad negotia. d. 14 Sept. 
                                     1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen en Overweesmre. 
 bekenden Everhardus Heeser en Dirck Proper voogden 
 van de kinderen van Benjamin Heeser en Basilia  
 Rouw in leven Egteln. met consent des Gerigts 
 in eenen vasten en stedigen erfcoop te hebben 
 verkoft gecedeert en getransporteert kragt  



160 
 

ORAH 152  1737 fol. 082 
 
 deses aen den Heere Professor Juris Johannes Fredericus Wil- 
 helmus Pagenstecher en Vrouwe Susanna Amalia Pasor Eg- 
 teln. en haeren erven een Hof en Huijsje daer in, gelegen 
 aen Westen deser stadt naest de Smeepoorter gragt, soo als 
 deselve bij testament den kinderen van haere groot-vader 
 en moeder is aengecomen, voor een summa van 300 car. 
 guldens, daer van Comparanten bekenden voldaen te 
 sijn. Belovende oversulcx voorsr hof te wachten en 
 wahren kommervrij en alle voorpligt daer van af te 
 doen als erfcoops recht is; onder verband van der kin- 
 deren personen en goederen, met submissie als na 
 regten. Actum d. 19 Jul. 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Wilbrenninck Schepenen bekenden 
 Jan Spittaal en Gerritje Jansen Egteln. voor haer en 
 haeren erven opregt en deugdelick schuldig te wesen 
 aen Ellard de Ruijter en sijn Vrouw een summa van 
 168 gl. per reste van meerdere wegens gecofte en aen 
 Compar. geleverde beesten en kalven in de jaeren 1731, 
 1735 en 1736, in minderinge van welke summa Com- 
 paranten beloofden en aennaemen alle weecke 
 precise te sullen betaelen drie guldens, aanvang 
 neemende met 1o Sept. 1737. tot de volle voldoeninge 
 der voorseide schult en aengewendde kosten, sulcx aen 
 handen van de Heere Br Pieter Oosterbaan. Voor 
 ’t geene voorst verwillekeurden Comparanten niet 
 alleen haere gereede goederen, waer die te 
 vinden sijn en waerin die bestaen mogten. met onder- 
 werpinge van deselve aen de parate executie van deser 
 stadt Gerigte, en met bekentenis van genoegsaeme informa- 
 tie van de kragt des selfs; Maer verbonden oock bij 
 insuffisance der selver (: mede bij parate executie :) 
 haer huijsinge en plaetsein dese stadt, staende en 
 gelegen in en aen de Wullewevers Strate tusschen den 
 Roeijdr. Ekelenburg en dat bij Peter van Raeijen  
 bewoont word, bij Comparanten althans selfs 
 bewoond en gebruijckt werdende, om deselve bij wan- 
 betalinge en inval de Comparanten maer eene 
 weeck mogten manqueren in de betalinge als voorsr 
 te komen en mogen aentasten na haer believen, 
 sonder eenige forme van Proces, ende als of de 
 selve alle verwonnen waren, renuntierende 
 derhalven van alle exceptien, in specie van ‘t 
 regt van verjaeringe en verdaginge, als sullen- 
 de dese overgifte in sijn volle kragt en waerde 
 blijven tot de volle voldoeninge toe. Actum 
 den 5 Sept. 1737. 
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Andr. Apeldorn magtigd Dr. Johan Apeldorn 
ad presentia et futura d. 2 Sept. 1737. 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compareerde Her- 
 man Jacob Rampen dewelke verklaerde met Johan  
 Moijen te sijn veraccordeert en overkoomen, gelijck Johan 
 Moijen insgelijcksalhier present verklaert met voorn. 
 Rampen geconvenieert te sijn, dat Rampen aen Moijen sal cede- 
 ren en volkomen afstand doen van alle regt soo hem uijt hoof- 
 de van Contract op den 24 Jan. 1737. tusschen Rampen en sijne 
 Ouders ter eenre en Johan Moijen ter andere sijden voor 
 Schepenen deser stadt gepasseert en gesloten; ende dat Moijen 
 daer voor aen Rampen sal betaelen seventig guldens vrij gelt. 
 Bekennende vervolgens Herman Jacob Rampen uijt handen 
 van Johan Moijen van de voorse seventig guldens voldaen 
 ende vergenoegt te sijn; ende oversulcx renuntierende 
 van alle recht, actie of pretensie, als hij uijt hoofde 
 van bovengem. contract als anders, soo tot het arbeijden 
 op sijn winckel voor knecht, als tot de geregte half- 
 scheijt van de suijvere winst der Candidaten, op Johan 
 Moijen mogt konnen sustineren te hebben; betuijgende 
 t’eenen mael alle voorse recht aen Moijen te cederen 
 en te transporteren kragt deses; ende verklaerende 
 alsoo beijde hier mede te sijn van den anderen gescheij- 
 den, sonder d’een op d’andere ijts ter werelt te preten- 
 deren te houden. Alles met volkomen renuntiatie van alle 
 Exceptien. Met submissie en verband als na rechten 
 Actum den 20 Sept. 1737. 
 
 Voor Boonen en De Meester Schepenen compareerde 
 Brandus van Raeij voor sig en als volmr. van sijn 
 vrouw Philipje van Raeij, vermogens volmagt 
 voor den Scholtis van Ede, daer toe bij den Heere 
 Lantdrostvan Veluwe geauctoriseerd, en Gerigts- 
 luijden op den 16 Sept. 1737. gepasseerd, als mede 
 van Cornelis van der Hart in kragte van vol- 
 magt voor den selven Scholtis pq. en Gerigts- 
 luijden op den selven dag gepasseert, ( welcke 
 Volmagten bij Schepenen gelesen en bevonden 
 sijn sulcx te behelsen :) de welcke bekende in 
 vooraengetogene qualiteiten op den 24 Nov. 
 1736. in het openbaer te hebben verkoft ende alnu 
 te cederen en te transporteren aen en ten erff- 
 lijcken behoeve van Tileman Bon, Scholtis van 
 Ermelo, en Elisabeth Ravens Egteln. en haeren 
 erven haer Huijs staende in de Donckerstrate 
 deser stadt tusschen de behuijsingen van Ever- 
 hardus Heeser en Evert Gerritsen Menno, met 
 den annexen hof en schuijr en vrijen uijt- 
 gang na den Brinck, soo als een en ander 
 bij hem Comparant was beseten, bewoond 
 en gebruijckt geweest, samt vordere regt 
 en geregtigheden van dien voor een summa  
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 van 1720 car. glns. haer Verkoperen volgens gedaene 
 verklaeringe ten vollen door Coperen aengetelt en vol- 
 daen, den laetsten met den eersten penning, die daarom 
 oock verklaerde in sijne meerglte. qualit. geen eijgen- 
 dom regt of geregtigheit meer te hebben of behouden, 
 maer daer van onterft en ontgoedet, ende ter contra- 
 rie Coperen en erven wederom daer aen ten vollen 
 geërft, geeijgent en gegoedet te sijn, sijnde dit Huijs vrij  
 goed, met geen meer lasten of schattingen beswaert 
 dan met een ordinaris jaerlijckse verpondinge van 
 6 – 18 – 12, door Transportanten gesuijvert en afgedaen 
 tot over den jaere 1736. ingesloten; belovende voorts 
 het selve te wagten en wahren, ende allen voorpligt 
 en commer af te doen, als erfcoops recht is; onder 
 verband van sijn en sijner Constituenten of principa- 
 len personen en goederen, ten bedwange of submis- 
 sie van den Hove van Gelderland, Stadt Gerigte 
 van Harderwijck en Lant Gerigte van Veluwe, met 
 renuntiatie van allen desen eenigsints tegenstrij- 
 dige exceptien. Actum den 24 Sept. 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en H. van Westervelt loco Pronck Schepe- 
 nen en Overweesmre. compareerden Henrick van  
 den Berg, gemeensman der stadt Campen, en Jannes  
 Lanckhorst, als om goede redenen Haer WelEd. ende 
 Agtb. daer toe moverende door de Heeren van de Ma- 
 gistraat der gem. stadt Campen gequalificeert en 
 magtig gemaeckt om alhier uijt handen van Dr. Johan  
 Greve te ontfangen 250 Car. glns. sijnde restante coops- 
 penñ. van een verkoft huijs, als de wed. en kinderen 
 van wijlen Hermannus Nunninck sijn competerende 
 voor den ontfang van die penñ. behoorlick te quite- 
 ren, voor alle naemaeninge te caveren, van het 
 verkofte Huijs gerigtelijck Transport en overdragt 
 na coustume locaal te doen, ende wijders daer 
 omtrent alles generalik te verrigten, wat de nature 
 der saecken sal vereisschen, belovende Haer WelEd. ende 
 Achtb. aales van waerde te sullen houden en doen houden 
 het geene door voorse gequalificeerdens daer omtrent 
 sal werden gedaen; alles volgens Acte de dato den 26 
 Sept. 1737. besegult en door een der Secretarie gete- 
 kent, aen Schepenen vertoont en bij lecture bevon- 
 den het geene voorse is te behelsen; Wienvolgens 
 voorñ. Comparanten bekenden op den 21 Jul. 1736. 
 in het openbaer door de wed. van Hermannus 
 Nunninck met assistentie van den voorñ. twee- 
 de Comparant aen Dr. Johan Greve te sijn ver- 
 koft voor een summa van vijf hondert Car. glns. 
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 een Huijs en erve staende en gelegen naest en bij de Lutteke 
 poort deser stadt, van welke coopspenñ. Dr. Johan Greve  
 de eerste paeij ad 250 glns. reets aen de wed. Nunninck had 
 betaelt, ende alnu de overige 250 glns. aen haer Compa- 
 ranten voldaen, sulcx sij bekende dat restoir te hebben 
 ontfangen en daer mede dien geheelen coopspenñ. betaalt 
 te sijn. Oversulcx voorse Huijs en Erve in qualiteit voorse 
 aen Dr. Johan Greve en Juffr Helena Wilhelmina Ridder Egteln. 
 en haeren erven cederende en transporterende kragte 
 deses; met belofte van het selve te sullen wagten en wah- 
 ren commervrij en allen voorpligt volgens de Con- 
 ditien af te doen als erfcoops regt is; onder verband 
 en submissie als na rechten. T’oirkonde was desen bij 
 Schepenen als Overweesmre. in tempore soo veel nodig 
 mede geapprobeert. Actum den 27 Sept. 1737. 
 
 Voor Geltsaijer en Apeldorn Schepenen compareerden 
 Willem Martensen en Neeltje van Vierhouten Egteln. 
 dewelke bekenden in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft gecedeert en getransporteert 
 kragt deses aen Juffr Cunera Sas wed. van Burgmr. 
 Franck Suijck en haeren Erven een Campje weijlants 
 aen Oosten, soo als sij bij Magescheidinge uijt 
 haer moeders ouderlijcken boedel heeft aen sig be- 
 komen, voor 280 gl. (: onkosten enz. gemeen :) daer 
 van sij bekenden te sijn voldaen : belovende 
 oversulcx voorse parceel te wachten en wahren 
 kommervrij en allen voorpligt (: de verpond. 1737. 
 incluis, gelijck sij oock de opkomst van ’t selve 
 jaer sal profiteren :) af te doen als erfcoops 
 recht is ; onder verband en submissie als na 
 rechten. Actum den 30 Sept. 1737. 
 
 Voor Van de Graaf en Wolfsen Schepenen heeft Petronella  
 Wijgmans wed. Johannis Wessels verkoft gecedeert 
 en getransporteert kragt deses aen Lambert Elf- 
 rinckhof en Catharina van Rouwendael Egteln. 
 en haeren erven een Hoeckje Lands of Hofs, soo als 
 ’t leit bij de groote poorter gragt, voor vier gl. 
 5 st. daer van sij Comparante bekende voldaen 
 en betaelt te sijn. Belovende oversulcx voorse 
 parceeltje op sijn verpond. te wagten en wahren 
 als erfkoops regt is; onder verband als na 
 rechten. Actum den 26 Sept. 1737. 
 
                                    Voor Geltsaijer en Wilbrenninck Schepenen 
                                    magtigd Br Oosterbaan Adam Kempe, om 
                                    de Voogdije van sijn Vrouws Susters Dogterje 
                                    aen te neemen enz. d. 26 Sept. 1737. 
 
 Voor Geltsaijer en Apeldorn Schepenen bekenden 
 Jan Beertsen en Maritje Jans Egteluijden in eenen 
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 vasten en stedigen erfcoop te hebben verkoft gecedeert en ge- 
 transporteert kragt deses aen Gerrit Huijinck en Maria  
 Idings Egteln. haer Huijs in de Groote Merckt-Strate naest 
 Peter Engelenburg staende, soo als ’t selve alnu bij Koperen 
 bewoont werd, voor 300 glns; daer van Comparanten bekenden 
 voldaen te sijn. Belovende derhalven het selve Huijs te 
 wagten en wahren kommervrij en allen voorpligt daer 
 van af te doen, als erfkoops recht is; onder verband 
 en submissie als na rechten. Actum den 4 Oct. 1737. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden Gerrit Huijinck en Maria 
 Idings Egteln. van opgenomen penñ opregt en deugdelik 
 schuldig te sijn aen Gerrit Willemsen Snel en Henrickje  
 Lamberts Egteln. en haeren erven een summa van twee 
 hondert agt en sestig gulds à 20 strs ’t stuck, daer van 
 sij beloofden jaerlicx te betaelen een rente van vijf gl. 
 van ijder hondert tot de finale aflosse toe, die door de 
 Comparanten altoos op de verschijndag gedaen sal 
 mogen werden, mits een vierdeel jaers te voren opgeseit 
 sijnde. Voor all ’t welcke sij verbonden haere personen en 
 goederen, gereede en ongereede, en stelden tot een speciaal 
 onderpand haer Huijs in de Groote Merkt Strate naest 
 Peter Engelenburg staende, soo en als sij het selve van 
 Jan Beertsen en Maritje Jans Egteln. hebben aenge- 
 koft en op dato deses daer van transport bekomen, om 
 alle hinder en schade daer aen te verhaelen; met re- 
 nuntiatie van alle exceptien, sonderling die van ongetelden 
 gelde. Actum d. 4 Octob. 1737. 
 
 Voor Geltsaijer en Pannecoeck Schepenen bekenden Wijchman  
 Roelofsen ende Geertje Arents Echteln. voor sig en haeren 
 erven wegens geleende en opgenomen penñ. opregt en 
 deugdelick schuldig te sijn aen Coopman Reijer Vermeer en 
 sijnen erven eene summa van negenthien hondert Car. 
 gulds segge f 1900 - : - : à 20 strs het stuck Hollands; 
 daer van sij beloofden te betaelen een jaerlijckse 
 rente van vier gelijcke guldens van ijder hondert 
 welke rente sal loopen tot de finale aflosse toe, 
 die op ijder verschijndag (: heden over een jaer 
 de eerste :) sal mogen geschieden, mits een vierdeel 
 jaers bevoorens opgeseit sijnde. Tot securiteit van capi- 
 taal, renten en bij onverhoopte wanbetalinge hier op te 
 loopen kosten verbonden Comparanten haere personen, ge- 
 reede en ongereede goederen, de gereede bij verwillekeu- 
 ringe ende ’t ongereede bij de laetste ruijminge (: waer 
 van sij verklaerden ten genoegen geinformeert te sijn :) 
 Stellende vorder tot een speciaal onderpand haer Erve 
 en goed in Hierden gelegen, den Engelenburg genaemt, 
 met alle ap- en dependentien; voorts bij gelegen Lande- 
 rijen, soo als sij aldaer besitten. Met renuntiatie van 
 alle Exceptien, ’t sij van ordre of excussie, van onge- 
 telden gelde, en alle verdere den inhoude deses contrarie. 
 Actum d. 8 Octob. 1737. 
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                                   Dr. M.W.V. Griethuijsen en Vrouwe Henrica Agnes  
                                   van Dompseler Egteln. magtigen Jacob Petersen  
                                   om haer aendeel in twee huijsen tot Nijmegen 
                                   te transporteren aen de Rigter Singendonck.  
                                   d. 14 Oct. 1737.  
  
 Voor Van de Graaff en Boonen Schepenen compareerde Johan- 
 na van Broeckhuijsen weduwe Boedelhouderse en Tugterse 
 van Reijer van Spuelde, ende verklaerde met solemnelen ede, 
 den inventaris bij haer geformeert na haere beste kennis 
 gemaeckt te hebben, sonder willens of weetens ijts te 
De Minute deser hebben verswegen, of te veel gestelt; presenterende 

agter den inventaris deselve te corrigeren, verminderen en vermeerderen na be- 
onder de Comparante hooren, soo naemaels bevonden mogt worden eenige 
berustende. goederen geomitteert, of deselve anders als behoort 
 gestelt te sijn. Voorts beloofde sij de Tugt goederen 
 te sullen gebruijcken als een goede huijsmoeder na 
 tugtrechten behoort, daer voor tot burge stellende 
 Willem Brouwer, die present sijnde die burgtogt 
 heeft aengenomen tegens belofte van guarand; alles 
 onder verband hunner personen en goederen, met sub- 
 missie als na rechten. Actum den 15 Oct. 1737. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen loofden 
 en wierden burgen, als voorvancks regt is, Jan  
 Santbergen en Albert Holl voor het erfhuijs 
 van Reijer van Spuelde. Des beloofde Willem  
 Santbergen naemens sijner kinderen, Erfgen. 
 testamentair van voorn. R. v. Spuelde, de 
 voorn. burgen te vrijen als regt is. Actum 
 den 15 Oct. 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen bekende 
 Willem Ravensberg voor sig en als volmre. van 
 sijn Vrouw Wilmina Leemhorst, vermogens vol- 
 magt gepasseert voor Derck Brouwer Scholtis 
 van Epe en Gerigtsl. op den 1 Mart. 1735, Schepenen 
 vertoont, bij deselve gelesen en van waerden hier toe 
 erkent, op den 24 Meij 1736 met en neffens sijn voorn. 
 Vrouw te hebben verkoft aen Everhardus Heeser  
 ende Elisabeth van Santen Egteluijden ende haerer 
 erven een Huijs staende in de Donkerstrate al- 
 hier tusschen de behuijsingen van den Scholtis Bon 
 ende Hilbert Busch, met den annexen hof en 
 schuijr voor 2350 car. glns. neffens een 
 goude pistool voor verkopers Vrouw ende voor 
 sijn drie jongste kinderen ijder een goude ducaat, 
 daer van den Comparant bekende voldaen te 
 sijn; dienvolgens voorn. parceel cederende en 
 transporterende kragt deses aen voorn. 
 koperen; met belofte van het selve; sijnde vrij 
 goed, met geen meer lastenof schattingen be- 
 swaert dan met schoorstedegelt en ord. verpond. 
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 aen kooperen bekend, te wagten en te wahren kommer- 
 vrij ende allen voorpligt daer van (: de verpond. 1735 incluis :) 
 af te doen als erfkoops regt is, onder verband van haere 
 personen en goederen, met submissie aen den Hove van Gelder- 
 land ende allen anderen Gerigten, en renuntiatie van alle 
 exceptien. Actum den 3 Jul. 1737. ende alhier eerst ter registra- 
 ture gebragt. 
 
 Voor Pronck en De Meester Schepenen loofden en wierden burgen 
 als voorvancks recht is, Bernhardus Everds en Cobus  
 Deckering voor het erfhuijs van Antonij Deckering; des 
 beloofde Antonij Deckering junior voor sig en als last 
 hebbende van sijn absente halve broeders en susters de 
 voorn. burgen te vrijen. Actum den 26 Oct. 1737. 
 
 Schepenen A. v. ende H. van Westervelt certificeren, dat haer 
 bij de vertoninge en lecture van de orginele cessien en 
 transporten door wijlen de Heere Otto Schrassert de dato den 
 17 Oct. 1699. en de Heere Henrick Schrassert en Vrouwe Jo- 
 hanna Charlotte Schrassert Egteln. de datis den 12 Sept. 
 1688 en 30 Jan. 1693 (: sijnde dese cendenten neffens den Heere 
 Cessionaris de saementlijcke Erfgen. van haeren Oom de 
 Heere Jaques Martini :) gebleken is, dat de Heere Johan  
 Schrassert en sijne erven sijn de eenige en wettige houders 
 en eijgenaeren van een Losrente brief van 600 gl. capi- 
 taal, ten laste van Holland en West Vrieslant, alnu ten 
 Comptoire van den Ontfanger Generael de Heere Govert  
 van Slingelandt fol. 4813 staende op de naem van Charles  
 Martini: Ende dat vervolgens de Heere Johan Schrassert  
 thans alleen de magt heeft om van de voorse Losrente 
 en allen aenkleven van dien te kunnen disponeren, als 
 sijnde sijn volkomen eijgen goed. Actum den 29 Oct. 1737. 
 
 Voor deselve Schepenen heeft de Heere Johan Schrassert 
 in eenen volkomen eijgendom erflijcken en onwederroepe- 
 lijcken eijgendom gecedeert en getransporteert kragt deses 
 de Losrente brief in vorenstaende Acte of certificaat 
 begrepen, aen ende ten erflijcken behoeve van sijn 
 Schoonsoon de Heere Herman Jacob van Erkelens  
 Burgermr. der stadt Elburg en sijnen erven, stellende 
 den selven in sijns cedents plaetse, ende aen den selven 
 geevende alle regt en magt als den Heer Comparant 
 tot hier toe aen die Losrente-brief heeft gehad, sonder 
 eenige reserve. Belovende oock dese cessie en 
 transport t’allen tijden te sullen vrijwahren, onder 
 verband van sijn persoon en goederen, met submissie als 
 na regten. Actum den 29 Oct. 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen verklaer- 
 den Albert Holl ende Johannes Bon, burgers van 
 dese stadt, dat Henrik Hoefhamer, gewoont hebbende 
 tot Amsterdam op den 25 Oct. deses jaers alhier 
 sieck sijnde is gekomen, ende daer op den 27 daer aen 
 volgende is koomen te overlijden: welcke Henrik 
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 Hoefhamer heeft medegebragt en nagelaeten twee minderjaerige 
 kinderen met naemen Cornelis en Henrick Hoefhamer. Actum 
 den 29 Oct. 1737.  
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compareerden 
 Jacob van Huijssen weduwenaer van Hilletje Gosens, geassi- 
 steert met sijne Schoonsoonen Jan Verburg ende Jan van der  
 Meulen ter eenre, ende Geertje Everds weduwe van Geurt  
 Philipsen, Dogter en erfgen. van voorn. Hilletje Gosens, geas- 
 sisteert met haer soon Everd Geurtsen en de Secretaris Schras- 
 sert, ter andere sijden, dewelcke bekenden een Erfmagescheijt 
 en boedelscheidinge te hebben opgerigt van den boedel bij 
 Jacob van Huijssen en Hilletje Gosens beseten en nagelaeten, 
 in der voegen: Dat Geertje Everds eijgendomlik sal hebben 
 het Huijsje bij de Smeepoort en den hof in de Touwbaan 
 gelegen, den halven inboedel; ende dat Jacob van Huijssen 
 alle overige goederen; ’t sij gelt als anders, eijgendom- 
 lijck sal behouden. Hebbende Geertje haer moeders 
 begrafenis alleen gedraegen, ende Jacob van Huijssen 
 van alles afgerekent ende elkanderen voldaen, soo dat 
 sij niets meer van den anderen te pretenderen hebben: 
 cederende dienvolgens Jacob van Huijssen mits desen voorsr 
 Huijs en Hof, en elkanderen quiterende. Met belofte van 
 wahringe als Magescheijts regt is. Actum den 9 Nov. 1737. 
 
 Voor Van de Graaff en Boonen Schepenen compareerden 
 Jan Israël ende Sophia Lammertinck, toekoomende 
 Bruijdegom en Bruijd, dewelke verklaerden haer aen- 
 staende huijwlijck met genoegen van wedersijds 
 vrinden aen te gaen op volgende conditien: Dat 
 sij tot onderstand van het selve huijwlijck ten weder- 
 sijden sullen aenbrengen all het geene sij tegenswoor- 
 dig hebben ende in het toekoomende krijgen mogen. 
 Dat, inval dit huijwlijck door doode van een haerer 
 beijder werde opgeloscht sonder dat blijckende geboor- 
 te uijt dit bedde voorhanden sij, de langslevende sal 
 behouden ende eeuwiglik, erflick ende eijgendomlick 
 hebben den geheelen boedel, gereed en ongereed, 
 actien en crediten. Uijtgesondert alleen de klederen, 
 ’t linnen en wullen, sijlver en goud, ende all ’t geene 
 tot des eerst overledens lijf ten dage des overlij- 
 dens heeft behoort, het sij tot kledinge en nood- 
 druft ofte cieraad, ende sonder onderscheijt 
 waer ’t selve is heengekomen, genoeg sijnde dat 
 d’overledene het selve in gebruijck heeft gehad; 
 Dit alles vrij van schulden; ende soo den Bruijde- 
 gom eerst sterft ende sijn Moeder nog in leven is, 
 sal de Bruijd aen deselve boven het voorsr lijfs- 
 behoor nog uijtkeeren een hondert guldens 
 vrij gelt. Maer bij aldien een der Comparanten 
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 komt te overlijden ende lijfsgeboorte uijt dit huijwlijck in wesen 
 is, als dan sal den geheelen en alingen boedel tusschen de Langs- 
 levende en die Lijfsgeboorte gemeijn sijn; en gaen na der aerd 
 der conjugale gemeijnschap (: die allesints volkomen plaets 
 sal hebben :) ende voorts vererven na de ordre stadtrechtens. 
 Alleenlick sal de Langstlevende van de Comparanten genieten het 
 vrugtgebruijck van des eerst overledens nalaetenschap, met 
 dese bepaelinge, dat, soo de langstlevende wederom komt 
 te trouwen, ofte de kinderen meerderjaerig geworden sijnde 
 haer eijgen fortuin willen soecken, ofte in den egten staat 
 begeven, in eene van dese drie gevallen de langstlevende de half- 
 scheijt der portie van soodaene kind of kinderen sal moeten 
 overgeeven, ende alleenlick de tugt behouden het leven lang aen 
 de halfscheijt der filiale portien. Blijvende in het geheel van 
 dese tugt geëximeert het lijfsbehoor van der Comparanten eerst 
 stervende, in den voorigen articul beschreven, het welke van 
 het overlijden af voor de kinderen bewaert sal worden; of de 
 waerde van dien. Actum den 19 Oct. 1737. 
 
 Voor Pronck en Wolfsen bekende Geertruijd Pelser  
 wed. van Gerrit Offenberg in eenen vasten en stedigen erf- 
 koop te hebben verkoft ende oversulcx kragt deses te cederen 
 en te transporteren aen Gerrit Philipsen van Ermel en Megtelt  
 Jansen van Apeldorn Egteln. en haeren erven een Huijs in 
 de Wullewevers Strate, naest ’t Huijs van de Comparante ter 
 eenre ende van Jan Jansen Elfrinckhof ter andere sijden 
 voor vier hondert en negentig car. glns. waer van Compa- 
 rante bekende voldaen te sijn. Belovende mits dien voorse 
 Huijs niet beswaert als met een ord. verpond. kooperen bekend 
 (: door verkoperse tot 1736 incluis af te doen :) te wachten en 
 wahren, als erfkoops recht is; onder verband en submissie als 
 na rechten, ende met renuntiatie van alle exceptien. Actum d. 4 Nov. 1737. 
 
                                    De Heer Burgermr. De Meester magtigd den Advo- 
                                    caat Wilh. Henr. Toewater om bij die van de Reecke- 
                                    ning in Gelderland sijnent wegen te doen en te versoe- 
                                    ken opruckinge en brieven van dien wegens 3 bijson- 
                                    dere Saalweerden en Heerengoederen in ’t Ampt van 
                                    Epe gelegen. d. 5 Nov. 1737. 
 
 Voor Holthe en Pronck Schepenen compareerde 
 Arent Wakker, als hier toe geauctoriseert en gecom- 
 mitteert door de Ed. Mog. Heeren gedeputeerde Staaten van 
 Ridderschap en Steden des Quartiers van Veluwe (: uijt krag- 
 te van voorgaende auctorisatie van den alingen 
 Quartiere in dato 19 Octob. 1736.) vermogens bese- 
 gulde Acte op den op 28 Jun. 1737. bij Haer Ed. Mog. Secre- 
 taris getekent, bij Schepenen gesien ende na lecture 
 bevonden sulcx ende de magt van ende tot all het 
 volgende ten eijnde toe uijtdruckelik te behelsen; 
 den welcken bekende door welgem. Sijne Heeren principalen 
 voor sig ende Haere nakomelinge voor de summa 
 van negen hondert een en negentig guldens bij Haer 
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 Ed. Mog. Secretaris, als daer toe bij de conditien en voorwaerden 
 van publijcke verkoopinge geauctoriseert, ontfangen ende 
 door Haer Ed. Mog. ten dienste van den Quartiere aengeleijt 
 en uijtgegeven, in eenen vasten en stedigen erfkoop te sijn 
 verkoft, ende oversulcx kragt deses te cederen en te trans- 
 porteren aen den Heere Antonij van Westervelt, Heere 
 van Essenburg, Burgermr. deser stadt Curator van de Pro- 
 vinciale Academie alhier enz. ende sijn WelEd. erven 
 de rest van 3 dachmaten op den Westermehen, soo groot 
 en kleijn als deselve althans bij Gerrit Aertsen in 
 pagt gebruijckt worden, gequoteert bij die publijcke 
 verkoopinge No Io lastende jaerlicx in de ord. verpon- 
 dinge onder dese stadt, boven en behalven de opstuijv. 
 de summa van eene guld. en tien strs.; item de rest van 
 drie Dagmaten op den Westermehen, soo groot en 
 kleijn als deselve althans bij Aert Jansen in pagt 
 gebruijckt worden, gequoteert No 4o, lastende 
 jaerlicx in de ord. verpond. onder dese stadt, boven en 
 behalven de opstuijvrs de summa van eene guld. tien stuijv. 
 Voorts de rest van vijf dagmaten op den Westermehen 
 soo groot en kleijn als deselve althans bij Loge Reijer- 
 sen in pagt gebruijckt worden, gequoteert No 5o. 
 lastende jaerlicx in ord. verpond. onder dese 
 stadt, boven en behalven de opstuijv., de summa 
 van vijf guldens. Ende dan nog dat glindtje of 
 blindtje op den Oostermehen, soo groot en 
 kleijn als ‘tselve voormaels bij Brand Geurts  
 in pagt gebruijckt is, gequoteert No W. lastende 
 jaerlicx in ord. verpond. onder dese stadt, boven 
 en behalven de opstuijv., de summa van twaalf 
 stuijv. en 6 deniers. Verklaerende dat sijne welgemlte 
 Heeren principalen in qualite voornt, soo voor Haer 
 Ed. Mog. selfs als haere Nakomelinge aen een ijder van 
 de voorn. gespecificeerde parceelen Lant geen aen- 
 spraeck, regt nog toeseggen meer hebben nog be- 
 houden in eenigerleij wijse, ende dat welgemlte. 
 Quartiere daer van onterft ende ontgoedet, ende 
 den Heere Kooper en sijn WelEd. erven daer aen 
 ten vollen geërft en gegoedet sullen sijn en blijven, 
 sonder tegenspreecken; indragt of bespieringe 
 van ijmant; daer op belovende de voorn. parcee- 
 len lants te vrijen ende te wahren jaer en dag, 
 ende voorts ten eeuwigen dage tegens alle de geenen, 
 die des eenigsints ten regten staen of koomen willen 
 ende allen voorkommer af te doen als erfkoops 
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 regt is; daer voor ter regter wahrschap stellende alle des quartiers 
 goederen en inkomsten, geene uijtgesondert, tot des Heeren kopers 
 keure na wahrschaps regt. Actum den 9 Nov. 1737. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Arent Wakker in deselve quali- 
 teit ende op alle deselve auctorisatie en qualificatie als in voorgaende 
 Acte (: bij Schepenen gelesen, ende tot all ’t volgende ten eijnde toe bevon- 
 den uijtdruckelick bevond te behelsen; dewelcke bekende door welgemelte 
 sijne Heeren Principalen voor sig ende haere nakomelingen voor 
 de summa van ses hondert en vijftien guldens, bij Haer Ed. Mog. Secretaris ont- 
 fangen en door Haer Ed. Mog. ten dienste van den quartiere aengelegt 
 en uijtgegeeven, in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 aen Reijer Vermeer en sijnen erven den Haverkamp aen het westend 
 van dese stadt gelegen, soo groot en kleijn als deselve althans bij 
 Gerrit Harmsen in pagt gebruijckt word, lastende jaerlicx in 
 ord. verpond. onder dese stadt, boven en behalven de opstuijvers, 
 de summa van twee guldens en tien stuijv.; ende daer benevens dat 
 Water- en agterste campje, soo groot en kleijn als het selve althans 
 bij Loge Stevens in pagt gebruijckt word, lastende jaerlicx in 
 de ord. verpond. onder dese stadt, boven en behalven de opstuijv., 
 de summa van eene gulden en vijf stuijv., sijnde dese kampjes bij de 
 publijcke verkoopinge te saemen gequoteert No 9o. verklaerende 
 dat sijne welgemelte Heeren Principalen in qualite voornt. soo voor 
 Haer Ed. Mog. selfs als Haere nakomelingen aen de voorn. ge- 
 specificeerde parceelen landt geen aenspraeck, regt nog toe- 
 segge meer hebben nog behouden in eenigerleij wijse, ende dat 
 welgemelte quartiere daer van onterft ende ontgoedet, en den 
 voorsr kooper en sijne erven daer aen ten vollen geerft en ge- 
 goedet sullen sijn en blijven, sonder tegenspreecken indragt ofte be- 
 spieringe van ijmant; daer op belovende de voorn. parceelen 
 Lands te vrijen en te wahren jaer en dag, ende voorts ten 
 eeuwigen dage tegens alle die geene, die des eenigsints ten 
 regten staen of koomen wildelen, ende allen voorkommer af te  
 doen, als erfkoops regt is: daer voor ter regter wahrschap 
 stellende alle des quartiers goederen en inkomsten, geene 
 uijtgesondert, tot des koopers keur na wahrschaps regt. 
 Actum den 9 Nov. 1737. 
 
 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen bekenden Henrick  
 Herbertsen en Magdalena Henricks Egteln. in eenen vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft ende oversulcx te trans- 
 porteren aen Evert Buntschoter en Aaltje Loge Egteln. 
 een camer in de vellesch-houwers steeg, tusschen het Huijs 
 van Egbert Radijs en het hoeckhuijs, doende in ord. verpond. 
 1 – 13 – 8, voor 120 gl. daer van sij bekenden voldaen te sijn. 
 Belovende mits dien voorsr camer te wachten en 
 wahren kommervrij om van 1e Nov. 1737. af bij kope- 
 ren te werden beseten, als erfkoops regt is; onder 
 verband als na rechten. Actum den 13 Nov. 1737. 
 
                                      Arwertje Leij wed. Le Duc magtigd Isaak Smit t’ 
                                      Amsterdam om bij te Weesemren. aldaer van jaer 
                                      tot jaer t’ontfangen de vrugten en interessen van 
                                      haer soons erfnis, uijt de nalatenschap van 
                                      sijn Oom Adrianus Le Duc opgekomen, deselve 
                                      te quiteren en voor namaeninge te caveren. d. 25 
                                      Nov. 1737.  
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 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen en Overweesmren. com- 
 pareerden Everhardus Heeser en Elisabeth van Santen Egteln. 
 dewelke bekenden voor haer en haeren erven opregt en deugde- 
 lick schuldig te sijn aen Johanna Charlotte, Aletta, Frans  
 en Willemina Charlotte Ravensberg, onmundige kinderen  
 van Willem Ravensberg en Charlotte Schrassert zall. eermaels 
 Eheluijden, een capitale summe van drie hondert en vijftig 
 gulds heerkoomende wegens bewijs van ’s moeders goed, 
 door voorn. Willem Ravensberg aen deselve gedaen; sullende 
 boven de voorsr 350 gl. door de Heeren Overweesmren. aen 
 Lucia Ravensberg nog betaelt worden ten aller eersten 
 een summa van hondert en tagtig guldens mede voor 
 ’s Moeders goed, ende sulcx uijt de kostpskost-penñ. die Com- 
 paranten van de Heeren Overweesmren. in de aen- 
 staende maend Decemb. moeten ontfangen wegens ‘t  
 alimenteren der kinderen van wijlen Benjamin  
 Heeser; sullende de voorsr 350 gl. door Comparan- 
 ten jaerlicx verrent worden met vier gelijcke gl. 
 tot de effective aflosse toe; ende vermits de glte. 
 kinderen voor haer gem. Moeders bewijs gevestigd ston- 
 den in het Huijs cum annexis bij Comparanten be- 
 woont wordende en gekoft, en ’t selve verband met 
 permissie en consent van de Heeren Overweesmren. 
 thans soude geligt worden uijt de voorn. behuij- 
 singe en aenkleven ende ten Protocolle geroij- 
 eert, opdat Comparanten het selve te beter souden 
 konnen verbinden voor de koopspenn. door 
 haer te negotieren en sig daer mede te redden, 
 ende te gelijck de gem: kinderen oock secuir souden sijn voor 
 haer resterende bewijs van 350 gl.; soo verbonden Comparanten 
 niet alleen de koopsstpenningen die Comparanten wegens het 
 onderhoud van de kinderen van wijlen Benj. Heeser na Decemb. 
 1737. wederom sullen te goede krijgen; maer verwillekeurden 
 daer boven daer voor alle haere gereede goederen geene exempt 
 hoe genoemt en waer in bestaende de parate executie bij 
 verwonnen pande, soo als na willekeur deser stede en reg- 
 ten eijgt, met verband daer benevens van haer Hof leggende 
 alhier voor de stadt in de touwbaan, om aen ’t een en 
 ander allen onverhoopten hinder en schade van ’t voorn. 
 capitaal renten en kosten te konnen en mogen verhae- 
 len, deselve en aer ter cause voorsr submitterende de 
 judicature en executie van desen WelEd. Stadtgerigte 
 met renuntiatie van allen desen eenigsints tegenstrij- 
 dende exceptien. Actum den 26 Nov. 1737. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden Everhardus Heeser  
 ende Elisabeth van Santen Egteln. van opgeno- 
 men en deugdelick ontfangen penñ. opregt schul- 
 dig te sijn aen Juffr Cunnetje Lamberts Sas We- 
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 duwe van Burgermr. Franck Suijck zall. en haeren erven eene sum- 
 ma van sesthien hondert car. guld. à 20 st. ’t stuck, daer van sij 
 beloofden jaerlicx te sullen betalen een rente van vijf gelijcke guldens 
 van ijder hondert, edog binnen een maend of ses weecken na den 
 verschijndag betalende met 4 gl. per 100 te konnen volstaen; ende 
 sulcx tot de finale restitutie van het voorse capitaal toe, die 
 alle jaer sal mogen geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens 
 den verschijndag (: sijnde heden over een jaer de eerste :) opgeseit 
 sijnde. Voor welck capitaal, renten ende in cas van wanbetalinge 
 hier op te loopen proces-kosten, sij Comparanten verbonden 
 haere personen en goederen, geene uijtgesondert, stellende tot 
 een speciaal onderpand haer Huijs, plaets en schuijr in den 
 Donkerstrate naest den Scholt Bon ter eenre ende Hilbert  
 Busch ter anderen sijden, welck Huijs plaets en schuijre de Compa- 
 ranten beloofden in goede reparatie te sullen onderhouden, de 
 verpondinge jaerlicx te betaelen, ofte sal ’t Renthefferse vrijdag  
 staen het capitaal selfs altoos weder op t’eijsschen; soo oock in 
 cas van executie dit Huijs niet soo veel mogt opbrengen als 
 capitaal en agterstal met de kosten sullen bedraegen, sal ‘t 
 in soo’n val Renthefferse vrij staen het superplus aen der 
 Comparanten andere gereede en ongereede goederen te ver- 
 haelen. Alles met renuntiatie van alle exceptien, sonderling 
 van ongetelden gelde, en submissie als na rechten. Actum den 
 26 Nov. 1737. 
 
 Voor Holthe en Wilbrenninck Schepenen loofden en 
 wierden burgen als voorvancks regt is, Wessel van Kesteren  
 en Willem Jansen van Voorthuijsen voor ’t erfhuijs van 
 Marie Schaap wed. van Jan Sluijck; des beloofden Anna  
 Meurs lasthebbende van Reinier Schaap en Jan Sluijck 
 cum suis als Erfgen. de voorse burgen te vrijen als regt is. 
 Actum den 30 Nov. 1737. 
 
                                    De Heer Br Van Westervelt magtigt Gerrit van Meurs  
                                    om te ontfangen 2 capitalen ijder à 3000 gl. van ’t Q- 
                                    van Nijmegen. d. 7 Dec. 1737. 
 
 Voor Geltsaijer en Wolfsen Schepenen bekenden Harmen Jansen  
 en Truijtje Beerts Egteln. in eenen vasten en stedigen erf- 
 koop te hebben verkoft en oversulcx te transporteren 
 kragt deses aen Gerrit Gerritsen en Weimtje Barts  
 Egteln. en haeren erven een Huijsje met des selfs regt 
 en geregtigheit staende aen de Groote Merckt-strate 
 op het hoeckje van de Wal-steeg voor 125 car. gls. 
 vrij gelt, daer van Comparanten bekenden voldaen 
 te sijn. Belovende oversulcx voorse Huijsje te 
 wachten en wahren kommervrij en allen voor- 
 pligt, de verpond. 1737 incluis en putgelt tot 
 nu toe af te doen als erfkoops recht is; blijvende 
 de huijr tot Meij toe ten profijte van Verkoperen. 
 Actum den 9 Decemb. 1737. 
 
                                     Johanna Margareta Dijckmans magtigt ....War- 
                                     melo, woonende aen ’t groote Kerckhof tot Deventer 
                                     om met Bernhard Snellenburg te accorderen over de 
                                     nalatenschap van Naleken Dijckmans enz. d. 10 Dec. 
                                     1737. 
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 Voor Pronck en Wolfsen Schepenen ende mede als Geerfden van 
 Veluwe compareerden Gerrit Petersen van Horn ende Cathari- 
 na Godeus Egteln. Erfgen. ab intestato van het Freulijn Sophia  
 Florentina van Lanscroon, die geweesen ware Erfgen. van haere 
 vooroverledene Broeders en Susters, ende sijnde sij tweede Compa- 
 rante in desen geassisteert met haeren voorn. Man als hae- 
 re wettigen Voogd (: ende alhier ten overvloet mede present der 
 Comparanter kinderen Peter Jacobsen ende Jenneken Gerrits  
 met haeren broeder geassisteert :) welke Comparanten bekenden 
 voor sig ende haeren erven in eenen vasten en stedigen erff- 
 koop te hebben verkoft ende oversulcx kragt deses te cederen 
 en te transporteren aen den Heere Antonij van Westervelt, Heere 
 van Essenburg, Curator van de Provinciale Geldersche Academie 
 en Burgermr. der stadt Harderwijck, ende sijn Welgb. erven, 
 een Erve ende goed de Hoeve genaemt, gelegen in Hierde, en 
 voor een gedeelte mede in Veluwe in den Ampte Ermelo, be- 
 staende in hooge en laege landerijen, met alle regten en 
 geregtigheden soo in bosschen, wegen, wateren, en velden, 
 houtgewasschen, schaapstreecken ende voorts alle ap- en 
 dependentien van dien, sijnde allodiael goed, met geene ande- 
 re lasten beswaert als des Heeren verpond! aen de Ontfange- 
 ren van Harderwijck ad f 28 – 16 – 4, ende aen den Ontfanger 
 van Ermelo f 1 – 3 - ! werdende thans meijers wijse bij de 
 kinderen van Egbert Cornelissen gebruijckt, niets ter werelt 
 van dien uijtgesondert, voor eene summa van agt duijsent 
 en tweehondert gl. waer van Comparanten bekenden vol- 
 daen en den laetsten met den eersten penñ. vold betaelt te sijn. 
 Belovende mits dien het voorse erve en goed met 
 alle des selfs regten te wagten en te wahren kom- 
 mervrij, ende allen voorpligt tot de verpond. 1736. 
 incluis daer van af te doen, als erfkoops regt is, 
 onder verband van haere en haerer erven personen 
 en goederen, met submissie aen het Hof provinciael van 
 Gelderlant ende allen anderen Heeren, Hoven, Rigteren en 
 Gerigten, met renuntiatie van alle exceptien. Blijvende 
 de pagt op petri 1738. sullende verschijnen tot profijte 
 van den Heere Kooper. Ende sal is desen bij den Secret. 
 als Geerfds naemens der Comparanten werden afge- 
 segelt. Actum den 17 Dec. 1737. 
 
                                      Dr. W. van Griethuijsen magtigt Willem van Trijst om 
                                      te ontfangen van Henrik de Beijer f 299 gl. cum interee. 
                                      en voorts waer te neemen alle saecken die hij hem over sijn 
                                      hand sal opgeeven. d. 17 Dec. 1737. 
 
 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen bekenden 
 Dr. Johan Greve en Juffr Helena Wilhelma Ridder  
 Egteln. in eenen onwederroepelijcken erfkoop te 
 hebben verkoft aen de Diaconie deser stadt een 
 obligatie ter capitale summa van vijfhon- 
 dert Car. guld. in dato den 15 Dec. 1725. staen- 
 de gevestigd in het Huijs van Jacob Wesenhage  
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 staende in de Hooge Strate, thans bij de wed. van Dnus Hermannus  
 Proper in huijr bewoont werdende, ende doende jaerlicx een rente 
 van 3½ gl. per centum, als nader bij het Recognb. te sien, sulcx 
 voor een gelijcke summa van vijf hondert car. glns; waer van 
 de Comparanten uijt handen van de tijdelijcke Diaconen (: hier toe 
 bij de Heeren van de Magistraat behoorlick geauctoriseert :) beken- 
 den voldaen te sijn: dienthalven voorse obligatie met alle recht 
 en aenkleven van dien cederende en transporterende aen voorn. 
 Diaconie deser stadt, sonder eenig tegt op deselve te behouden; met 
 belofte van deselve te sullen wachten en wahren als regt is, onder 
 verband en submissie als na regten. Actum den 18 Dec. 1737. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden Dr. Johan Greve en Juffr Helena  
 Wilhelma Ridder Egteln. van opgenomen ende ter leen ont- 
 fangen penningen opregt en deugdelik schuldig te sijn aen de 
 Duijtsche gereformeerde Diaconie deser stadt (: hier toe bij de 
 Magistraat deser stadt geauctoriseert :) eene summa van een duij- 
 sent car. glns. à 20 st. het stuck; daer van sij beloofden jaerlicx 
 te sullen betaelen een rente van vier gelijcke guldens per centum; 
 tot d’aflosse toe, die t’elcken jaere op den verschijndag (: heden over 
 een jaer de eerste :) sal mogen geschieden, mits een vierdeel jaers 
 bevorens opgeseit sijnde. Voor capitaal, renten en bij wanbetalin- 
 ge hier op te lopen kosten verbonden Comparanten haere personen 
 en goederen, ende specialik haer Huijs en erve staende en gelegen 
 naest de Luttekepoort bij haer selfs thans bewoont en gebruijckt 
 werdende, ende stelden verder tot borge als principiaal haer 
 Moeder Juffr Lubberta Berger wed. van Dr. Wilhem Greve, die alhier 
 mede present de voorse schult als haere eijgene (: met renuntia- 
 tie van het Situm Velleianum, waer van sij bevorens onderrigt 
 was; voorts van de beneficien van ordre off excussie :) heeft aen 
 en op sig genomen, onder verband van haere persoon en goederen, 
 ende met speciale overgifte, dat sij geene van haere ongereede 
 goederen sal verkoopen of beswaeren, ofte dat de Diaconie daar mede 
 voldaen of in de vestenis de eerste sal sijn, gelijck sij in sulcke val 
 van nu af die goederen specialik voor het voorseide capitaal 
 en renten samt kosten is verbindende, ende in cas van verkoopin- 
 ge of beswaer mag lijden dat dese ten protocolle werde gestelt 
 als een speciale en anterieure vestenis, sonder prejudicie nogtans 
 aen een tweede obligatie ter gelijcker summe ten behoeve van 
 de Diaconie op heden afgegeven. Sig vervolgens submitterende 
 de parate executie van deser stadt en allen anderen Gerigten, 
 met renuntiatie van alle uijtvlugten ter contrarie, sonder- 
 ling van ongetelden gelde. Actum den 18 Dec. 1737. 
 
 Voor Van de Graaf en Wolfsen Schepenen bekende Juffe  
 Lubberta Berger wed. van Dr. Wilh. Greve wegens ter leen 
 ontfangen penningen opregt schuldig te sijn aen de Gere- 
 formeerde Duijtsche Diaconie deser stadt eene summa 
 van een duijsent car. guldens à 20 strs het stuck; daer 
 van sij beloofde jaerlicx te sullen betaelen een rente van 
 3½ gelijcke gls per centum, ende sulcx tot de werckelijcke 
 restitutie en aflosse toe, welcke alle jaer op den verschijn- 
 dag (: heden over een jaer de eerste :) sal mogen en 
 moeten geschieden, mits een vierdeel jaers bevoorens  
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 van de eene of andere sijde opgeseit sijnde. Voor welck capitaal 
 en renten, ende bij onverhoopte wanvoldoeninge hier op te 
 loopen kosten verbond sij Comparante haere persoon en 
 goederen gerede en ongereede, met speciale belofte dat sij 
 geene van haere ongereede goederen sal verkoopen of beswae- 
 ren, of dat de voorseide Diaconie daer van voldaen werden 
 ofte in de vestenis de eerste sijn sal, gelijck sij in sulcken val van 
 nu af die goederen specialik voor het voorseide capitaal 
 renten en kosten is verbindende, ende in cas van verkoo- 
 pinge of beswaer mag lijden dat dese ter protocolle werde 
 gestelt als eene speciale en auterieure vestenis. Sig vervol- 
 gens submitterende de parate executie van de Stadt-Gerigte 
 van Harderwijck ende allen anderen Rigteren en Gerigten; 
 met renuntiatie van alle exceptien, sonderling van ongetel- 
 de gelde. Actum (: na voorgaende goedkeuringe en ap- 
 probatie van de Magistraat :) den 18 Dec. 1737. 
 
 Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen bekenden 
 Claas Korff en Janneken Driessen Egteln. in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft ende oversulcx 
 kragt deses te cederen en te transporteren aen Nico- 
 laas van Houten en Jannetje Volten Egteln. en haeren 
 erven een camp lands gelegen aen deser stadt gragte 
 voor de groote poort langs Bette Roeters steegje 
 soo en als haer die uijt de naelaetenschap van  
 haer Oom Nicolaas Haring was aen en toegedeilt, 
 voor seven hondert en vijf en veertig guldens, daer 
 van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Beloven- 
 de mits dien het selve parceel; niet beswaert als met 
 een verpondinge van twee guldens, en sijnde thiend- 
 vrij, te wachten en wahren kommervrij, en allen 
 voorpligt daer van af te doen, als erfkoops regt is; 
 onder verband en submissie als na regten. Actum den 
 21 Dec. 1737. 
 
 Voor Oosterbaan en Wolfsen bekenden Wouter Hoefhamer  
 en Judith Hogen Egteln. in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en oversulx te cederen en 
 te transporteren kragt deses aen Cornelis Henricksen  
 en Aaltje Wijneken Egtel. en haeren erven een Hof 
 gelegen naest ’t postpaerd op den hoeck van de ge- 
 meijne weg voor 50 gl. daer van Comparanten 
 bekenden voldaen te sijn. belovende mits dien voorse 
 Hof te wagten wahren en vrijen als regt is. 
 Actum den 26 Dec. 1737. 
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 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen bekenden Geurt Hen- 
 ricksen en Hilletje Hartgers Egteln. opregt en deugdig schuldig 
 te sijn wegens opgenomen penningen aen Geurt Arentsen  en 
 Henrickje Henricks Egteln. en haeren erven een summa 
 van twee hondert car. gulds, daer van sij beloofden jaer- 
 lijcks te betaelen een rente van drie en een halve guldens 
 van ijder hondert, welcke rente sal continueren te loopen 
 tot de aflosse toe, die t’elken jaere op den verschijndag 
 (: heden over een jaer de eerste :) sal mogen beschieden, mits 
 een vierdeel jaers bevoorens sijnde opgeseit. Voor welck 
 capitaal en renten, ende bij wanbetalinge te vallen kosten 
 verbonden Comparanten specialik haer Huijs naest 
 ’t erve van de Heere Wilhem Johan van Westervelt, daer 
 se selfs woonen, ende voorts bij insuffisance alle haere 
 andere goederen gerede en ongerede. Met renuntiatie 
 van alle exceptien, sonderling van ongetelden gelde, 
 daer van sij onderrigt waren. Actum den 3 Jan. 1738. 
 
                                    Certificatie van Schepenen ten behoe-      Jacomina Meijnssen magtigd haer 
                                    ve van Jacobje Henricks, als regt      Broer Jan Meijnssen om t’Amster- 
                                    hebbende tot een legaat van 300 gl.      dam voor haer t’ontfangen en 
                                    door Willem Denijs op haer bemaeckt,      te quiteren 1000 gl. door Willem 
                                    en volmagt van haer op haer man      Denijs aen haer gelegateert. 
                                    Jan Meijnen om ’t selve t’Amsterdam      d. 17 Jan. 1738. 
                                    t’ontfangen. d. 8 Jan. 1738. 
 
                                    De Heer Joachim van Eck magtigd sijn 
                                    Broeder Dr. Engelb. van Eck over den 
                                    saecken van haerer ouderen boedel d. 
                                    22 Jan. 1738. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen compareerde En- 
 geltje Roelofs wed. van Willem Arentsen, dewelke bekende 
 met Geurt Arentsen en Egbert Engelenburg, bij de Heeren 
 van de Magistraat aengestelde voogden over haere onmundige 
 kinderen, bij voorn. Willem Arentsen zall. in ehestand gepro- 
 creërt, met naemen Arent, Lubette ende Roelof Willemsen  
 een boedelscheidinge te hebben ingegaen, nadat sij elkan- 
 deren van de staat des boedels volkomen onderrigt en ope- 
 ning hadden gedaen, soo welvan het geene der kinde- 
 ren vader ten huijwlijck had aengebragt, ende van 
 het geene van sijn aengebragte goederen staende ehe 
 was ingekomen, als het geene sij Comparante van 
 haere sijde bij het ingaen des huijwlijcks ende daer 
 na was had aengebragt, voorts oock van het geene 
 sij Echteluijden, ende sij Comparante na doode 
 van haer man tot hier toe geconquesteert 
 hadden. Sulcks dat aen de voorn. kinderen voor 
 vaders goed is toegedeelt en bewesen een camp 
 voor de stadt genaemt de Padkamp bij de estinatie 
 des boedels getaxeert op                                        1000 - : - 
 3 Math Hooijlants op de Cromme Mehen, gestelt     750 - : - 
 op                                                                
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 6 schepels saeijlant gelegen tot Hierden het Geer genaemt 
 op                                                                                               750 - : - 
 En daer boven nog aen gelt                                                       767 - : - 
 Wegens de halfscheijt van den inboedel, huijsraad 
 winkel enz. door vrouw Van Cleef in het geheel 
 getaxeert op f 465 - : -                                                                232 – 10 – 
 maeckende te samen                                                           f   3499 – 10 – 
 waer boven de kinderen nog is bewesen ’t volgende Linnen: 
 15 Hembden van haer Vader, 10½ ellen gebleijckt linnen, 18 bed- 
 lakens, 18 kussen-sloopen, 13 servetten ende 3 Tafellakens; 
 Voorts beloofde de Comparante haere voorn. kinderen 
 tegens de opkomsten van der selver goederen te sullen ali- 
 menteren en voorsien van huijsvestinge, kost en dranck, 
 kledinge, ende te laeten leeren en onderwijsen na hae- 
 ren Staat, tot den mondigen dag toe, ende alsdan de 
 voorse goederen vrij en onbekommerd (: blijvende den 
 overigen geheelen boedel met raad en onraad aen de 
 Comparante :) te sullen overgeeven. Verbindende on- 
 dertusschen voor het gereede gelt ter summa van 
 negen hondert negen en negentig guldens 10 st., onder 
 de voorenstaende f 3499 – 10 -: begrepen, haere persoon 
 en goederen, specialick het huijs daer sij in woont, met all 
 dat daer in is. Hier waren aen en over geweest den bovenge- 
 noemde Voogden, die verklaerden na genoegsaeme infor- 
 matie van den staat des boedels, die scheijdinge en afgoe- 
 dinge in alle rechtveerdigheit alsoo beraemt te hebben; waer- 
 om Overweesmrn. dese alsoo geaggreërt hebben. Actum 
 den 24 Jan. 1738. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks recht is, Cornelis  
 Lubbertsen ende Simon Hesselsen voor het erfhuijs 
 van Hessel Willemsen en Jannetje Kloppers in 
 leven Echteln. Des beloofde Gerrit Hesselsen als 
 Erfgen. de voorn. burgen te vrijen als recht 
 is. Actum den 25 Jan. 1738. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen ende mede 
 als geerfden in Veluwe compareerde de Heere 
 Anthonij van Westervelt, Heere van Essenburg, Bur- 
 germr. deser stadt, ende Curator van de Provinciale 
 Academie alhier, dewelke bekende bij desen Revers- 
 brieve, hoe dat de Heeren van de Reeckeninge 
 in Gelderlant aen hem ende sijn WelEd. erven 
 ende nakomelingen in eenen jaerlijcksen erfpagt  
 hadden geaccordeert en overgegeeven 
 het regt den Ed. Mog. Heeren Staaten deses 
 Furstendoms en Graafschaps competerende 
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 over en aen de Leuvense of Hierder Beeck omtrent Hulshorst 
 of aen het water lopende door de Sandbergen en het gemeijne 
 velt en door des selfs landerijen in de Leuvense of Hierder beeck 
 in den Ampte van Ermel, om daer op te leggen een ofte meer pa- 
 pier-molens, buijten prejudicie of nadeel van ijmant, oock uijt 
 genomen soo bevoorens ter camere aen ijmant ijts van het 
 voorse water in erfpagt of anders uijt gedaen bevonden mogt 
 worden, en dat mede voor soo veel de Ed. Mog. Heeren Staaten 
 deses Furstendoms en Graefschaps ten respecte van de Land- 
 vorstelijcke Hoog- en geregtig- heit in deselve daer toe sullen 
 sijn beregtigt; mits hier voor jaerlijcks op Martini na Erf- 
 pagts regten aen den Rentmeester van Veluwe in der tijd sijn- 
 de sullende betaelen van de voorse papier molens vijf gul- 
 dens, om daer aff in reeckeninge te verandwoorden na 
 behooren, waer van het eerste jaer vervallen sal sijn en 
 betaalt moeten werden op verlos van den effecte deses 
 op den 1 dag Martini 1733. en soo vervolgens van jaer tot 
 jaer; bij het graeven, leijden en stouwen van welck water 
 of daer op te leggen molens indien het ten eenigen tijd 
 soude mogen koomen te gebeuren, dat den Heere Compa- 
 rant of sijn Weled. nakomelingen eenige oppositie of 
 belet gedaen wierde, door diegeene, welcke hier door of 
 mede souden meijnen vernadeelt te sijn of te worden, dat 
 sijn WelEd. of des selfs nakomelingen sulcx op sijn of haer 
 eijgen kosten en buijten laste van welgem. Camere ofte 
 de Domeinen sal of sullen moeten afwagten en weeren. 
 Alles met meerderen te verneemen bij den originelen bese- 
 gulden en onderteeckenden erfpagts brieve den 18 Jul. 
 1731. daer van gecoucheert en uijtgegeeven. Ten gevolge 
 van all ’t welke ende waer tegens de voorn. Heere 
 Van Westervelt voor sig en sijn WelEd. erven en nakome- 
 lingen verklaerde den voorsr Erfpagt alsoo aen te 
 neemen, ende dienthalven beloofde all ’t geene voorsr. 
 te sullen presteren en nakoomen, ende specialick de voorñ. 
 jaerlijckse recognitie promptelik te sullen voldoen, 
 daer voor verbindende de bereits gelegde en verder te 
 leggene papier-molens op het voorsr water, ende voorts 
 generalick sijn persoon en goederen; met submissie der selver 
 aen de judicature en executie van den Hove Provinciael 
 van Gelderland, om indien in de betalinge van de 
 voorbenoemde jaerlijcksche recognitie eenig gebreck 
 viele, deselve na Erfpagts regten samt alle kosten 
 en schade, daer omme gedaen en geleden, te mogen 
 verhaelen, met renuntiatie van alle exceptien. 
 ‘T’oirkonde is desen Reversbrief met deser stadt 
 segul en secretarii subscriptie gemunieert, en 
 bij Schepenen als Geerfden in Veluwe nevens de 
 Heere Comparant betekent en besegult. Actum 
 den 14 Febr. 1738. 
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 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen bekende Maria Lim- 
 perts wed. van Heimerick Limperts, geassisteert met Cor- 
 nelis van Laar, voor sig en als moeder en mombersche van 
 haeren onmundige kind in echt verweckt bij Heimr. Lim- 
 perts voorñ. op den 15 sept 1731. met kennisse van de Heeren 
 Overweesmre. in het openbaer te hebben verkoft ende alnu 
 te cederen en te transporteren aen en ten erflijcken 
 behoeve van Evert Bunschoter en Aeltje Logen Echteln. 
 en haeren erven haer Huijs of Schuijr staende alhier in 
 de Bongarts steeg bij haer bewoond geweest voor een 
 summa van 80 gl. vrij gelt haer tot haer genoegen 
 voldaen, belovende dienthalven voorse parceel als 
 vrij goed, onbelast of onbeswaerd, dan alleen met een 
 jaerlijckse verpond. van f 2 – 13 – 2, te wachten en 
 wahren commervrij en allen voorpligt daer van af te doen 
 als erfkoops recht is, onder verband, submissie en 
 renuntiatie als na rechten. Actum den 12 Meij 1732. 
 en alhier gebragt den 14 Febr. 1738. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen bekenden 
 Jacob Glasenberg en Gerrit van Kisvelt in 
 qualiteit als Voogden van de onmundige kin- 
 deren van Jan Crol en Johanna van Kisvelt  
 in leven Egteln. met consent en approbatie 
 van HHre Overweesmrn. in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over 
 sulcx kragt deses te cederen en te transpor- 
 teren aen Jan Hermannis en Maritje van  
 der Veen Egteln. en haeren erven een Hoff 
 in de Knijptang voor dese stadt naest de 
 wed. van Jan Rijcksen ter eenre en Gerrit  
 Egbertsen ter andere sijden, voor de summa 
 van 180 car. glns. vrij gelt, waer van Com- 
 paranten in haere qualiteit verklaerden 
 voldaen te sijn: belovende mits dien voorse. 
 hof te wachten en wahren kommervrij en 
 allen voorpligt daer van af te doen als 
 erfkoops recht is, onder verband van der pu- 
 pillen personen en goederen, met submissie als 
 na rechten. Actum den 14 Feb. 1738. 
 
 Voor Oosterbaan en Wolfsen Schepenen compareer- 
 den Everd Wesenhagen ende Geertje Wesenhagen, de- 
 welke bekenden haere ongereede goederen, welke sij 
 tot hier toe in gemeijnschap hadden gehad, te 
 hebben verdeijlt in volgende wijse: Dat Everd 
 Wesenhagen in eijgendom sal hebben besitten en be- 
 houden het Huijs aen den Broederen, tusschen het 
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 huijs van de wed. Greve en dat van de wed. van Dirck Jurri- 
 ensen bij Dirck Onjers bewoont werdende; mits gaders het 
 Huijs in het straatje aen de Merckt naest Johan Moijens  
 schuijr ter eenre en de schuijr van Jan Elfrinckhof ter 
 andere sijden, daer Frederick               thans in woont. 
 Daer tegen Geertje Wesenhagen in eijgendom sal hebben 
 besitten en behouden het Huijs in de Groote poorts strate 
 naest Peter Teunissen ter eenre en Gerrit Huijberts ter 
 andere sijden bij haer selfs bewoont werdende; als mede 
 het Huijs in de Donker strate naest Juffr Eding ter eenre 
 en Hilbert Busch ter andere sijden bij             Calverhagen 
 bewoont werdende; mitsgaders den Hof gelegen voor de 
 Luttike poort, sijnde de tweede hof van de gragt naest 
 de gemeene steeg. Welke over en weder toegedeijlde 
 goederen den een den anderen cedeerden en transpor- 
 teerden kragt deses met belofte van deselve te wag- 
 ten en wahren als regt is. Blijvende nog tusschen 
 haer beijden gemeijn de winkel (: en onraad of schul- 
 den :) voorts Huijsraad, tot dat sij van elkanderen 
 sullen scheijden, mitsgaders winst en verlos van de  
 winkel, als mede de huijren der Huijsen en Hof tot 
 ult. April. 1738. toe. Actum den 15 Feb. 1738. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen en overwees- 
 mre. bekenden Jan Hondius  en Maria van der Veen  
 Egteln. voor sig en haeren erven wegens opgenomen 
 penn. opregt schuldig te sijn aen Jacob Glasenberg 
 en Gerrit van Kisvelt in qualiteit als voogden van 
 de kinderen van Jan Crol en Johanna van Kis- 
 velt in leven Egteln. (: hier toe specialick door de 
 Heeren van de Magistraat deser stadt geauctori- 
 seerd :) een summa van vier hondert car. guldens à 
 20 strs ijder; waer van sij beloofden jaerlijcx te beta- 
 len een rente van vier per centum, welke sal conti- 
 nueren en loopen tot de effective aflosse toe, die op 
 elken verschijndag (: heden over een jaer de eerste :) 
 sal mogen geschieden, mits een vierdeel jaers be- 
 voorens opgeseijt sijnde. Voor welck capitaal 
 renten en bij onverhoopte wanbetalinge hier 
 over te lopen kosten verbonden Comparanten spe- 
 cialick haer Huijs en Camer in de Schoenmaeckers- 
 strate naest Vrouw Offenberg ter eenre en Vrouw 
 Huijsman ter andere sijden, ende haer Hof gelegen 
 in de Knijptang naest Gerrit Egbertsen ter 
 eenre, en die van de wed. Hoedemaeckers ter an- 
 dere sijden, met alle ap- en dependentien, ende 
 voorts haere personen en alle andere goederen, 
 met renuntiatie van alle exceptien, sonderling 
 van ongetelden gelde, met submissie als na rechten. 
 Actum den 21 Feb. 1738. 
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                                    Neeltje Martens wed. en universele 
                                    Erfgen. van Philippus Richter mag- 
                                    tigd Do. Wilh. van Gendt om alle 
                                    haere uijtstaende affaires aen Cabo 
                                    de goede Hoop te verrigten, ontfange 
                                    en quiteren enz. d. 25 Feb. 1738.  
 
 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen compareerde 
 Trijntje Gijssen wed. en Boedelhouderse van Dirck Albertsen  
 dewelke in eenen vasten en stedigen erfcoop heeft verkoft 
 gecedeert en getransporteert kragt deses aen Gerrit  
 Jacobsen en Jacobje Jacobs, Broeder en Suster even nae, 
 een Huijs, plaets en uijtgang, staende en gelegen in den 
 Oosterwijck aen de walle, daer verkoperse tot hier toe 
 selfs in woont, voor een summa van vierhondert 
 car. glns., daer van Comparante bekende voldaen 
 te sijn. Belovende oversulcx voorse Huijs en Erve 
 op een verpond. van f 2 – 0 – 8 en den uijtgang op 
 een gulden aen de stadts kiste, te wachten en wah- 
 ren kommervrij ende allen voorpligt daer van af 
 te doen als erfkoops recht is; onder verband 
 en submissie als na regten. Actum den 25 Febr. 
 1738. 
 
 Voor Van Holthe en Wilbrenninck Schepenen bekenden 
 Gerrit van Kisvelt en Geertruijd Deijters Egteln. we- 
 gens opgenomen penningen opregt schuldig te sijn aen 
 Adam van Luijck en Helene van Eerden Egteln. en 
 haeren erven een summa van twee hondert car. 
 guldens, waer van sij beloofden jaerlicx te betaelen 
 een rente van vier gl. van ijder hondert, ende 
 sulcx tot de finale aflosse toe, die op ijder verschijn- 
 dag (: heden over een jaer de eerste :) sal mogen ge- 
 schieden, mits een vierdeel jaers bevoorens opgeseijt 
 sijnde. Voor capitaal renten en bij wanbeta- 
 linge hier op te lopen kosten verbonden Com- 
 paranten specialik haer Huijs in de Lutteke 
 poorts strate naest Jacob Santbergen ter eenre 
 en Lambert Boxhorn ter andere sijden, ende 
 haer Hof gelegen bij de Oude Mole naest Vrouw 
 Huijsman ter eenre en Derck Huijgen ter andere 
 sijden, ende voorts generalik haere personen en 
 goederen, met renuntiatie van alle exceptien, son- 
 derling van ongetelden gelde, onder submissie 
 als na regten. Actum den 28 Feb. 1738. 
 
                                    Schipper IJsbrant Willems magtigt      Certificaat van Willem  
                                    Dr. Joh. Apeldorn ad litem contr. Jan      Smits eerlijcke geboorte 
                                    Dircksen. d. 29 Feb. 1738.      en comportement en ver- 
       klaeringe van dDren Mede 
       en Chirurgijns van sijn  
       dienst alhier. d. 1 Mart. 1738. 



182 
 

ORAH 152  1738 fol. 093 
 
 Voor Boonen en Wolfsen loofden en wierden burgen 
 als voorvancks recht is Gerrit Snel ende Andries Snel  
 voor het erfhuijs van Aaltje Gerrits; des beloofde Elisa- 
 beth Gerrits als suster ende sig sterck maeckende voor de 
 kinderen van Geertruijd Gerrits Zall., ende voor het 
 kind van Gangolf Jacobs Zall., t’saemen Erfgen., den 
 voorsr burgen te vrijen als regt is, onder verband en 
 submissie als na regten. Actum d. 8 Mart. 1738. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen der stadt Har- 
 derwijck compareerde Henrik Egbertsen, woonagtig in het 
 Ampt Dornspijck, dewelke verklaerde dat hij sig eeniger 
 maaten beswaert vond, ter oorsaecke hij aen sijne voor- 
 kinderen bij wijlen Geijsje Cornelissen ehelick geprocreërt 
 voor haer Moeders goed meer had bewesen als hij schuldig 
 ware, door dien sij daer bij vrij trecken de halfscheijt van 
 alle den eijgendom, ende hij alleen met de lasten en schulden, 
 die veel meer als ’t gereede bedraegen, blijft sitten, bij tijd en 
 wijlen tot merckelijcknadeel van sijn nakinderen bij Aaltje  
 Henriks verweckt of verder te verwecken sullende strek- 
 ken; dat hij om dat beswaer tot egaliteit en redelijck- 
 heit te brengen bij desen in forme van uijtterste wille, ofte 
 gifte onder de elevende, op de beste wijse verklaerde en wilde, 
 dat na sijn dood de nakinderen uijt sijn goederen sullen 
 voor uijt trecken twee duijsent guldens, ende dan vorder 
 met de voorkinderen in sijne nalaetenschap succederen ega- 
 lijck en in hoofden. Betuijgende hij in opregtigheit sijnes 
 gemoeds, dat de voorkinderen bij de gedaene afgoedinge 
 wel soo veel meer hebben gekregen als haer just toe- 
 kwam. Oirkond der schepenen betekening en bese- 
 geling in Harderwijck d. 11 Mart. 1737. ende was bij Sche- 
 penen getekent en gesegult. 
 
                                    Elisabeth Gerrits wed. van Everd van       De Vaendrig Jean Louis de Sausin magtigd 
                                    Veen, Meden Erfgen. van Aaltje       den Advocaat Alexander Pluvianes en 
                                    Gerrits magtigd Dr. Apeldorn ad       Monsr Felix woonagtig tot Lausanne 
                                    negotia et lites. d. 12 Mart. 1738      ad negotia generaliter. d. 12 Mart. 1738. 
 
 Voor Geltsaijer loco Oosterbaan en Boonen loco Pronck  
 Schepenen en overweesmre., ende mede soo veel nodig 
 als Geerfdens in Veluwe compareerde Henrickje Timonsen 
 wed. van wijlen Henrick Jacobsen, geassisteert soo veel nodig 
 met Reijnder Gerrits, tot haer tweede ehe sullende treden, 
 en heeft haere vier onmundige kinderen met nae- 
 men Jacob, Tijmen, Derk en Gerrit Henricksen bij 
 haeren overledenen voorn. Man in ehestand verweckt 
 en nog onmundig, ten overstaen van Franck Dece- 
 mers en Decemer Apeldorn aengestelde Momberen 
 over de voorn. onmundigen volgens appoincte- 
 ment van Haer WelEd. en Agtb. de Heeren van de  
 Magistraat deser stede van den 13. Mart. 1738. tot  
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 Schepenen en haer genoegen afgegoedet en voor haeres vaders 
 goed bewesen een summa van 1700 gl. of ijder kind 425 gl. 
 uijt te rigten aen deselve ten haeren mundigen dagen, 
 waer en boven de Comparante voor het voltrecken 
 van haer tweede huijwlijck aen gemlte Momberen 
 sal overleveren een kist met de klederen van linnen 
 en wollen van den overledene, en waer van Compa- 
 rante een inventaris of specificatie sal opstellen 
 en soo nodig beëdigen; Verders heeft sij belooft en 
 aengenomen de voorsr onmundigen eerlijck te 
 sullen onderhouden en verplegen in kost, en dranck, 
 kledinge en redinge voor de interesse van de 
 bewesene penningen tot haer meerderjaerigheit 
 na staats gelegentheit, en laten leeren lesen 
 en schrijven. Verbindende tot nakoominge 
 deses haere persoon, gereede en ongereede 
 goederen, specialijk daer voor verbindende 
 haer Huijs, Hof en Schuijr, en de bij en on- 
 der gehorende landerijen op ’t Hull bij Nun- 
 speet onder de Ampte van Ermelo gelegen,  
 deselve en haer ter cause voorsr submitteren- 
 de de judicature van desen WelEd. Stadt Ge- 
 rigte, Hove van Gelderlant en Lant Gerigte 
 van Veluwe, met renuntiatie van allen desen 
 eenigsints tegenstrijdige exceptien. Actum 
 den 13 Mart. 1738. Oircond Schepenen en 
 Geerfde (: en die van Johan Schrassert in 
 plaets en ter bede van de Comparante ) 
 betekening en besegeling. In margine stond: 
 Geregistreert ten protocolle van Ermello 
 op ’t Hul, fol. 126. verso op den 14 Maart 1738. 
 get. T. Bon Prothocoll. ibid. 
 
 Voor Van Holthe en Wilbrenninck Schepenen 
 bekenden Do Taddeus Ferdinant, Predikant in 
 Oostindien, en Evertje Menno Echteln., in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, 
 en oversulcx kragt deses te transporteren 
 aen Anneken Stoothuijs en haeren erven 
 haer Huijs in de Donkerstrate naest 
 de Weduwe van Reijer           ter eenre, en 
 de wed. van Harmen Toornman ter andere 
 sijden voor vier hondert en vijf en twin- 
 tig guldens, ende haer Hof gelegen voor 
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 de Smeepoort de tweede hof in het Molesteegje naest 
 de camp van de Heere Schrassert ter eenre en de hof 
 van de Heer Burgermr. De Meester ter andere sijden, 
 voor vijf en tagtig gl. Bekennende van de voorsr 
 coopspenn. te sijn voldaen, en dienthalven belovende 
 de voorsr parcelen met alle regt en geregtigheit te 
 wagten en wahren kommervrij en allen voorpligt 
 daer van af te doen als erfkoops regt is. Onder 
 verband als na rechten. Actum den 18 Mart. 1738. 
 
                                    Attestatie van Medicus en Chirur- 
                                    gus over de impotentie van de 
                                    Vaendrig Lulofs. d. 19 Mart. 1738. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen bekenden 
 Henrick Jansen en Jannetje Helmigsen Egteln. wegens 
 verstreckte penñ. opregt schuldig te sijn aen Gerrit  
 Poel als Erfgen. van sijn Oom Evert Sanger een sum- 
 ma van hondert en vijftig car. guldens, daer van 
 sij beloofden jaerlicx te betalen een rente van vier 
 guldens van ’t hondert, dus 6 gl. jaerlicx, tot de af- 
 losse toe, die t’elken verschijn-dage sal mogen ge- 
 schieden mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijn- 
 de. Verbindende voor capitaal, renten en hier op bij 
 wanbetalinge te loopen kosten haar Huijs en erve 
 staende in de Groote Merckt-Strate naest Dries en 
 Jan Jansen ter eenre en Herman Jansen nodo Gerrit  
 Gerritsen ter andere sijden, voorts haere personen 
 en goederen met submissie als na rechten, en renun- 
 tiatie van de Exceptie van Ongetelden gelde. Actum den 
 22 Mart. 1738. 
 
 Voor Pronck en Wolfsen Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Mr. Derck Proper  
 en Wijne Henricksen voor het Erfhuijs van 
 Everd Sanger; des beloofde Gerrit Poel als 
 Erffgen. deselve burgen te vrijen. Actum den 
 29 Mart. 1738. 
 
 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen bekenden 
 Wijne Henricksen en Henrickje Gerrits Egteln. 
 voor sig en haeren erven wegens opgenomen 
 penn. opregt schuldig te sijn aen de Diaconije 
 van de gereformeerde Armen deser stadt (: hier 
 toe geauthoriseerd :) een summa van vier hon- 
 dert Car. glns., daer van sij beloofden jaer- 
 lijcx te betalen een rente van vier gulds 
 per centum tot de aflosse toe, die t’allen  
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 jaere op den verschijndag sal mogen geschieden, mits een 
 vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. Daar voor en 
 voor allen hinder en schade tot een speciaal onderpand 
 stellende haer Huijs in de Hooge Strate en Hof gele- 
 gen voor de Luttekepoort aen de weg op den hoeck 
 van de Knijptang, ende tot verdere wahrschap 
 verbindende haere verdere gereede en ongereede 
 goederen, met renuntiatie van alle exceptien, son- 
 derling van ongetelden gelde, onder submissie als 
 na rechten. Actum d. 3 Apr. 1738. 
 
                                    De Wed. van den Advocaat Gerrit  
                                   Jan ten Oever magtigd Dr. Johan  
                                   van Hattum, Advt tot Zwolle, met 
                                   revocatie van voorige op Dr. Gerrit  
                                   Meijling gepasseert. d. 4 Apr. 1738. 
 
 Voor A. van Westervelt en Wolfsen Schepenen be- 
 kenden Egbert Engelenburg en Jannetje Westen- 
 hoven Egteln. voor sig en haeren Erfgen. in 
 eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben ver- 
 koft en oversulcx kragt deses te transporteren 
 aen Gerrit Wedwer en Gerharda van Soelen  
 Egteln. en haeren erven een Hof gelegen aen 
 de gragt buijten de Luttekepoort, naest de 
 Heer van Westervelt ter eenre en de Heer 
 Van Manen ter andere sijden, voor 130 gl. 
 daer van Comparanten bekenden voldaen 
 te sijn. Belovende mits dien den selven 
 hof te wagten en wahren kommervrij 
 en allen voorpligt daer van af te doen 
 als erfkoops recht is, onder verband 
 als na rechten. Actum den 5 Apr. 1738. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen bekenden 
 Gerrit ter Beeck en Leida van Meenen Egtel. voor sig 
 en haeren erven wegens opgenomen penn. (: met kennis 
 van Overweesmr.) opregt schuldig te sijn aen de onmun- 
 dige kinderen van Jan Crol en Johanna Egberts in le- 
 ven Egtel. een summa van twee hondert gl., daer van 
 sij beloofden jaerlicx te betaelen een rente van vier 
 gl. per centum to de aflosse toe, die op ijder ver- 
 schijndag (: heden over een jaer de eerste :) sal mogen 
 en moeten geschieden, mits een vierdeel jaers bevo- 
 rens opgeseit sijnde. Voor all ’t welcke en bij wan- 
 betalinge te loopen kosten de Comparanten ver- 
 bonden specialik haer Huijs in de Vullerstrate 
 naest Hartger Petersen ter eenre en Cornelis van   
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 der Veen ter andere sijden, ende haer Hof gelegen voor de 
 groote poort naest IJsbrant Hoefhamer en Hartger Petersen,  
 ende stelden tot verdere wahrschap haer personen en  
 goederen, met renuntiatie van alle exceptien, in specie van 
 het verbod van dwarcklosse, et non num. pecure. met sub- 
 missie als na rechten. Actum den 10 April 1738. 
 
 Voor A. en H. van Westervelt Schepenen verklaerden  
 Do Henrick van Balen en Juffr Geertruijd Avercamp  
 Egtel., de laetste tut. mar., te consenteren in sooda- 
 nig huijwlik als des laetstgen. voor dogter Elisabeth  
 Anna Brigetta van Nahmen staet in te gaen met de 
 persoon van Fermeijn van Gessels; ende dienvolgens 
 te versoecken, dat deselve in ondertrouw opgenomen 
 ende in den huijwlijcken staat bevestigd mogen 
 werden daer ende soo als sulcx behoord. Actum den 
 12 April 1738. 
 
 Voor Wolfsen en Wilbrenninck Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is, Jan Gerrit  
 van Dulmen en Gerrit Gerritsen voor het erfhuijs van 
 Gerritje Jansen; des beloofden Jan Evertsen in huijwlik 
 hebbende Rijkje Jans, voor sig en naemens de kinderen 
 van Henrick Jansen, mitsgaders het kind van Gerritje  
 Jansz., een ijder voor sijne portie de voorse burgen 
 te vrijen als recht is. Actum den 19 April 1738. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen loofden en 
 wierden burgen als voorvancks recht is, Gerrit  
 Willemsen Snel en Jacob van Wanrode voor het 
 erfhuijs van Jan Goedvree; des beloofde Peter Goed- 
 vree de voorse burgen deses burgtogts halven 
 te vrijen. Actum den 22 April 1738. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen bekenden 
 Cornelis Schuurman en Henrikje Willems Egtel. 
 voor sig en haeren erfgenaemen wegens een 
 vestenis-brief van den 1. April 1727. aen Lambert  
 van Dulmen en Henrikje Snappers Echtel.als 
 erfgen. van Elbert Mossel schuldig te sijn en  
 te blijven een capitale summa van twee hon- 
 dert car. glns. ad vier per centum interessen, 
 staende tot hier toe gevestigd in haer Huijsje 
 agter de muur, eermaels van Jan Truijen aen- 
 gekoft, ende in forme van wahrburgtogt 
 mede in het huijsje van haer moeder Teu- 
 nisje Gerrits in de groote Merckt-Strate; 
 ende vermits sij Comparanten nevens hunne 
 moeder de voorse huijsjes hadden verkoft 
 en thans vrij moesten transporteren, ende het 



187 
 

ORAH 152  1738 fol. 095vso 
 
 haere gelegentheit niet was die capitale summa thans 
 te erleggen; soo is het; dat sij bovengem. Egteln. beloof- 
 den in de betalinge der interesse als voorse te sullen 
 continueren tot de aflosse van het capitaal toe; 
 voor welck een en ander sij specialik hebben verbon- 
 den kragt deses haer Hof gelegen in de Nijptang in 
 het gangje naest de Heer Br Van Westervelt; voorts 
 bij verwillekeuringe (: van welkers kragt sij onder- 
 rigt waren :) haere Smits winkel, gereedschap en 
 huijsraad, mitsgaders all haer recht dat sij reets 
 hebben en nader krijgen sullen op het Huijs in de 
 Lutteke poorst-strate bij haer van Nicolaas Corff 
 aengekoft (: met belofte van nadere vestenis na 
 ontfangen transport :) om aen het eene en andere alle 
 hinder en schade met de kosten te verhaelen. Wien- 
 volgens Lambert van Dulmen en Henrikje Snappers 
 Egteln., mede present, accordeerden dat de voorse 
 twee huijsjes van die vestenis wierden ontheven, 
 ende die last ten protocolle overgebragt op den 
 hof enz. als boven. Houdende de interesse sijne  
 loop van den 1 April 1738. Alles onder verband 
 en submissie voorts renuntiatie van alle excep- 
 tien, als na rechten. Actum den 29 April 1738. 
 
                                   Herm. van Munster magtigd de Secre- 
                                   taris Cremer tot Deutecom ad exigen- 
                                   da nomina. d. 29 Apr. 1738. 
 
 Voor Van Holthe en Boonen Schepenen compareer- 
 den Jan Wittop en Stijntje Cocks Egteln., ende Jan  
 Santbergen als vader en voogd van sijne onmundige 
 bij wijlen Annetje Cocks ehelick geprocreërt, sig sterk 
 maeckende en de rato caverende voor sijne mon- 
 dige kinderen, dewelke bekenden op den 14 sept. 1736 
 in ’t openbaer en met consent van de Heeren Over- 
 weesmre. ten respecte van de onmundigen te hebben 
 verkoft ende alnu te cederen en te transporteren 
 als sij deeden bij desen, aen en ten erflijcken behoe- 
 ve van de mondige en onmundige Dogteren 
 gemelte Jan Santbergen en Annetje Cocks, een 
 campje saeijlants groot ongeveer een Mudde 
 gesaeij met sijn holtgewasch, gelegen in het Solder- 
 steegje, de kleijne Bijl genaemt, bij Laurens Jan- 
 sen in pagt gebruijckt wordende, tusschen het 
 lant van de Hr Br Van Westervelt en dat van 
 Cornelis Jacobsen, ende sulcx voor een summa 
 van 422 guld. vrij gelt, waer van sij Comparan- 
 ten bekenden ten vollen betaelt en voldaen te sijn, 
 en daerom geen eijgendom regt of geregtigheit meer 
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 erft en ontgoedet, en koperen met haere erve daer wederom aenge- 
 erft en gegoedet te sijn, belovende het gecedeerde parceel, niet 
 beswaert als met een verpond. van 1 – 5 – 8, te wagten en wah- 
 ren als erfkoopsrecht deser stede is, onder verband en submissie 
 als na rechten. Actum den 3 Meij 1738. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden deselve Comparanten, als 
 in voorgaende Acte, in het openbaer en met voorkennisse 
 (: ati ibid.) te hebben verkoft en alnu te cederen en te trans- 
 porteren aen Gerrit Willemsen Snel en Henrikje Lamberts  
 Egteln. en haeren erven een Huijs staende alhier in de 
 Hondegatsstrate, bij Claas Wichmans bewoont wordende, 
 tusschen de behuijsingen van de wed. Van Holthe en Cor- 
 nelis Henricksen, voor 300 glns. vrij gelt, waer van 
 sij bekenden voldaen te sijn, en daerom geen eijgendom 
 recht of geregtigheit aen dat Huijs meer te behouden, 
 maer daer van onteijgend en ontgoedet, en ter contrarie 
 koperen en haeren erven daer weder aen geeijgend en gegoe- 
 det te sijn; belovende ’t selve, alleenlik beswaert met 
 een verpond. van 3 – 3 – 12, te wachten en wahren, onder 
 verband en submissie als na rechten. Actum den 3 Meij 1738. 
 
 Voor deselve Schepenen bekende Jan Santbergen, als vader 
 en voogd van sijn onmundige bij wijlen Jannetje Cocks ehe- 
 lick verweckt ende sig sterck maeckende voor sijne mon- 
 digen, op den 14 sept. 1736. met en neffens Jan Wittop nomine 
 ux. Stijntje Cocks, met en neffens sijne mondige en onmundige 
 Erfgen. van wijlen Geertruijd Cocks in ’t openbaer met con- 
 sent van Overweesmre. ten respecte van de onmundigen te 
 hebben verkoft en alnu te cederen en te transporteren 
 als hij deede bij desen in sijne vooraengetogene qualiteit 
 aen en ten erflijcken behoeve van voorn. Jan Wittop en 
 Stijntje Cocks Echteln. en erven een Hof gelegen in de 
 oude Touwbaen bij Koperen selfs gebruijckt geweest, tusschen 
 die van de Wed. van Philippus Richter en de gang van den 
 ontfanger Wichers, voor 179 gl. 10 st. vrij gelt, waer van 
 Comparant bekende voldaen te sijn, en dienthalven van 
 voorsr parceel onteijgend en ontgoedet, en Koperen daer 
 aen ten vollen geeijgent en gegoedet te sijn: belovende 
 desen hof, niet beswaert als met een verpond. van : - 17 – 6 
 te wagten en wahren als erfkoops recht deser stede is, 
 onder verband als na rechten. Actum den 3 Meij 1738. 
 
 Voor Van Holthe en Wilbrenninck Schepenen 
 bekenden Cornelis Schuurman en Henrikje  
 Willems Egteln. in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft, gecedeert en 
 getransporteert kragt deses aen Mr. Egbert  
 Bosch en Anna Margareta Brinckmans Echteln. 
 de muur tusschen de Lutteke poort en de Beeck 
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 soo als de Comparanten sedert eenige jaeren selfs bewoont 
 hebben, met soodanig recht, veel of weinig, als sij op de boge 
 daer tegens over mogten hebben, en verder niet, voor 170 gln. 
 daer van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belovende 
 oversulcx voorse Huijs en plaetsje te wachten en wahren 
 kommervrij en allen voorpligt daer van af te doen als erf- 
 koops recht is, onder verband als na rechten. Actum den 
 5 Meij 1738. 
 
 Voor de selfde Schepenen bekende Teunisje Gerrits in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft gecedeert 
 en getransporteert kragt deses een huijs in de groote 
 Merckt-Strate naest Everd Elbertsen ter eenre en de 
 schuijr van Coopman Ravensberg ter andere sijden, 
 voor 200 gl., aen Mr. Egbert Bosch en Anna Marga- 
 reta Brinckmans Egteln., bekennende van de voorse 
 koopspenñ. voldaen te sijn, en belovende de voorse 
 pligt daer van af te doen als erfkoops recht is; onder 
 verband als na rechten. Actum den 5 Meij 1738. 
 
 Voor Van Holthe en Wolfsen Schepenen bekende Everd  
 Jan Slors wegens opgenomen en ter leen ontfangen penn. 
 opregt en deugdelik schuldig te sijn aen Rut Geurtsen  
 en sijnen erven eene summa van vierhondert car. gl. 
 welke hij beloofde aen hem te sullen restitueren ter eer- 
 ster gelegentheit, ende ondertusschen daer voor te ver- 
 binden sijn persoon en goederen, specialijk sijn Tjalck 
 soo hij thans bevaert, met touwen en seijlen, soo 
 als ’t selve bevonden werd, tot dien eijnde overgeven- 
 de den Bijlbrief van ’t voorse Tjalck, staende op de 
 naeme van Tomas IJpes en Antje Jans, ten behoeve 
 van Pier en Beemt Auckes in dato den 30 Jan. 1725, 
 met alle recht en effecte van dien, omme het selve vaer- 
 tuij op alle wateren en stroomen te mogen aenhae- 
 len en verkoopen, ende vervolgens oock tot de 
 koopspenningen de naeste te sijn voor alle andere 
 ter voorse summa en kosten; sig dienthalven submit- 
 terende aen alle Rigteren en Gerigten; met renun- 
 tiatie van alle exceptien. Actum den 6 Meij 1738. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen hebben 
 Dr. Johan Greve en Juffr Helena Wilhelmina Ridder  
 Echteln. in eenen vasten en stedigen erfkoop ver- 
 koft en oversulcx kragt deses gecedeert en getrans- 
 porteert aen Jan Gerrit van Dulmen en Johanna  
 Leij Echteln. en haeren erven een huijs, schuijr, 
 plaets en hofje, staende en gelegen aen den Broe- 
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 deren deser stadt op den hoeck van de Wullewevers strate 
 naest de behuijsinge van Gerrit Snel voor een summa van 
 een duijsent negenhondert car. glns., vrij gelt, daer van 
 Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belovende mits dien 
 voorse huijs, schuur, plaets en hofje met alle ap- en de- 
 pendentie te wachten en wahren kommervrij, uijtgesondert 
 ’s Heeren verpond. ad f 4 – 19 – 14. met de maenpenn., en ordi- 
 naire buijrlasten, ende allen voorpligt daer van afte 
 doen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als 
 na rechten. Actum den 7 Meij 1738. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Jan  
 Wittop en Stijntje Cocks Egteln. als mede Jan Santbergen  
 als vader en voogd van sijne onmundige kinderen bij 
 wijlen Annetje Cocks ehelik verweckt, erfgen. van wijlen 
 Geertruijd Cocks, dewelke bekenden op den 14 sept. 1736. met 
 voorkennis van ’s Heeren Overweesmre. ten respecte van 
 de onmundigen in ’t openbaer te hebben verkoft en alnu 
 te cederen en te transporteren als sij deeden bij desen aen en 
 ten erflijcken behoeve van Mr. Johan Greve en Juffr Hele- 
 na Wilhelma Ridder Egteln. en haeren erven een Huijs 
 staende alhier in de Wulleweversstrate thans bij Jacobus  
 Hoefnagel gebruijckt en bewoont wordende tusschen de be- 
 huijsingen van Jan Ekelenburg Roeijdrager, voor een somme 
 van 470 car. gulds vrij gelt, waer van sij verklaerden 
 door koperen voldaen te sijn, en daerom in hare voorsr 
 qualiteit geen eijgendom regt of geregtigheit aen dat 
 huijs meer te hebben of te houden, maer daer van onterft 
 en ontgoedet, en ter contrarie koperen en haeren erven 
 wederom daer aen geerft en gegoedet te sijn, sijnde dit 
 huijs met geen lasten of schattingen beswaert dan 
 met een ord. jaerlijckse verpondinge van 2 – 19 – 10. en 
 een stedigheit aen den Rentmeester der Clooster goe- 
 deren van 14 stuijv.; belovende hetselve daer op te 
 wagten en te wahren onder verband als na rechten, 
 en met submissie en renuntiatie etc. Actum den 
 30 Decemb. 1737. Onderstond: Compareerde voor 
 ons onderse Schepenen Johan Greve en Helena Wilhel- 
 ma Ridder Egtenld. dewelke in forme als boven hebben 
 verkoft en gecedeert aen Lambert Boxhorn en Maria  
 Ensman het Huijs in vorenstaende Acte van trans- 
 port genoemt voor 500 car. gl. versoeckende 
 hier van Transport in debita forma. Actum den 7 Meij 
 1738. get. P. Oosterbaan. Henr. Boonen. 
 
                                    Henr. Jacobsen magtigd Dr. Jo.  
                                    Apeldorn ad litem contr. Peter  
                                    Engelenburg. d. 9 Meij 1738. 
 
 Voor Pannecoeck en Wilbrenninck Schepenen bekenden  
 Albert Hoefhamer en Lubberta Brants Egteln. 
 voor sig en haeren erven wegens opgenomen 
 penningen opregt en deugdelik schuldig te sijn 
 aen den Ontfr Boon van Voorst en Juffr Weimina  
 Suijck Egteln. en haeren erven een summa van  
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 een hondert car. glns., daer van sij beloofden jaerlicx te betae- 
 len een rente van vijf gelijcke guldens, edog binnen een maend 
 na de verschijninge betalende met vier guldens te konnen vol- 
 staen, welke rente sal loopen tot de effective erlegginge des 
 capitaals toe, die alle verschijndagen (: heden over een jaer de 
 eerste :) sal mogen geschieden mits een vierdeel jaers bevo- 
 rens opgeseit sijnde : Verbindende voor capitaal, rente en 
 kosten in specie haar huijs bij haer selfs bewoond in de Brug- 
 ge-strate naest de Heeren Wilhem Johan van Westervelt en 
 Wouter Petersen, met speciale belofte van ’t selve onderpand 
 wel t’onderhouden ende de lasten en renten daer op staende en 
 uijtgaende jaerlicx te betaelen, ofte sullen dese Renthefferen het 
 onderpand altoos voor capitaal en renten mogen aentasten, 
 ende of daer aen te kort mogt koomen, verbonden sij voorts 
 haere personen en verdere goederen de eene en andere sub- 
 mitterende aen het paraatste middel van executie, ter judica- 
 ture van deser stadt Camergerigte, met renuntiatie van alle 
 exceptien, in soecie die van ongetelden gelde, waer van 
 gelijck mede het recht van parate executie en verwillekeu- 
 ringe sij sig onderrigt hielden. Actum den 9 Meij 1738. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen bekenden Jan Spittaal  
 en Gerritje Karssen Echteln. wegens gekofte en ontfangene 
 beesten opregt en deugdelik schuldig te sijn aen Jan Focking  
 en Hendrina Fortuijn Echteln. een summa van 255 gl. 
 welke sij beloofden heden over een jaer te betaelen 
 en te voldoen met een summa van drie guldens voor 
 rente van ijder hondert, tot de finale aflosse toe, 
 die altijd sal mogen gedaen worden. Tot securiteit 
 van voorn. capitaal en rente sij debiteuren verbon- 
 den haere personen en goederen, gerede en ongerede, 
 en stelden tot een speciael onderpand haer huijs en 
 erve in de Wulleweversstrate bij haer selfs bewoont 
 werdende, naest den Roeijdr. Jan Ekelenburg ter eenre 
 en de wed. van Hartger Westhoven ter andere sijden 
 gelegen, om alle hinder en schade daer aen te verhae- 
 len, met renuntiatie van alle exceptien, sonderling van 
 die van ongetelden gelde. Actum d. 17 Meij 1738. 
 
 Voor Apeldorn en Pannecoeck Schepenen compareerden 
 Dr. Johan Apeldorn als volmr. van Elisabeth Gerrits  
 wed. van Everd van Veen zall., Elisabeth Kersbergen  
 voor haer selfs en haer mede sterck maeckende 
 voor haer broeder Gerrit Kersbergen en Gerbrig  
 Gangolfs t’saemen erfgen. ab intestato van wijlen 
 Aaltje Gerrits wed. van Gerrit Hommel, dewelcken 
 in eenen vasten en stedigen erfcoop hebben verkoft 
 gecedeert en getransporteert kragt deses aen Gerrit  
 Lubbertsen en sijnen erven twee math hoijlands op den 
 Ooster mehen gelegen, met alle regt en geregtigheit 
 van dien, soo en als deselve bij Aaltje Gerrits sijn na- 
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 nagelaeten, voor een summa van vijfhondert guld. daer van sij 
 bekenden voldaen te sijn. Belovende dienthalven de voorseide 
 twee Mathen te wachten en wahren als erfkoops recht is, 
 onder verband en submissie als na rechten. Actum d. 29 Meij 
 1738. 
 
 Voor Van Holthe en De Meester Schepenen der stadt Harder- 
 wijck compareerde Annetje Gijsberts weduwe van Jan  
 Bartsen, in desen geassisteert met Dr. Johan Schrassert,  
 dewelcke gesond van lichaem en verstand verklaerde 
 kragte deses te legateren aen haer Nigt Aeltje Willems, 
 Dogter van Willem Henricksen en Jantje Wouters Echteln. 
 ende bij vooraf sterven van Aeltje voor haer Compa- 
 rante, aen Jantje Wouters selfs, een vierde part in een 
 plaetsje in Veluwe in den Ampte Ermelo Buijrschap 
 Vree, ’t welck Lubbert Gerritsen thans bewoont en ge- 
 bruijckt (: afgetogen soodanig twaalfde gedeelte als sij 
 voor eenige tijd aen Jacob Vos voor gedane diensten gege- 
 ven heeft :) om ’t selve na haer dood eeuwiglick en erflick 
 te hebben en te houden; dan nog legateerde sij aen 
 Jentje voornt haer Cas met de klederen tot haer lijf 
 behorende, soo wullen linnen als sijlverwerck, met het spie- 
 gel op haer camer hangende. Voorts legateerde sij aen 
 haer Nigt Gerritje Wouters haer beste bedde, en aen 
 des selfs soontje Wouter Henricksen eene summa van 
 vijftig car. glns. Alle welcke Legaten sij begeerde dat 
 voort bij haer overlijden door haere erfgenaemen vrij, en 
 onbeswaert aen de respective legatarien sullen werden uijt- 
 gereijckt. Sullende haere overige goederen vererven na 
 de ordre van regten, ende haer Nigt Jentje Wouters desen 
 onaegesien met de anderen even na staen. Met volko- 
 men begeerte, dat de inhoude deses punctuelik sal 
 werden nagekomen soo en als deselve ’t beste na regten 
 kan bestaen en effect sorteren. Oirkond onse beteecke- 
 ninge en besegelinge, gedaen in Harderwijck op den 
 2 Junij 1738. get. en geseg. 
 
 Voor Geltsaijer en Pronck Schepenen compareerden Antonij  
 Deckering en Amarentia Morre Echteln., ende den eerste 
 Comparant in qualiteit als volmr. van Jan van Kisvelt,  
 Hermannus van Kisvelt, Berent van Kisvelt, Henrick van  
 Kisvelt, Jan van Wieringen in huijwlick hebbende Mechtelt  
 van Kisvelt en Jan Sanders in huijwlick hebbende Judic van  
 Kisvelt, mede de rato caverende voor de twee minder- 
 jaerige kinderen bij Anna van Kisvelt nagelaeten, te 
 samen erfgen. van Herman Jansen van Kisvelt en 
 Mechtelt Abenhuijsen in leven Egteln. alles ingevolge 
 volmagt in dato den 29 Meij 1737. Voor den Notaris Phi- 
 lippus Pot tot Amsterdam gepasseert, en bij Schepenen 
 gelesen en bevonden sulcx te behelsen, dewelke bekenden 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop verkoft gecedeert  
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 en getransporteert kragt deses aen Derck Coenjes en Geertruid  
 Jansz Echteln. en haeren erven haer huijs in de Groote poort- 
 strate naest de behuijsingen van Gerrit Huijberts en Berent de  
 Vent, soo en als ’t selve bij haere Ouders is nagelaeten, voor 349 gl. 
 waer van Comparanten voor haer en als volmrs. bekenden 
 voldaen te sijn; belovende oversulcx voorse Huijs te wagten 
 en wahren kommervrij en allen voorpligt tot over den 
 jaere 1736. daer van af te doen, onder verband en submis- 
 sie als na rechten. Actum den 2 Jun. 1738. 
 
 Voor Westervelt en Geltsaijer Schepenen loofden en wierden bur- 
 gen, als voorvancks regt is, Lamb. van Dulmen en Dirck Staal  
 Roeijdr., voor het erfhuijs van Peter Teunissen en Henrikje Ja- 
 cobs Echteln., des beloofden Lubbert Beenen en Peter Dijsbergen, 
 voogden van de nagelaeten kinderen, de voorse burgen te 
 vrijen als recht is. Actum den 2 Jun. 1738. 
 
 Voor Geltsaijer en Apeldorn Schepenen heeft Andreas R.  
 Apeldorn in eenen vasten en stedigen erfkoop verkoft 
 gecedeert en getransporteert kragt deses aen Claas  
 Korff en Jannetje Driessen Egteln. sijn Hofje voor dese 
 stadt naest die van Cornelis Henriksen ter eenre 
 en Berent de Vent ter andere sijden gelegen, voor een 
 summa van vijftig glns. daer van den Comparant be- 
 kende voldaen te sijn, belovende derhalven het selve 
 te wagten en wahren kommervrij als erfkoops 
 recht is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 2 Jun. 1738. 
 
 Voor Van Holthe en Pronck Schepenen heeft Juffr 
 Johanna Lubberta Berger wed. van Dr. Wilhem Greve  
 in eenen vasten en stedigen erfkoop gecedeert en 
 getransporteert aen kragt deses aen Monsr Paulus Saubert  
 en Juff. Anna Chadirac Echteln. en haeren erven 
 een halve camp aen de Oostsijde op Cortenbroeck in 
 Hierden gelegen, met sijn houtgewasch, groot twee mud- 
 de, waer van een schepel thiendvrij is, daer Juffr  
 Geertruijd van Duijven ten Zuijden aengelandet 
 is, en soo als de Comparante haer voorse par- 
 ceel van de Erfgen. van Juffr Sophia Florentina  
 van Lanscroon heeft aengekoft; sulcx voor een 
 summa van 860 gl. vrij gelt, daer van Comparan- 
 te bekende voldaen te sijn. Belovende mits dien 
 voorse parceel, doende in Ord. verpond. jaer- 
 licx 2 gl. 12 st. (: welke de Comparante tot datum 
 deses sal suijveren ) te wachten en wahren kommer- 
 vrij en allen voorpligt daer van af te doen als erf- 
 koops recht is; sullende het lopende jaer pagte 
 tot koperen profijte sijn, die oock verpligt sullen sijn 
 den tegenwoordige pagter sijne huijrjaeren uijt te houden 
 volgens pagtcedule. Actum den 5 Jun. 1738. 
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 Voor de selfde Schepenen heeft Maritje Henricks wed. van 
 Jacob Henricksen verburgt de tugt van haer overleden Man 
 voornt op haer verstorven met de personen van Bern- 
 hard Everdsen en Peter Johannis, die present sijnde dese 
 burgtogt, onder belofte van guarand, hebben aenge- 
 nomen ten eijnde en effecte als na regten. Actum 
 d. 5 Jun. 1738. 
 
 Voor Van Holthe en Boonen Schepenen loofden en wier- 
 den burgen, als voorvancks regt is,Jan Wittop en 
 Kars Zegersen voor het erfhuijs van Jacobje Harms  
 wed. van Aert Vorstelman; des beloofden Henrick  
 Cragt in huijwlik hebbende Henrickje Vorstelman, Henrik  
 Schut getrouwt met Maritje Vorstelman ende Hilletje  
 Vorstelman, als Erfgen. de voorse burgen te vrijen als 
 recht is. Actum d. 9 Jun. 1738. 
 
                                    Hilletje Vorstelman magtigd haer 
                                    Neeff Jan Wittop om haere Ouders 
                                    boedel verder te helpen redden. 
                                    d. 13 Jun. 1738. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen en Overweesmren. 
 heeft Jan Henricksen weduwenaer, sig sullende verandersae- 
 ten, sijn twee kinderen Reijnder en Henrick, bij Johanna  
 Buurmans ehelik verweckt, afgegoedet en voorts moeders 
 goed bewesen t’samen 25 gl. te betalen in sijn part aen het 
 Huijsje naest de Laege Brugs poort, ende voorts beloven- 
 de deselve t’alimenteren tot haer mondige dagen, en te 
 laeten leeren lesen en schrijven. Hier waren over en 
 mede te vrede Cornelis Buurman en Bastiaen Willemsen  
 Voogden, die verklaerden dese afgoedinge opregt te sijn. 
 Actum d. 17 Jun. 1738. 
 
 Voor Geltsaijer en Wolfsen Schepenen compareerden, 
 Jacob Lubbertsen en Aeltje Stevens toekomende Bruij- 
 degom en Bruijd, dewelke verklaerden haer voorge- 
 nomen huijwlik in te gaen op volgende conditien; En 
 wel voor eerst revoceerde en deed te niete sij tweede 
 Comparante soodane dispositie als sij hier bevorens 
 voor den Scholtus van Putten had gemaeckt, deselve hou- 
 dende als of niet gepasseert ware. Vervolgens souden 
 sij beijde ten huijwlijck aenbrengen alle tegenwoordige 
 en toekomende goederen, van wat naeme doe mogten 
 sijn en waer ter plaetse gelegen. Bij aldien den Bruijdegom 
 eerst sterft, sullen alle sijne goederen vererven en verster- 
 ven op de Bruijd; dewelke oock overlijdende na haeren 
 Bruijdegom, soo sullen aller haere beijder goederen verer- 
 ven op des Bruijdegoms naeste vrinden. En soo de 
 bruijd eerst sterft, sullen alle haere goederen eeuwiglik 
 en erflick vererven op haeren Bruijdegom. All ’t welke 
 sij begeerden dat als conditien, waer op sij haer huijw- 
 lik aengaen, preiselik sal effect hebben, sonder eenige 
 veranderinge hier in door de eene of andere te 
 maecken. Actum den 21 Jun. 1738. 
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 Voor Pronck en Wilbrenninck Schepenen bekenden Claas Korf 
 en Jannetje Driessen Egteln. in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft en oversulcx te cederen en te transporteren 
 kragt deses aen Wouter Mingelen en Aartje Aalberts  
 Egteln. een Hof gelegen voor dese stadt bij Jan Sant- 
 bergen tegenswoordig gebruijckt wordende, voor een sum- 
 ma van 106 gl. daer van Comparanten bekenden voldaen 
 te sijn; belovende oversulcx den selven hof, met den jae- 
 re 1739. aen te vangen, op een jaerlijckse verpondinge 
 van 10 st. te wagten en wahren kommervrij ende al- 
 len voorpligt daer van af te doen als erfkoops regt  
 is, onder verband en submissie als na rechten. Actum 
 den 7 Jul. 1738. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen bekenden Derck  
 Vosselman en Eijbertje Hoefhamer Egteln. voor sig en 
 haeren erven wegens opgenomen penñ. opregt en 
 deugdelik schuldig te sijn aen Juffr Cunera Sas wed. 
 van Burgmr. Franck Suijck en haeren erven een 
 summa van vier hondert car. gulds, daer van sij 
 beloofden jaerlicx te betaelen een rente van vijf 
 guldens van ijder hondert guldens, edog binnen 
 een maend na den verschijndag betaelende met 
 vier gl. per centum te voldoen. Welke rente sal 
 loopen tot de effective aflosse toe, die t’elken 
 verschijndage sal mogen geschieden, mits een 
 vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. Verbinden- 
 de voor capitaal renten en hier op bij wanbeta- 
 linge te loopen kosten haer halve Huijs in de 
 Mercktstrate bij haer selven bewoont werdende, 
 haer geheele huijs daer tegen over met de 
 Mole, haer schuijr in het Molen straatje en 
 haer Hof bij de Knijptang op den hoeck van het 
 steegje na de gragt: alles cum ap- en dependen- 
 tüs; en stelden vorder tot wahrschap haere per- 
 sonen en verdere goederen, gereede en ongereede. 
 Met renuntiatie van alle exceptien, sonderling 
 van ongetelden gelde. Actum d. 7 Jul. 1738. 
 
                                    De wed. van Do. Jacobus Heurdt en haer Dogter Anna Lucia Heurdt magtigen 
                                    Elias Verschuur om een Veenraed te helpen verkiesen, cum revocatione prece- 
                                    dentis mandati. d. 10 Jul. 1738. 
 
 Voor Pannecoeck en Wilbrenninck Schepenen verklaerde 
 Jan Buijtenhuijs, dat hij sijn vrouw verloren hebbende 
 ende tot hooge jaeren gekomen sijnde, sig buijten alle 
 hulp en assistentie van anderen bevond, ende sig alsoo 
 buijten alle staat sag gestelt om sig selve te konnen 
 helpen. Dat hij om die redenen sijn Dogter Margarietje  
 Buijtenhuijs had versogt en bewogen om haere huijs- 
 houdinge op te breecken, bij hem over te koomen ende 
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 hem te versorgen van nodig onderhoud: invoegen dat hij ver- 
 volgens verklaert met Johannes Vermeer en Margrietje Buijten- 
 huijs Egteln. te sijn over een gekomen, gelijck oock Johannes 
 Vermeer en Margrietje Buijtenhuijs, alhier mede present, be- 
 kennen met haeren Vader Jan Buijtenhuijs geaccordeert 
 te sijn; Dat sij Egteln. haeren genoemde Vader sullen op- 
 passen, van kost dranck en huijsvestinge voorsien en 
 besorgen tot sijnen dood toe; daer voor verbindende haere 
 personen en goederen. Waer voor en tegen de Vader Jan 
 Buijtenhuijs aen sijne voorn. kinderen Johannes Vermeer 
 en Margrietje Buijtenhuijs van nu af ende kragt deses 
 cedeert en transporteert sijn halve huijs in de Brugge- 
 strate op den hoek van Heer Aalts Straatje, daer hij thans selfs 
 in woont, met de geheele winkel en toebehooren van de 
 selve (: sijnde ledig :) om all ’t selve van nu af te besitten, hebben 
 en houden in een volkomen eijgendom: met vertigtinge en  
 renuntiatie als na regten. Actum den 14 Jul. 1738. 
 
De Heer Br. Boonen en vrouwe Adriana Bredius 
Egteln. transporteren een Voor Wolfsen en Wilbrenninck Schepenen bekenden Renger 
Hofje buijten de groote Jansen en Cuniera Hondius Egteln. in eenen vasten en 
poort aen de haeven op stedigen erfkoop verkogt te hebben haeren Hof gelegen buij- 
een verpond van 7 st. 4 pen.  ten de SmeeGroote poort bij den Haven deser stadt, alwaer ten Oosten 
aen Renger Jansen en Cu-  is den Hof van de Wed. Elspeet, aen Willem Brinkink en 
niera Hondius voor 30 gl.  Rebecca van Soelen Egteln. en haeren erven voor 100 car. 
d. 18 Jul. 1736 en alhier ge- gl., met alle aerdgewasschen en boomvrugten, soo als deselve 
registreert. tegenwoordig bevonden word; belovende deselve hof te 
 wagten en wahren kommervrij en allen voorpligt 
 daer van af te doen als erfkoops recht is. Actum den 
 14 Jul. 1738. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen bekenden Cornelis  
 van der Veen en Engeltje Engelenburg Egteln. voor sig 
 en haeren erfgenaemen wegens ter leen opgenomen en 
 ontfangen penningen opregt en deugdelik schuldig 
 te sijn aen den Heere Johannes Henricus van Lom,  
 Professor Philosie in de Provinciale Academie alhier, 
 ende Vrouwe Maria Susanna Camper Echteln. en 
 haeren Erfgen. eene summa van een duijsent ses hon- 
 dert car. glns. à 20 stvs holl. het stuck; waer van 
 de Comparanten beloofden jaerlicx te betaelen eene 
 rente van drie guldens en vijf stuijv. van ijder hondert, 
 welkerente sal continueren te lopen tot de effective 
 restitutie en aflosse van het capitaal toe, die alle jaer 
 op den verschijndag (: sijnde heden over een jaer de eerste ) 
 sal mogen geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens 
 opgeseit sijnde; hebbende de Heere en Vrouwe Renthef- 
 feren aen de Rentgeveren toegestaen, dat sij de aflosse 
 sullen doen in twee reijsen, de eerste paeij met duijsent 
 en de tweede met seshondert gl. t’effens, en met mindere 
 summa niet. Tot securiteit van welck capitaal, te 
 verlopen renten en verdere kosten, soo in cas van wan- 
 betalinge hier op mogten loopen, voorts alle andere  
 nakominge deses briefs, verbonden specialik de Compa- 
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 ranten haer parceel Houtgewasch in Hierden bij Wijchman Roelofs  
 weijdelant gelegen, den Claverbosch genaemt, met alle ap- en de- 
 pendentie van dien, en verbonden verder bij insuffisance van 
 voorse parceel haer persoonen, gerede en ongerede goedere, 
 om allen hinder daer aen te verhaelen; met renuntiatie van 
 alle exceptien, sonderling van ongetelden gelde, daer van sij 
 bekenden ten genoegen onderrigt te sijn. Actum den 14 Jul. 1738. 
 
                                     Vrouwe Arnolda van Tielen Wed. Domp-           Dr. Dav. Penninck geeft verklaeringe  
                                      seler cum suis erfgen. van Geurt van           van de impotentie van Capt Schras-  
                                      Tielen magtigen Dr. Van Loon om declara-       sert. d. 30 Jul. 1738. 
                                      tie aen te neemen en daer op te diminue- 
                                      ren. d. 17 Jul. 1738. 
 
 Voor Pronck en Wilbrenninck Schepenen bekenden Claas  
 Korf en Jannetje Driessen Egteln. voor sig en haeren erven 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 ende oversulcx kragt deses te cederen en te transporteren 
 aen Aert Cornelissen Koninck en Jacobje Roelofs Echteln. 
 en haeren erven een Hof gelegen aen de gragt tusschen 
 de Smee en Lutteke poorten tusschen verkopers hoven in, 
 met alle regt en geregtigheit, voor een summa van 
 106 car. guld., daer van Comparanten bekenden vol- 
 daen te sijn. Belovende mits dien voorse hof (: petri 1739 
 aen te vangen, en tot daer toe door verkoperen te 
 vrijen :) te wagten en wahren kommervrij, op een ver- 
 pond. van 10 st. en allen voorpligt daer van af te 
 doen als erfkoops regt is; onder verband en sub- 
 missie als na regten. Actum den 18 Aug. 1738. 
 
                                    Steven Buijtenhuijs magtigd Her- 
                                    bert Sas om sijn gagie bij de Oost- 
                                    Indische Comp. t’ontfangen. d. 19 
                                    Aug. 1738.  
 
 Voor Van Holthe en Wolfsen Schepenen bekende Maritje  
 Berents wed. van Lamb. Martensen, mitsgaders Jan Eke- 
 lenburg en Beertje van Raalt, Egteln., in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en oversulcx te 
 transporteren aen Claas Korf en Jannetje Driessen 
 Egteln. en haeren erven een huijs en erve staende 
 in de Donkerstrate naest de Heere Roederick Schras- 
 sert ter eenre en Juffr Van Spuelde ter andere sijden, 
 ende in de Vrouwen Strate uijtkomende, voor dertien- 
 de half hondert car. glns., daer van Comparanten be- 
 kenden voldaen te sijn. Belovende oversulcx voorse 
 huijs en erve te wachten en wahren kommervrij 
 en allen voorpligt daer van af te doen als erfkoops 
 regt is, onder verbant en submissie als na regten. 
 Actum den 21 Aug. 1738. 
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                                   De Heer Major Schortes magtigd 
                                   de Heer Johan Francois van Padden- 
                                   burg om t’ontfangen een legaat 
                                   van de Heer Daasdonck en daer van 
                                   te quiteren. d. 26 Aug. 1738. 
 
 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen* der stadt Harderwijck compareerde Willem  
 Jansen Mouw, gesond van lichaem en verstand, dewelcke, als daer 
 toe mede specialijk gemagtigd door sijne overledene Huijsvrouw 
 Geertje Henricks volgens dispositie op den 16 Jun. 1716. voor Tileman  
 Bon qq. en Gerigtsluijden gepasseert ende op den 19 Dito bij de Camer 
 van Rekeninge in Gelderlant geapprobeert, verklaerde sijne 
 uijtterste wille te sijn, die hij met post positie van alle contrarie 
 dispositien na sijn dood wilde agtervolgt hebben, dat alle goederen, 
 Heeren en allodiale, ongerede en gerede, geene uijtgesondert, 
 welcke van hem stervende sullen vererven op sijne Dogter Willem Dirckje  
 Willems Mouw, soo wel die van sijn zall. Vrouw als van hem- 
 selfs heenkomende, het sij dat sijn Dogter voor of na hem testa- 
 teur sal koomen te overlijden, egalick sullen vererven en koo- 
 men op sijns Testateurs Dogters kinderen in hoofden en sonder 
 onderscheit van voor- of na-bedde. Het welcke hij begeerde 
 dat als testament, codicil, fideicommis of in andere betere 
 forme t’sijner tijd sal effect sorteren. Ten dien eijnde magtigen- 
 de Dr. Jan Reinder Pronck, Advocaat voor den Hove van 
 Gelderlant, om de approbatie hier op bij die van de Reeckeninge 
 in Gelderlant ten reguarde der Heeren goederen te versoecken 
 en te ontfangen na behooren: met belofte van ratihabitie 
 en indemnisatie. Actum Harderwijck den 30 August. en was bij 
 Schepenen get. en ges. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Henrik  
 Cracht en Henrikje Vorstelmans Egteln. Henrik Schut en Maritje  
 Vorstelmans Echteln. als mede Jan Wittop als Volmr. van Hilletje  
 Vorstelmans vermogens volmagt den 13 Jun. deses jaers alhier 
 gepasseert, bij Schepenen gelesen en bevonden sulcx te vermogen, 
 sijnde te saemen kinderen en erfgenaemen van Aert Vorstelman  
 en Jacobje Herms in leven Egteln. dewelke bekenden eeuwiglik 
 en erflick te hebben verkoft aen Jan Arentsen en Engeltje Roelofs 
 Echteln. en haere erfgen. de helfte van een erve en goed bestaendt 
 in Huijs hof en boomgaerd met sijne onderhoorige weijlanden 
 en voorts met alle regt en geregtigheit, gelegen in desen Sche- 
 pendom buijrschap Hierden, soo als den Koper daer van de weder- 
 helft toekomt, en gelijck het in sijn geheel altijd bij de erfgen. ver- 
 pagt is geworden met alle uijtgangen aen de kerck en een jaer- 
 lijckse ordinaire verpondinge, soo als ’t voor desen en nog beswaert 
 en belast is, en dat voor een summa van een duijsent gulds, 
 staende het voorseide parceel van nu af tot schade en laste 
 van Koperen: van welke koopspenningen bovengem. verkoperen 
 bekenden voldaen en betaelt te sijn, en over sulcx voorn. 
 goed te cederen en te transporteren aen koperen en haere 
 erfgen. onder belofte van alle voorpligt en de uijtgangen 
 en verpond. over het jaer 1737. als erfkoops regt is af te 
 doen onder verband van haere personen en goederen 
 met submissie als na regten. Actum d. 1 Sept. 1738. 
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 Voor de selfde Schepenen hebben de selfde Comparanten in haere 
 vooraengetogene qualiteiten verkoft aen Cornelis Henricksen  
 en Aaltje Stevens  eheluijden en haeren erven een camp lants 
 met enig holtgewasch gelegen voor in Hierden bij het 
 Spaansche paerd langs ’t pad, groot ongeveer een mudde 
 saeijlant ter eenre sijde van Egbert Engelenburg en ter andre 
 sijde van Juffr Greve, sijnde tiendvrij, soo als het thans bij 
 Helmig Cornelissen gebruijckt word, beswaert met een jaer- 
 lijckse ord. verpond. van een en twintig stuijv. vier penn., een 
 thins aen de Reeckenkamer van 10 stvs 2 penn. fol. 202. in 
 ’t Elburger Thinsboeck geregistreert, en een uijtgang of stedig- 
 heit van een schepel rogge aen Cornelis Koninck; en sulcx 
 voor een summa van 271 gl. vrij gelt, daer van Comparan- 
 ten bekenden voldaen te sijn; cederende en transporterende 
 oversulcx ten eeuwigen en erflijcken behoeve van Koperen 
 bovengem. ’t voorse Lant, met belofte van de verpond. thins 
 en stedigheit over 1737. te sullen betalen, en voorts alle 
 voorpligt als erfkoops recht is tot die tijd toe af te 
 doen, onder verband en submissie als na regten. Actum 
 den 1 Sept. 1738. 
 
 Voor deselfde Schepenen hebben Henrik Cracht en Henrikje  
 Vorstelmans Eheln. en Jan Wittop als Volmr. van Hilletje  
 Vorstelmans, kinderen en erfgen. van Aert Vorstelmans  
 en Jacobje Herms in leven Eheln. verkoft aen Henrik  
 Schut en Maritje Vorstelmans Eheln. en haere erfgen. 
 een huijs staende in de kleine Mercktstrate ter een- 
 re naest het Kalckhuijs van Dr. Apeldorn en ter  
 andere sijde aen de Steeg; met alle des selfs recht 
 en geregtigheit, soo als ’t laetslick bij de Wed. 
 van Aert Vorstelman is bewoont geweest, beswaert 
 met een jaerlijckse ord. verpond. van 4 – 13 – 8. en 
 sulcx voor een summa van 550 gl. vrij gelt, waer 
 van de Verkoperen bekenden voldaen te sijn. Cederende en trans- 
 porterende oversulcx ten eeuwigen en erflijcken behoeve van 
 Koperen bovengem. ’t voorse Huijs met belofte van de verpond. 
 over 1737. te sullen betaelen, onderverband van haere 
 personen en goederen, en submissie als na rechten. Actum 
 den 1 Sept. 1738. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen bekenden Henrick  
 Schut en Maritje Vorstelmans Echteln. uijt handen van 
 Peter Dijsberg en Lubbert Beenen als Voogden van de 
 kinderen van Peter Hoogsteeg en Henrikje Jacobs Egteln. 
 volgens authorisatie van de Heeren van de Magistraat 
 op voorn. Heeren Overweesmre. heden verleent, ter leen 
 opgenomen te hebben een summa van twee hondert en 
 vijftig gl. à 20 st. het stuck; daer van sij beloofden jaer- 
 licx te betaelen een rente van drie gl. 10 st. per centum, 
 tot de aflosse toe, die alle verschijndag (: heden over een  
 jaer de eerste :) sal mogen geschieden, mits een vierdeel 
 jaers bevorens opgeseit sijnde; voor welck capitaal, 
 renten en wanbetalinge hier op te lopen kosten 
 verbonden Comparanten specialijk haer Huijs in de 
 kleine Mercktstrate op den hoeck van de Steeg, met 
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 alle aenkleven van dien, ende voorts bij insuffisance alle haere 
 andere goederen, om allen hinder daer aen te verhaelen, met 
 renuntiatie van alle exceptien, en submissie als na rechten 
 Actum den 8 Sept. 1738. 
 
                                     De Heer Burgermr. Arn. Pronck mag- 
                                     tigd Dr. Joh. Reind. Pronck  ad negotia 
                                     d. 8 Sept. 1738.  
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Dr. Joh. Apel- 
 dorn als Volmr. van Henrick Peesch en Eva van Breda Egteln. 
 wonende tot Zoelen, ingevolge volmagt voor de Ed. Gerigte 
 der stadt Wijck bij Duijrstede den 7 deses gepasseert, bij Schepe- 
 nen bevonden sulcx te behelsen, dewelcke bekende verkoft 
 gecedeert en getransporteert te hebben voor haer en haeren 
 erven aen Everd Buntschoter en Aaltje Loge Egteln. een 
 half huijs in de Bruggestrate deser stadt bij Jan Buijten- 
 huijs tugtswijse gebruijckt werdende, die oock de wederhelft 
 daer van toebehoort, naest de behuijsinge van kooperen 
 en het Roepers Steegje staende, met alle regt en gereg- 
 tigheit van dien voor 225 gl. waer van de originele 
 verkoperen bij de gelesene volmagt bekenden voldaen te sijn, 
 met belofte van voorse halve huijs te wachten en wahren 
 kommervrij, als erfkoops recht is, onder verband en 
 submissie als na rechten. Actum den 8 Sept. 1738. 
 
                                   De Heer Burgermr. De Meester magtigd 
                                   Christiaen van Boneval contra Immet- 
                                   je van Schalckwijck t’Amsterdam d. 20. 
                                   Sept. 1738. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen en Overweesmre. 
 compareerden Jufferen Nala, Johanna Alida en Gerharda  
 Arnolda van Holthe, nagelaetene kinderen van wijlen 
 Dr. Adriaen van Holthe en Wilhelmina van de Poel in leven 
 Egteln.ende bekenden (: nadien tot haere meerderjaerig- 
 heit gekomen waren :) haere Voogden de Heere W. van Holthe 
 en P. Wilbrennincck, onse Mede-Raadsvrinden, te hebben 
 bedanckt, en te bedanken mits desen voor haere goede en 
 trouwe opsigt aen haer bewesen; werdende dienvolgens 
 gestelt sui juris. Actum den 20 Sept. 1738. 
 
                                    De Heer Aelt van Holthe mag-      Vrouwe Jacomina Sijlvius wed. 
                                    tigt de Heer Ad. Bernh. Smits,       Toewater magtigd Dr. Wilh. Henr. 
                                    predikant tot Angerlo, gene-      Toewater generaliter ad lites et 
                                    raliter ad negotia, cum potest.      negotia. d. 25 Sept. 1738. 
                                    substit. d. 24 Sept. 1738. 
 
 Voor Pannecoeck en Wolfsen Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Dni Gerhardus van  
 Eijbergen en Andr. Schaart voor ’t erfhuijs van Do. 
 Isaac van Eijbergen; des beloofde Juffr Cunera van  
 Eijbergen wed. van Do Cornelis van Eijbergen als Erfgen. 
 ex testamento de voorse burgen te vrijen als regt 
 is.Actum den    Octob. 1738. 
 
 Voor Westervelt en Wilbrenninck Schepenen heeft Vrouwe 
 Sophia Schoonhoven wed. van Prof^ Corn. van Houten  
 tut. me, in de bestendigste forme regtens geconstitueert 
 en magtig gemaeckt kragt deses Monse Rens van  
 Buren, woonagtig t’Amsterdam, om aen en ten be- 
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 hoeve van ......, ingevolge ingegaene koopscontract te trans- 
 porteren en op te draegen des Comparantes Huijs en erve, staende 
 en gelegen op de Prinsegragt aen de Westsijde, het tweede huijs van 
 de Passeerder Strate, daer de Lootsman in de gevel staet, de koops- 
 penningen t’ontfangen, daer van te quiteren, voor alle evictie 
 te caveren, ende alles te doen het geene na coustume locaal 
 sal werden gerequireert; oock die koopspenningen wederom 
 te emploijeren daer en soo de Vrouwe Comparante hem 
 Geconstitueerde onder haere hand sal opgeeven. Alles met 
 belofte van ratihabitie en indemnisatie, onder verband 
 van haere persoon en goederen: mits voorbehoud van 
 behoorlijcke rekening en reliqua. Actum d. 4 Oct. 1738. 
 
                                   Simon Polac magtigt T. Bon ad litem 
                                   contr. Gerrit Wedwer. d. 21 Oct. 1738. 
 
 Voor Oosterbaan en Pronck Schepenen en Overweesmre. 
 heeft Maritje Reinten wed. Wouter Beertsen haere 
 vier mondige en drie onmundige kinderen voor ’s va- 
 ders goed bewesen aen ijder 20 gl., boven het halve huijs 
 bij haer bewoond werdende, voor haer t’saemen, de pen- 
 ningen aen de onmundigen uijt te tellen ten mondi- 
 gen dagen (: daer voor ondertusschen verbindende 
 haere wederhelfte in boven staende huijs ). Beloven- 
 de daer enboven de onmundigen op te brengen tot 
 haere mondigheit en te laeten leeren lesen en 
 schrijven. Werdende dit bewijs gedaen vrij van alle 
 lasten en schulden, die met den overigen boedel ver- 
 blijven aen de Comparante. Hier waren mede te vreden 
 de vier mondige voor sig ende Jan Beertsen en Jan  
 Reinten als bloed oomen en Voogden der drie on- 
 mundigen. Actum de 24 Oct. 1738. 
 
                                    Berent Cornelissen Slijckhuijsen  
                                    magtigd Dirck Harmsen Capel  
                                    @ Jan ten Dam tot Deventer. d. 
                                    25 Oct. 1738. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen compareerden Maria  
 Parck wed. van Dirck van Beuningen voor haer en haer Dogter 
 Johanna van Beuningen, ende Hermen Cornelissen en  
 Stijntje Jansz Egteln., dewelke in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop hebben verkoft gecedeert en getransporteert kragt 
 deses aen Wijchman Driessen en Geijsje Jans Egteln. haer 
 Huijs en Schuur staende op de Visch-merckt naest de be- 
 huijsinge van Burgermr. Geltsaijer ter eenre en de wed. 
 Hartger Westenhoven ter andere sijden, voor 779 gl. waer 
 van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Beloven- 
 de derhalven het selve Huijs en Schuur te wagten en 
 wahren kommervrij en allen voorpligt over den jaere 
 1736. daer van af te doen als erfkoops regt is; onder 
 verband en submissie als na rechten. Actum den 30. 
 Oct. 1738. 
Acte alhier gepasseert den 1 Nov. 
siet fol. 104.  Voor deselve Schepenen loofden en wierden burgen als 
 voorvancks recht is, Adam van Luijck en Jan Berents  
 Wittop voor het erfhuijs van Gerritje Carels, soo verr ‘t  
 gereed aengaet; des beloofden Jan van Tellingen, Mechtelt  
 en Henrikje van Telge, sig te saemen mede sterck macken- 
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 de voor Eva van Tellingen, als Erfgen., de voorse burgen te vrijen 
 als regt is. Actum den 3 Nov. 1738. 
 
                                   Elisabeth Propers magtigd Jo-      Will. Brinkink revoceert volmagt op F. Langewa-  
                                   hannes Proper om tot Nijmegen      gen gepasseert, en magtigd op nieuws Gerrit  
                                   uijt den Boedel van Johanna van      Groen tot Hoorn ad negotia. d.  6 Nov. 1738. 
                                   Leeuwen haer legaat t’ontf. enz. 
                                   d. 3 Nov. 1738. 
 
 Voor Geltsaijer en Pannecoeck Schepenen magtigde loofden en wierden burgen, 
 als voorvancks regt is, Jan Aertsen en Jan van Dulmen voor het 
 erfhuijs van Swaentje Veltcamp wed. van Jacob van Galen; des be- 
 loofde Dirck Penninck des selfs soon en erfgen. de voorse burgen 
 te vrijen, als regt is. Actum d. 10 Nov. 1738. 
 
 Voor Boonen en Pronck hebben Jan Evertsen en Rijckje  
 Jans Egteln. voor sig en haeren erven in eenen vasten en stedi- 
 gen erfkoop verkoft gecedeert en getransporteert kragt deses 
 aen Paul Saubert en Anna Chadirac Egteln. en haeren erven 
 een math Hoijlants op den Oostermehen, wandelende met Loge  
 Reijersen en Jan Jansen Withoijer, doende in ord. verpond vijftien 
 stvs min een doijt, voor 290 car. gl. daer van sij bekenden vol- 
 daen te sijn. Belovende mits dien voorse math te wagten en wah- 
 ren kommervrij en allen voorpligt daer van af te doen als erf- 
 koops recht is; onder verband en submissie als na rechten. 
 Actum den 13 Nov. 1738. 
 
                                      Gerrit Wedwer magtigd Dr. Apeldorn  
                                      in omnibus ad lites. d. 19 Nov. 1738. 
 
 Voor Holthe en Pronck Schepenen verklaerde Jan Priester, dat 
 wanneer God hem uijt dese werelt mogt haelen geduijrende de onmum- 
 digheit van sijn jongste Dogter Hermijntje Priester, hij tot Voogd 
 overdeselve aen stelde, doende sulcx kragt deses sijn soon Barent  
 Priester, om in sijnen boedel en nalaetenschap het interest van sijns 
 Comparants voorn. Dogter te respicieren, in haeren naeme met 
 de andere kinderen te schiften en scheijden, haere portie te ont- 
 fangen, ende soo generalik als specialik alles te doen, wat de na- 
 ture der saecke sal vereijsschen; sonder oppositie of insegge 
 van ijmant. Mits t’sijner tijd doende behoorlijcke verandwoor- 
 dinge. Actum den 23 Nov. 1738. 
 
 Voor Geltsaijer en Pannecoeck Schepenen bekende Vrouwe 
 Aleida Dapper, wed. Elspeet pro se en naemens Vrouwe M. El- 
 speet Weduwe van wijlen de Abraham Lansel,verkoft aen de Heer 
 Mr. Nicolaas Wilh. de Meester, Mede Raedsvrind, en Vrouwe Geer- 
 truijd Johanna Toewater Egteln. een vierde part van een 
 Hof in de Weijstege buijten dese stadt, waer van Koperen de andere 
 drie vierde parten in eijgendom toebehooren, voor 40. car. glns, 
 waer van Verkoperse bekende voldaen te sijn, en dienthalven 
 voorn. aendeel te cederen en te transporteren aen bovengem. 
 Heere en Vrouwe Koperen; met belofte van vrijinge en afdoenin- 
 ge der verpond. over 1738. Actum den 24 Nov. 1738. 
 
 Voor Pannecoeck en Wolfsen Schepenen loofden en wierden bur- 
 gen, als voorvancks recht is, Dirck van Huijgen en Evert  
 Geurtsen voor ’t Erfhuijs van Maria Jonckhout; des beloofde 
 Henrik Timmer, hier toe gemagtigd door Edmund van Calcken- 
 stein, vermogens volmagt op den 26 deses voor Burgermr. Schepe- 
 nen en Raeden van Deventer gepasseert, bij Schepenen gesien en 
 gelesen, oock van waerde hier toe erkend, de voorse burgen 
 te vrijen als regt is. Actum den 28 Nov. 1738. 
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 Voor Apeldorn en Meester Schepenen bekende Petronella Wijchmans  
 wed. Johannes Wessels in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft gecedeert en getransporteert kragt deses aen Lambert  
 Elfrinckhof en Catharina Rouwenburg Egteln. en haeren er- 
 ven haer Huijs en Melterije daer agter, soo als het selve bij 
 Verkoperse tegenswoordig bewoont word, staende in de Lutte- 
 ke poort-strate naest Dries Geurtsen en het Haverstraatje, 
 voor 710 gl. waer van Comparante bekende voldaen te 
 sijn. Belovende mits dien voorse huijs te wachten en wahren 
 kommervrij en alle voorpligt over den jaere 1737. daer van 
 af te doen als erfkoops recht is, onder verband en submissie 
 als na rechten. Actum den 28 Nov. 1738. 
 
 Voor De Graaff en Wolfsen Schepenen bekende Petronella Wijgmans  
 wed. van Johannes Wessels in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft gecedeert en getransporteert kragt deses 
 aen de Heere Antonij van Westervelt, Heere van Essenburg, 
 Mede Raedsvrind, en sijn WelEd. erven een acker saeijlants in 
 den Hierder Enck gelegen, de Woerde gent., naest het armen 
 lant ter eenre, en Jacob Franckens Erfgen. ter andere sijden, 
 voor 650 gl. waer van de Comparante bekende voldaen 
 te sijn. Belovende oversulcx voorse acker lants met alle 
 recht en geregtigheit te wachten en te wahren kommervrij 
 ende allen voorpligt (: de verpond. ad10 st. en 6 penn. jaer- 
 lijcks tot 1736 incluis :) af te doen als erfkoops recht 
 is; onder verband en submissie als na rechten. Actum 
 den 28 Nov. 1738. 
 
                                   De wed. van Arnold Hensbergen magtigt      De Vrouwe wed. Toewater magtigd Dr. H.A. 
                                   Levinas Eggerick t’Amsterdam op t’ont-      Toewater, om pro se en savore haer inter- 
                                   fange en te quitere 4100 gl. cum interec      esse waer te neemen in den boedel van Geer- 
                                   van Abrah. Mouchand. d. 29 Nov. 1738.      truijd Sijlvius. d. 1 Dec. 1738. 
 
 Voor de Graaff en Pronck Schepenen bekende Maria Balje  
 huijsvrouwe van Matthijs van Wilfte ende als specialik hier toe 
 bij haere Man nevens Gerrit Balje gevolmagtigd bij acte van 
 procuratie op den 29 Nov. 1738. voor Schepenen der stadt Rotter- 
 dam de Heeren Mr. Johan Steenlack en Arnout Leers gepas- 
 seert, bij Schepenen gelesen en bevonden sulcx te behelsen, sijnde 
 sij Comparante in desen geassisteert met Dr. Joh. Schrassert, 
 ende heeft in eenen vasten en stedigen erfkoop verkoft gece- 
 deert en getransporteert kragt deses een Huijs staende in de 
 Lutteke poorts strate naest Lambert Elfrinckhof ter eenre, 
 en Cornelis Hondius ter andere sijden aen Aertje weduwe 
 van Peter van Wouw voor 375 car. gl., waer van Comparan- 
 te bekende voldaen te sijn. Belovende oversulcx voorse huijs 
 met alle recht en geregtigheit te wagten en wahren kom- 
 mervrij en allen voorpligt daer van af te doen als erfkoops 
 regt is; onder verband en submissie als na rechten. Actum 
 den 4 Dec. 1738. 
 
 Voor Geltsaijer en Pronck heeft deselve Comparante 
 als boven en in deselfde qualiteit verkoft gecedeert en getranspor- 
 teert kragt deses de helft van een hof voor de Lutteke poort, 
 waer in koperen de wederhelft toekomt, aen de Erfgen. van Gerritje  
 Carels voor 50 gl. met bekentenis van voldoeninge en belofte 
 van wahringe als regt is. Actum den 4 Dec. 1738.  
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 Voor De Graaff en Pronck Schepenen loofden en wierden burgen 
 als voorvanks regt is, Cornelis Schuijrman en Jan Coopsen voor 
 ’t erfhuijs van Gerrit Kercken; soo verr betreft de erfnis van 
 Matthijs van Wilfte in huijwlijck hebbende Maria Wilf Balje  
 ende Gerrit Balje; des beloofde Maria Balje tut. secr. volgens 
 volmagt op haer Schepenen van Rotterdam op den 29 Nov. 1738. 
 door haer man en broer gepasseert, bij Schepenen gelesen en bevonden 
 sulcx te behelsen, de voorse burgen te vrijen als regt is. Actum 
 den 4 Dec. 1738. 
 
 Voor Holthe en Wolfsen Schepenen bekenden Claas Corf en Jannetje  
 Driessen Egteln. wegens opgenomen penn. opregt schuldig te sijn aen 
 Cornelis Coninck en sijnen erven een summa van 600 car. gl. , daer 
 van sij beloofden jaerlicx te betaelen een rente van 3 gl van ijder 
 hondert, die continueren sal tot de effective aflosse toe, welke 
 alle jaer op den verschijndag (: sullende den 1 Feb. 1740. de eerste sijn, 
 alsoo de rente eerst den 1 febr. 1739. sal beginnen te loopen :) sal mo- 
 gen geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. 
 Verbindende voor capitaal, renten en allen kosten haer per- 
 sonen en goederen, en specialik haer huijsingen en wooningen, 
 met derselver plaetse en erve aen de eene sijde in de Donker- 
 Strate en aen de andere sijde in de Vrouwen-Strate uijtkomende, 
 soo als sij dat geheele erve in verscheide wooningen besitten, 
 niets uijtgesondert; om daer aen en bij insuffisance aen haere 
 andere goederen allen hinder en schade te verhaelen; met 
 renuntiatie van alle exceptien, sonderling van ongetelden 
 gelde, van welckers effect sij sig ten genoegen onderrigt 
 hielden. Actum den 9 Decemb. 1738. 
 
 Burgermeesteren Schepenen ende Raad der stadt Harderwijck 
 hebben na voorgaende peijndinge executijf en daer op er- 
 houdene executie ten behoeve van den Hr. en Mr. Wilhem  
 Wichers, Burgermr. der stadt Wageningen, in huijwlijck heb- 
 bende Vrouwe . . . . . Heijdenrijck op den 27 April 1737. bij open- 
 baere toeslag verkoft aen Willem Henricksen Brouwer en 
 sijnen erven de Brouwerije den Eenhoorn, met des selfs annexe 
 wooninge, melthuijs, eest, erve ende alle ap- en dependentie van 
 dien, soo ende als Aaltje Brouwers het selve bij en met elkanderen gebruijckt 
 en bewoont heeft, staende en gelegen aen de Coornmerckt deser stadt, 
 en doende t’saemen in Ord. Verpond. 10 – 6 – 12, ende sulcx voor eene 
 summa van drie duijsend een hondert en veertig guld. vrij gelt, door 
 Kooper volkomen betaelt, ende wederom door Schepenen ad usum 
 jus habentium doen verstrecken; invoegen Haer Ed. en Achtb. dan 
 oock voorse Brouwerije met des selfs annexe wooninge, melthuijs, 
 eest, erve ende alle ap- en dependentie van dien, aen den selve Koper 
 en sijnen erven cederen en transporteren kragt deses; belovende 
 allen voorpligt tot den jaere 1736. incluis te sullen afdoen, ende 
 den Kooper van ’s Heeren wegen tot een wahre te sullen sijn, als sulcx 
 recht is. Actum den 1 Nov. 1737. 
 
 Voor Schrassert en Apeldorn Schepenen bekende Barthold Aver- 
 camp voor sig, ende als specialijck hiertoe gemagtigd door sijn Vrouw 
 Cecilia van Hoeclum vermogens volmagt op den 10 febr. 1735. voor 
 den Scholtis des Ampts Heerde Andr. Daendels, als geauctoriseerde 
 van den Heere Lantdrost van Veluwe, en Gerigtsluijden gepas- 
 seert, dewelke hier toe van waerde is erkent, van opgenomen 
 penn. boven voorige obligatien wederom schuldig te sijn een 
 summa van 200 gl.; daer van sij beloofde te betaelen een 
 jaerlijckse interesse van vier gl. van ijder hondert, die conti- 
 nueren sal te loopen tot de finale aflosse toe; welcke alle  
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 verschijndag (: waer van heden over een jaer de eerste sal sijn ) sal 
 mogen geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. 
 verbindende voor capitaal, rente en onvermoedelijck in cas 
 van wanbetalinge hier op te loopen kosten de Comparant voor 
 sig en in sijne qualiteit sijn persoon en goederen, specialik het 
 erve en goed voor in Tonsel gelegen en sijn Vrouw van haer Moeij 
 Geertruijd van Hoeclum in leven Ehevrouwe van de Heer Van  
 Spuelde aengeerft, met alle ap- en dependentie van dien. Onder re- 
 nuntiatie van alle exceptien, sonderling van ongetelden gelde, 
 met submissie als na rechten. Actum den 25 Febr. 1735. en al- 
 hier geregistreert. 
1739. 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen bekende Andr. Rijcketsen Apeldorn  
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft gecedeert 
 en getrandporteert kragt deses aen Claas Korff en Jannetje  
 Wijgmans Egteln. een vijfde part in een Hof gelegen in de ou- 
 deTouwbaan naest Barent de Vent ter eenre en Burgermr. 
 Wolfsen ter andere sijden, soo als den Comparant van Claas  
 Evertsen en Agnita Clos Echteln. is aengekomen voor vijftig 
 car. glns. waer van den Comparant bekende voldaen te sijn. 
 belovende oversulcx voorse aendeel te wagten en wahren 
 kommervrij en allen voorpligt daer van af te doen als erfkoops 
 regt is, onder verbant als na rechten. Actum den 5 Jan. 
 1739. 
 
 Voor De Graaff en Wolfsen Schepenen bekenden Dirck Coen- 
 jes en Geertruijd Jansz Egteln., sij tut. marit., wegens opgeno- 
 mene en (: na voorige approbatie van de Heeren van de Magi- 
 straat :) ter leen ontfangen penningen opregt schuldig te 
 sijn aen de Diaconie deser stadt eene summa van drie hondert 
 car. glns., daer van sij beloofden jaerlicx te betaelen een 
 rente van vier gl. en 10 stvs per centum, edog binnen drie 
 maenden na den verschijndag betaelende met vier guldens van 
 ’t hondert te konnen voldoen; welke rente sal continueren 
 te loopen tot de effective en finale restitutie der hoofd- 
 summe toe, die op ijder verschijndag sal mogen en moeten 
 geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens van de eene of 
 andere sijde opgeseit sijnde. Voor capitaal, renten en alle 
 bij wanbetalinge hier op te lopen kosten, voorts volkomene 
 nakominge deses verbonden Comparanten specialik haer 
 huijs en plaets in de groote Merckt Poort- strate met alle regt en 
 geregtigheit van dien, naest Berent de Vent ter eenre en 
 Gerrit Huijbertsen ter andere sijden, ende voorts tot verdere 
 securiteit haere personen en verdere gerede en ongere- 
 de tegenswoordige en toekomende goederen, deselve stellen- 
 de ten bedwange van allen Heeren, Hoven, en Gerigten, speci- 
 alijck van de Magistraat deser stadt; met renuntiatie van 
 alle contrarierende exceptien, sonderling van ongetelden 
 gelde, houdende sig van des selfs inhoude ten genoegen 
 geinformeert. Actum den 15 Jan. 1739. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen bekende Jannetje Elf- 
 rinckhof wed. van Do. Proper in eenen vasten en stedigen erf- 
 koop te hebben verkoft gecedeert en getransporteert haer 
 Hofje aen de Bleeck buijten de groote poort naest de Hof 
 van Burgermr. Van Holthe ter eenre en die van Gerrit Snell  
 ter andere sijden aen Jacob van Wanrode en Maritje Roe- 
 lofs Egteln. voor een summa van seventig gl. daer van 
 Comparante bekende voldaen te sijn. belovende voorse  
 Hof te wagten en wahren kommervrij en allen voorpligt over 
 den jaere 1738. daer van af te doen, als erfcoops recht is, onder verbant 
 en submissie als na rechten. Actum den 21 Jan. 1739. 
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 Voor Westervelt en Meester Schepenen loofden en wierden bur- 
 gen, als voorvancks recht is, Jan van Dalfsen en Henrick van  
 Gulick voor ’t erfhuijs van Folckert Albertsen en Peet Hoede- 
 maker Egteln; des beloofden Albert Folckertsen en Trijntje Folker- 
 sen, kinderen en Erfgen; de voorse burgen te vrijen. Actum den 
 23 Jan. 1739. 
 
 Voor Pronck en Wolfsen bekende Albertje Hondius  
 wed. van Dirck Jurriensen voor sig, en naemens haerer kinderen 
 (: die hier mede te vreden waren ) wegens opgenomen penningen 
 opregt en deugdelik schuldig te sijn aen haeres Mans zall. 
 voorsoon Jurrien Dircksen en Maritje Jansz. van Eken Egteln. 
 en haeren erven eene summa van 200 car. glns. daer van sij be- 
 loofde jaerlicx te sullen betaelen een rente van drie guldens 
 per centum; welke sal continueren te loopen tot de effective 
 aflosse toe, die alle verschijndagen (: heden over een jaer de eerste ) 
 sal mogen geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit 
 sijnde. Verbindende voor capitaal, renten en bij wanbetalinge 
 hier over en op te lopen kosten haere persoon en goederen; specialik 
 haer Huijs in de Wulleweverstrate naest Everd Wesenhagen ter 
 eenre en de ledige plaets van Willem van Voorthuijsen ter an- 
 dere sijden, om allen hinder daer aen en bij insuffisance aen 
 haere vordere goederen te verhaelen als regt is; met renunti- 
 atie van alle exceptien, sonderling van ongetelden gelde, daer 
 van sij sig ten genoegen geinformeert hielde; en met 
 submissie als na rechten. Actum den 26 Jan. 1739. 
                                    
                                    + Voor Holthe en Wilbrenninck Schepenen bekenden Gerrit van  
 Kisvelt en Geertruijd Deiters Egteln. voor sig en haeren erven 
 opregt en deugdelik schuldig te sijn aen het Erasmus Gilde binnen 
 dese stadt eene summa van hondert car. glns. procederende 
 van voor heen opgenomene en ontfangene penningen, vermo- 
 gens obligatie van den 17 Dec. 1733. die hier mede gedodet wert; 
 ende vermits het den Comparanten ongelegen kwam het selve 
 capitaal thans t’erleggen, soo verklaerden sij alnog die summa 
 schuldig te sijn en te blijven; belovende jaerlicx op den verschijn- 
 dag, welcker eerste sal sijn den 17 Decemb. 1739., te betaelen 
 een rente van vier car. glns., tot de aflosse toe, die alle jaer 
 sal mogen geschieden mits een vierdeel jaers voor den verschijn- 
 dag opgeseit sijnde. Verbindende voor capitaal, renten en 
 alle kosten specialik haer huijs in de Lutteke poorts strate 
 naest Lambert Boxhorn ter eenre en Jacob Santberg ter 
 andere sijden, en hof gelegen voor dese stadt naest Vrouw Huijsman  
 en Dirck van Huijgen, ende voorts generalik haere personen 
 en verdere tegenwoordige en toekomende goederen; met renun- 
 tiatie van alle exceptien, en submissie als na regten. Actum 
 den 27 Jan. 1739. 
 
 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen verklaerde Anna Eli- 
 sabeth van Soelen wed. van Arent Staack, gesond van verstand, 
 haere uijtterste wille te sijn, dat bij haer overlijden Jeroen van  
 Soelen als een prelegaat sal vooruijt hebben een bed met sijn 
 toebehoren; ende van gelijcken Jantje van Soelen vijftig gul- 
 dens, Hilletje Peters tien guldens, mitsgaders nog tien gul- 
 dens door haere Erfgenaemen te betalen aen den Armen. Voorts 
 insittueerde sij tot haere erfgenaemen Jeroen van Soelen, 
 Gerritje van Soelen Vrouw van Gerrit Wedwer, ende de twee 
 Kinderenvan Jan van Soelen genaemt Aertje en Mechtelt van  
 Soelen; in haer Vaders plaetse; gelijck oock de kinderen 
 van Gerritje van Soelen voornt. bij ’s moeders voor overlijden 
 in ’s Moeders plaetse sullen staen. Begerende dat desen  
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 sal werden agtervolgt als haer testament, codicil of andere 
 uijtterste wille, met uijtsluijtinge van alle andere en sonder 
 ijmants tegenseggen. Oirkond der Schepenen betekeninge en 
 besegelinge. Actum den 27 Jan. 1739. get. et ges. 
 
                                    Certificaat over de persoon van Jan Peter- 
                                    sen van Beers ao. 1735. na Indie gevaeren. 
                                    d. 28 Jan. 1739. 
 
 Schepenen Geltsaijer en Pannecoeck doen kond en certificeren, dat 
 sij op heden versogt sijnde ten huijse van Vrouwe Maria Geer- 
 truijd van Brienen wed. van wijlen den Scholtis en Ontfanger Wulf  
 van Rijs, haer aldaer door deselve is overgegeeven een gecachet- 
 teerden besloten papier, welckers op schrift aldus luijdde; 
 Compareert voor ons ondersr Schepenen der stadt Harder- 
 wijck Juffr Winanda van Rijs en Mr. Gerard van Rijs, de 
 voorn. Juffr, soo ’t nodig mogt sijn, met haer Ed. broeder Gerh. 
 van Rijs voorsr geassisteert, welke beide verklaerden, dat sij in 
 dit ingesloten papieren instrument hadden begrepen haere 
 laetste en uijtterste wille vervat te sijn, begerende beide, dat 
 ’t selve als een testament, legaat, codicille, of soo het anders 
 na rechten best sal kunnen bestaen, na haer beider dood 
 volkomenlik effect sorteren en stand grijpen sal. Des ten 
 warenoirkonde hebben wij desen met ons eijgen handen en 
 naem onderteijckent en besegult binnen Harderwijck den 
 11 April 1733. was getekent; P. Oosterbaan. J.J. Geltsaijer 
 Ende met der selver twee cachetten toegesegult in rood 
 lack. 
 
 Dat sij Schepenen die twee seguls nauwkeurig hebben gevisiteert 
 en bevonden te sijn gaaff en ongevitieert, wesende het eerste dat van 
 de Heer Oosterbaan, thans wegens swaere onpasselijckheit impo- 
 tent, en mits dien gerepresenteert door welgem. Schepen 
 Pannecoeck, en ’t andere het segul van de Heer Geltsaijer voornt., 
 dat vervolgens het Couvart door den Secretaris geopent sijnde, 
 daer in gevonden is een papier, waer op geschreven stond, als volgt; 
 Wij ondersr. Wijnanda van Rijs en Gerhard van Rijs bij 
 ons overdagt hebbende de sekerheit van de dood, dog niet we- 
 tende de sekere uijre van dien, en daerom niet willende 
 van dese werelt scheiden sonder te disponeren over onse 
 tijdelijke goederen, die ons bereits van onse vader zall. Wulf 
 van Rijs sijn aenbestorven en nagelaeten, en die ons van ‘s  
 vaders sijde nog aenerven ofte aensterven mogten, soo hebben 
 wij na rijpe overweginge en sonder ijmants inductie ofte 
 persuaste getesteert en gelegaleert, gelijck wij testeren en 
 legateren bij desen in dit ons besloten testament; Eerstelijck, 
 soo ik Wijnanda van Rijs een momber in desen mogt nodig 
 hebben, hebbe ik mij geassisteert met mijn broeder Ger- 
 hard van Rijs boven genoemt. Verklaerende wijders 
 beijde onse laetste en uijtterste wille te sijn, dat, inval het 
 God behaegde ons beide voor onse Moeder Maria Geer- 
 truijd van Brienen uijt dese werelt te haelen, sonder 
 dat wij getrouwt sijnde, kind of kinderen naelieten, 
 dat onse moeder voorn. als dan sal hebben houden en 
 eijgendomlijck blijven besitten alle onse gerede en onge- 
 rede goederen, die ons van onse Vader zall. van Rijs sijn 
 aengestorven en die ons bij ons leven nog aenerven 
 ofte aensterven mogten van wat natuur die mogten 
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 sijn, of waer deselve mogten gelegen sijn. Twelck voorsr wij onderst 
 verklaeren ons testament laetste en uijtterste wille te sijn, dat wij 
 begeeren na onse dood so invoegen als voorsr volkomentlick sal 
 valideren, en dat ’t selve als een testament legaat of codicil 
 of soo als het beste na rechten sal konnen bestaen (: alschoon 
 alle solenniteiten niet geobserveert ware ) effect sorteren en 
 stand grijpen sal. Des ten waren oirkonde hebben wij desen tot 
 bevestinge van onse voorbedagte en ernstige wille met onse eijgen 
 handen en naemen onderteijkent en ons pitschaft besegelt in 
 Harderwijck den 10 April 1733. was getekent; Wijnanda van  
 Rijs. G. van Rijs. ende met twee seguls in rood lack verbeeldende 
 drie halve maanen besegult. 
 
 Welck geschrift alsoo door den Secretaris verlesen en opgelesen sijnde, 
 heeft Vrouwe wed. Van Rijs tut. Secr. versogt dat dese gebragt 
 wert mogt werden ter plaetse daer sulcx vereijscht wierd. Sijnde 
 tot dien eijnde den Omslag soo wel als ’t testament selfs desen 
 bij transfix aengebegt. Oirkond der Schepenen betekening 
 en besegeling. Actum in Harderwijck den 3 Febr. 1739. get. 
 en ges. 
 
                                    Mevrouw Van Rijs tut. Secr. mag- 
                                    tigt Dr. Jan Reind Pronck, om ‘t  
                                    testament van Dogter en Soon 
                                    Winanda en Gerhard van Rijs in 
                                    dato den 10 April 1733. te laeten 
                                    registreren, soo en daer sulcx be- 
                                    hoort. Cum clausulis solitis. Co- 
                                    vam Scubinis Geltsaijer en Pannekoeck d. 3 Febr. 1739. 
 
 Voor Geltsaijer en Pannekoek Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Johannes van Schalckwijck  
 en Hermannus Backer; voor ’t erfhuijs van Juffr Winanda  
 van Rijs zall. des beloofde Vrouwe Maria Geertruijd van  
 Brienen wed. van Rijs als Erfgen. de voorse burgen te vrijen 
 als regt is. Actum den 3 Febr. 1739. 
 
 Voor Apeldorn en Wolfsen Schepenen bekenden Wijne Henriksen  
 en Henrikje Gerrits Egteln. van ter leen ontfangen en opgenome- 
 ne penningen opregt en deugdelik schuldig te sijn aen Decemer  
 Apeldorn en Margarita Vrijdag Egteln. en haeren erven een 
 summa van twee duijsent car. guldens à 20 stuijv. het stuck; daer 
 van sij beloofden jaerlicx te betaelen een rente van vier, of (: soo 
 sij binnen ses weecken na den verschijndag betaelen ) van drie 
 guldens en tien stuijvers van ijder hondert; welke alsoo sal conti- 
 nueren te loopen tot de eddective aflosse van het capitaal toe, 
 die altoos sal mogen geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens 
 den verschijndag (: sijnde heden over een jaer de eerste ) sal wesen 
 opgekondigt. Voor capitaal, renten en bij wanbetalinge te 
 vallen kosten verbonden Comparanten specialick haere erve en 
 goed in Hierden aen den tweeden Brinck gelegen, met allen ge- 
 timmer, houtgewasschen, hooge en laege landerijen, en vorderen 
 ap- en dependentie van dien, thans bij Henrick Beertsen meijers 
 wijse gebruijckt werdende, niets af of uijtgesondert sijnde; en 
 stellende bij insuffisance tot vordere wahrschap haere per- 
 soonen en goederen, om allen hinder en schade daer aen te 
 verhaelen; met renuntiatie van alle exceptien, sonderling 
 van ongetelden gelde, houdende sig van den effecte van dien 
 na genoegen onderrigt; met submissie als na rechten. Sullende 
 de Renthefferen tot de onkosten deses briefs en vijftigsten penn. 
 betaelen twaalf guld! Actum den 4 Febr. 1739. 
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 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen bekende Petronella  
 Wijgmans wed. van Johannes van Wessels voor sig en haeren 
 erven in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 gecedeert en getransporteert kragt deses een half mud lants, 
 Snippendaal gent., gelegen in Hieren op den Hoogen Enck, naest 
 Burgmr. Van de Graaff ter eenre en Lubbert Gerritsen ter andere 
 sijden aen Henrick Reinten en sijnen erven voor sestig gulds., 
 daer van Comparante bekende voldaen te sijn. belovende over 
 sulcx voorsr lant te wachten en wahren kommervrij en allen 
 voorpligt (: tot de verpond. over 1738 incluis, ad 7 stuijv. 10 penn., 
 daer van af te doen, als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na rechten. Actum den 9 Febr. 1739. 
 
 Voor Van de Graaff en Wolfsen schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks recht is, Marten Vermeer 
 en Arien Bastard voor ’t erfhuijs van Jan Buijtenhuijs  
 en Henrikje van Hilden Egteln.; des beloofden Johan  
 Buijtenhuijs en Johannes Vermeer naemens Grietje  
 Buijtenhuijs, sig mede sterck makende voor Henrick  
 Buijtenhuijs, de voorse burgen te vrijen als regt is. 
 Actum den 11 Febr. 1739. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen compareerden 
 Matthijs Santbergen, Maria Santbergen en Judick  
 Santbergen, Soon en Dogteren van Jan Santbergen  
 en Anna Cock Egteln., dewelke bekenden met haeren 
 Vader voorn. te hebben opgerigt eene Liquidatie 
 ten opsigte van haere grootvaderlijcke en groot- 
 moederlijcke goederen, en die sij naderhand van haere 
 Moeij Geertruijd Cock hebben aangeërft, alles in con- 
 formitè der Acten van magescheidinge en afgoedinge 
 daer van voorens opgerigt en gepasseert, ende van 
 welke goederen haeren Vader tot hier toe de opkomsten 
 heeft genoten: Ende verklaerde Matthijs Santbergen 
 wegens sijne portie in voorse goederen door sijnen vader 
 volkomentlik en geheelik te sijn voldaen, ende all ’t sijne 
 te hebben ontfangen, sulcx hij sijnen vader bedanckte 
 goeder administratie en uijtrigtinge, sonder eenige op- 
 spraeck op den selve te reserveren. Ende bekenden 
 Maria Santbergen en Judic Santbergen ter saecke 
 van haere voorseide goederen met haeren vader te sijn 
 getreden tot behoorlijcke rekening en liquidatie, 
 bij welckers slot haeren vader (: die present sijnde 
 sulcx mede bekende ) aen haer tsamen is schul- 
 dig gebleven eene summa van agthondert en negen 
 en dertig guldens en 3 stuijv. welke de vader 
 Jan Santbergen beloofde ter eerster aenmaeninge 
 te sullen voldoen, blijvende tot soo lange het 
 verband sijner goederen voorens gemaeckt en 
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 volle wesen: sulcx sij Maria en Judic Santbergen verklaerden in soo verre 
 oock van haeren Vader in alles voldaen te sijn, ende hem van alle verdere 
 namaeninge en opspraeck t’ontheffen. Als sijnde haere onderlinge liqui- 
 datie, vereffening en uijtrigting geschiet met rijp overleg in presentie 
 van haeren Oom Jan Wittop haerer saecken volkomen kundig. wien- 
 volgens dan alle drie Comparanten haeren Vader bedanckten voor 
 sijne vaderlijcke sorge en getrouwe opvoedinge aen haer gedaen, en 
 alle verdere liefde-pligten aen haer bewesen. Actum den 21 Febr. 
 1739. 
 
                                    De Heeren Jochem en Cornelis van Eck       Den Scholtis T. Bon magtigt nom.nx. den Proct 
                                    magtigen haer Broeder Mr. Engelbart       Van Hamel om t’appelleren van een sententie ge- 
                                    van Eck, om t’ontfangen de erfnis van      wesen de Hoge Banck t’Arnhem tegen Dr. Joh. 
                                    vrouwe Catharina Engelen zall. d. 26.      Peter Becker etc. d. 28 Febr. 1739. 
 
 Voor De Graaff en Pronck Schepenen loofden en wierden burgen 
 als voorvancks recht is Geurt Bosch en Jan Evertsen voor ’t erf- 
 huijs van Cniera van Angeren; des beloofden Willem Vastenouw en 
 Jacobus Deckering als Momberen van des selfs kinderen bij Marten  
 Vastenouw geprocreërt, als mede Arnoldus Visser naemens sijn kind 
 de voorn. burgen te vrijen als regt is. Actum den 3 Febr.Mart 1739. 
 
 Voor Westervelt en Geltsaijer Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Dr. David Penninck en den 
 Contrarolleur Wessel van Kesteren, voor het Erfhuijs van de 
 Heere Franck Suijck, in leven Burgmr. deser stadt, en vrouw Cunera  
 Sas, in leven Egteln.; des beloofden Juffr Hillegunda Suijck wed. 
 Blom, en den Ontfr Boon van Voorst, in huijwlijck hebbende 
 Juffr Weimira Suijck, kinderen en erfgen. van voorn. Echteln. 
 zall., de voorsr burgen te vrijen, als regt is. Actum den 3 Mart. 
 1739. 
 
                                    Vrouwe Sophia Elisabeth Welmers       Verklaeringe van Dr. Penninck over de im- 
                                     wed. Hoveling magtigt Willem Arents       potentie van Capt. Schrassert. d. 12 Mart. 1739 
                                     onderscholt tot Lathum tot het doen      Attestatie van Prof. De Gorter over d’impotentie 
                                     van rechtsvorderinge contra M.W. van       van de Vaendrig Lulofs. d. 19 Mart. 1739. 
                                     Haeften en sijn Ehevrouw, met magt van      Vrouwe Jud. Marg. Wilbrenninck wed. Van Holthe  
                                     substitutie. d. 7 Mart. 1739.      magtigd Br. Wilbrenninck cum potestate substit. 
       d. 21 Mart. 1739. 
 
 Voor De Graaff en Pronck Schepenen loofden en wierden burgen 
 als voorvancks recht is Henrik van Gulick en Cornelis  
 Schuurman voor het erfhuijs van Petronella Wijchmans wed. 
 Wessels; des beloofden Beert Wijchmansen; Eijnbert Jansen, en 
 Egbert Engelenburg, voor sig en caverende voor d’andere kinde- 
 ren van Roelof Wijchmansen, de voorse burgen pro portionibus 
 hereditarus te vrijen. Actum den 1 April. 1739. 
 
 Voor Pronck en De Meester Schepenen loofden en wierden burgen 
 als voorvancks regt is Arnoldus Visser en Jan Boer voor ’t erf- 
 huijs van Arien van Angeren; des beloofden Henrik Claassen in 
 huijwlijck hebbende Bartje van Angeren, Andries Schrijver, Arien  
 Moses en Abraham Arbouw kinderen van Cornelia van Angeren,  
 ende Fredrick van Angeren, Gerrit van Angeren en Arien van  
 Angeren, kinderen van Antonij, mitsgaders Jacobus Deckering  
 en Willem van de Vastenou voogden van de kinderen van 
 Cniera van Angeren bij Vastenou verweckt, en voorn. Arnold  
 Visser wegens sijn soontje bij deselve geprocreërt, te saemen 
 Erfgen. de voorse burgen te vrijen als recht is. Actum den 
 1 April 1739. 
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 Voor Pannecoeck en Westervelt Schepenen compareerde Henrik  
 Claassen, in huijwlijck hebbende Bartje van Angeren, Andries Schrij- 
 ver, Arien Moses en Abraham Arbou, kinderen van Cornelia van An- 
 geren, ende Fredrick van Angeren, Gerrit van Angeren en Arien van  
 Angeren, kinderen van Antonij van Angeren, mitsgaders Antonij dec- 
 kering en Willem van de Vastenou voogden van de kinderen van 
 Cniera van Angeren bij Marten van de Vastenou verweckt, en 
 Arnold Visser wegens sijn soontje bij deselve Cniera van Angeren ge- 
 procreërt, te saemen Erfgen. van Arien van Angeren zall., ende 
 hebben verklaert, dat sij te saemen met approbatie van Heeren Over- 
 weesmre. hebben verkoft en bij desen cederen en transporteren een 
 Huijsje staend in de Groote Merckt-Strate binnen dese stadt, naest 
 de behuijsinge van Peter van Engelenburg aen de eene en het Mole- 
 straatje ter andere sijden, met sijn recht en geregtigheit, ap en de- 
 pendentie, aen Egbert Bosch en sijn huijsvrouw, beswaert met een 
 jaerlijckse verpondinge ad 1 – 17 - : voor seven en negentig gl. 
 daer van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belovende het 
 selve Huijsje te vrijen en allen voorpligt daer van afte doen als 
 erfkoops recht is, onder verbant van haere personen en 
 goederen, en submissie als na rechten. Actum den 3 April 
 1739. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen bekenden Mr. Egbert 
 Bosch en Annetje Brinkmans Egteln. in eenen vasten en stedi- 
 gen erfkoop te hebben verkoft en oversulcx kragt deses te cederen 
 en te transporteren een Huijs staende in de groote Merckt 
 Strate naest Peter Engelenburg ter eenre en het Molestraat- 
 je ter andere sijden, aen Marten Vermeer en Margrieta Hoefnagel  
 Echteln. en haeren erven voor een summa van ses en vijftig 
 gl. daer van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Be- 
 lovende oversulcx voorsr. Huijs te wachten en wahren kom- 
 mervrij en allen voorpligt daer van af te doen als erf- 
 koops recht is, onder verbant en submissie als na rechten 
 Actum den 9 April 1739. 
 
 Voor Westervelt en De Meester Schepenen bekenden de Heer 
 Herman Jacob van Erkelens, Burgmr. der stadt Elburg, 
 en Overpander van Veluwe, ende Vrouwe Elisabeth Agnes  
 Schrassert Egteln. in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft aen Cornelis Coninck en sijnen erven een camp 
 bouwlants aen de Weijsteeg, daer westw. de Hr Br van Wester- 
 velt, zuijdw. de Weijsteeg, Henr. en Jac. Rijcksen noordw. en 
 westwaerts Loge Reijersen aengelegen sijn voor agt hondert car. 
 guldens, daer van Comparanten bekenden voldaen te sijn. 
 de voorseide camp dienvolgens cederende en transporte- 
 rende kragt deses aen voorn. Coper en sijnen erven, met 
 belofte van deselve te sullen wachten en wahren kommer- 
 vrij, ende allen voorpligt daer van af te doen als erfkoops 
 recht is, onder verband en submissie als na rechten. 
 Actum den 10 April 1739. 
 
                                   Egb. Franken magtigt Dr. Joh. De Hr Br B.W. Pannekoek en Vrouwe  
                                   Apeldorn @ Eijbert Teunissen.  B.L. Heijlersig, de HHren Joh. en Wilh. Pan-  
                                   d. 11 April 1739. nekoek, neffens Juffr Agnis Eusebia  
                                     Pannekoek magtigen de Hr Lucas Nij-  
  lant ad. negotia d. 13 April 1739. 
 
 Voor Holthe en Wilbrenninck Schepenen loofden en wier- 
 den burgen, als voorvanks recht is, Peter Cornelissen voor Egbert Francken ’s wegens soo- 
 daene kosten als er in sijn saecke tegen Schipper Egbert Teu- 
 nissen mogten koomen te vallen, onder verband van sijn per- 
 soon en goederen. Actum den 16 April 1739. 
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                                   Dr. M.W. van Griethuijsen en Vrou- 
                                   we Henrica Agnes van Dompseler  
                                   Egteln. stellen aen tot haeren Rent- 
                                   mr. Everd van Groenendael tot 
                                   waerneeminge haerer goederen in en 
                                   om Wageningen gelegen. Actum den 
                                   17 Apr. 1739. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen bekenden Gerrit Hesselsen en 
 Cuijndertje Snell Echteln. verkoft te hebben aen de Heer Burgmr. 
 Ant. van Westervelt en sijne Erfgen. een camp saeijlants met eenig 
 houtgewasch gelegen in Hierden aen de Elsweg, gent. De Woerde, sijnde 
 groot drie schepels gesaeij, daer de Heer Coper te wedersijden gelandet  
 is, sijnde thiendvrij, soo als ’t thans bij Henrik Lubbertsen gebruijckt 
 word, beswaert met een jaerlijckse ord. verpond. van een en twintig 
 stuijv. en vier penn. voor 225 gl. vrij gelt, waer van Verkoperen 
 bekenden voldaen te sijn. Cederende en transporterende oversulcx 
 voorsr parceel aen den Heere Koper, met belofte van de verpond. 
 over 1737. te sullen betalen en voorts alle voorpligt, als erfkoops 
 recht is, tot die tijd af te doen, onder verband van der Comparanten 
 personen en goederen, met submissie als na rechten. Actum den 20 
 April 1739. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen bekenden Henrik Gerritsen en 
 Maritje Wouterse Echteln. in eenen vasten en stedigen erfcoop te 
 hebben verkoft gecedeert en getransporteert kragt deses aen den 
 Heere Antonij van Westervelt, Heere van Essenburg, Burgermr. deser 
 stadt etc. ende sijn WelEd. erven een stuckje lants, sijnde een Hofje 
 met eijcken loijen besaijt, gelegen in Hierden op de hoeck van de 
 Hooge Steege, tegen over de Kamp Kouthoven gent., soo en als 
 ’t selve hofje voor desen door dese stadt aen Wouter Albertsen en 
 voor 16 à 17 jaeren door den selven aen dese Comparanten is overge- 
 geeven en getransporteert; met de eijcken loijen daer in staende 
 en verdere ap- en dependentie, voor 75 car. glns. daer van 
 Comparanten bekenden voldaen te sijn. belovende oversulcx 
 voorsr. parceel, vrij van verpondinge, te wachten en wahren 
 kommervrij als erfkoops recht is; onder verband en submissie 
 als na rechten. Actum den 21 April 1739. 
 
                                    Certificaat over de persoon van Willem Aelberts en sijn soon 
                                    Aelbert Willems; en volm. van Henrikje Everts op Swerus An- 
                                    driessen om te procureren Acte op ’t tractament van voorsr. 
                                    Willem Aelberts ten behoeve van sijn soon, en die penn. t’ont- 
                                    fangen bij d’OostIndise Compagnie. d. 24 April 1739. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen loofden en wierden burgen, als 
 voorvancks recht is, Beert Woutersen en Berent Egbertsen voor 
 ’t erfhuijs van Reint Gerritsen en Franckje Jansz. in leven 
 Echteln. des beloofden Jan Reinten en Lubbert Egbertsen, kinde- 
 ren en erfgen. de voorsr. burgen te vrijen als regt is. Actum den 
 28 April 1739. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen compareerden Gerrit 
 Hesselsen en Cuijndertje Snell Echteln; sij in desen soo veel 
 nodig geassisteert met haeren man, dewelke bekenden voor 
 sig en haeren erven, wegens opgenomen en wel ontfangen 
 penn. opregt en deugdelik schuldig te sijn aen den Ontfanger 
 B. van Voorst en Juffr. Weimina Suijck Egteln. en haeren erven eene 
 summa van vijfhondert car. glns. ad 20 st. Holl. het stuck, daer 
 van sij beloofden jaerlicx ende alle jaer op den verschijndag 
 waer van de eerste sal sijn heden over een jaer, te sullen be- 
 taelen een rente van vijf gelijcke guldens van ijder hondert, 
 edog binnen 14 dagen na den verschijndag betaelende  
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 met vier per centum te konnen volstaen; welcke capitale summe 
 sij t’elken verschijndage sullen mogen afleggen en restitueren, mits 
 een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde, dus anders sal de rente 
 als voorsr continueren te loopen tot de finale erlegginge des 
 capitaals. Verbindende voor capitaal, renten en alle kosten 
 bij wanvoldoeninge hier op te vallen, haere en haerer erven 
 personen en goederen, soecialik haer Schip soo sij alnu staen 
 uijt te koelen, geevende aen desen brief het regt van eenen 
 formele Bijlbrief, met alle rechten en privilegien van dien, alsoo 
 sij tot betalinge van ’t selve schip dese opgenomen penningen 
 stonden t’emploijeren; als mede stelden sij voor all ’t geene voorsr. 
 tot een speciael onderpand haer huijs en plaetje cum annexis, 
 staende en gelegen in dese stadt in de Rabbe of Rosmolen- 
 Strate tusschen d’Erfgen. van Lambert en Herbert Sas ter eenre, 
 en Reijer Vermeer ter andere sijden, ende stelden verder tot 
 wahrschap alle haere tegenwoordige en toekomende goe- 
 deren, geene uijtgesondert. Met renuntiatie van de exceptien 
 ordinis et discussionis, sulcx stellende ter vrije keuze van 
 Renthefferen; voorts oock afstaende van de exceptie van 
 ongetelden gelden; van welckers effect sij ten genoegen onder- 
 rigt waren, als hebbende het bovenstaende capitaal bij 
 de overgifte deses brief suijver en volkomen ontfangen; ende 
 van allen anderen uijtvlugten. Met submissie aen allen Heere- 
 Hoven; Richteren en Gerigten, specialik mede aen ’t gerichte 
 deser stadt. Actum den 1 Meij 1739. 
 
 Voor Van de Graaff en Apeldorn Schepenen bekenden 
 Johannes Driessen en Geijsje Lamberts Echteln. wegens ter 
 leen ontfangen penñ. opregt en deugdelijk schuldig te sijn 
 aen Anna Heijdelberg wed. Sas en haeren erven een summa 
 van hondert en vijftig Car. glns ad 20 strs het stuck, daer van 
 sij beloofden jaerlicx te betaelen een rente van vier guldens 
 per centum, tot de finale aflosse toe, die op ijder verschijndag, 
 ( heden over een jaer de eerste ) sal mogen geschieden, mits een vier- 
 deel jaers bevorens opgeseit sijnde. Voor welck capitaal, rente 
 en bij wanbetalinge te vallen kosten sij Comparanten tot een 
 speciaal onderpand stelden haer halve Huijs staende op den 
 hoeck van de Rabbestrate naest ’t huijs van Rut Geurtsen,  
 en verbonden wijders haere personen en verdere goederen, ten 
 bedwange als na rechten. Met renuntiatie van alle exceptien, 
 sonderling van ongetelde gelde, daer van sij sig ten genoegen 
 onderrigt hielden. Actum den 2 Meij 1739. 
 
 Voor Holthe en Wolfsen Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Henrik Jansen en Henrik  
 Claassen voor soodane schulden en doodschulden, als 
 Wouter Hoefhamer voor sijn particulier sedert dat hij 
 van sijn Vrouw Judic Hogen is afgegaen, heeft nagelaeten; 
 des beloofden Peter Woutersen, Henrik Gerritsen in huijw- 
 lijck hebbende Maritje Woutersen en Jan Claassen in huijw- 
 lijck hebbende Albertje Woutersen (: die van de Wed. Judic 
 Hogen waren gescheiden, en den vorderen boedel aen 
 haer hadden overgegeeven, en nog bij desen gaven ) de voorsr. 
 burgen te vrijen als regt is. Actum den 6 Meij 1739. 
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 Voor Westervelt en Wolfsen Schepenen bekenden Johannes Stevensen  
 en Christina Hantweijers Egteln. , sij tut. mar., dat sij opregt en 
 deugdelik hebben opgenomen op interesse van Evert Buntschoter een 
 summa van 100 gl. geëmploijeert tot inkoop en betalinge van 
 een huijsje en plaets in de Haverstrate naest de Schuijr van de 
 Heer Burger. Van Holthe, met belofte van die penñ. te verrenten 
 tegen 5 per centum. Tot securiteit van capitaal en interesse, 
 sullende verschijnen het eerste jaer heden over een jaer, verbin- 
 den de Rentgeveren haere persoonen gerede en ongerede goe- 
 deren, en speciaal tot onderpand daer voor stellende gemelte 
 wooninge en huijs in de RabbeHaverStrate, om bij wanbetalinge 
 daer aen allen hinder en schade te konnen en mogen verhae- 
 len, onder verbant en submissie als na rechten, ende met 
 renuntiatie van alle bedenckelijcke exceptien, die hier tegen 
 souden konnen en mogen erdagt worden. Met expresse con- 
 ditie, dat de renten alle jaer op den verschijndag sullen 
 moeten worden betaelt, en over vier jaere het capitaal 
 mits dat Rentgeveren het capitaal van tijd tot tijd met 
 25 gl. sullen konnen en mogen afleggen. Actum den 6 Meij 
 1739. 
 
                                     Juffren Nala van Holthe, Johanna Alida en Gerharda Arnolda van  
                                     Holthe magtigen Dr. Jan Pronck om te transporteren hae- 
                                     re portien in seeckere behuijsinge t’ Arnhem, heengeko- 
                                     men uijt den boedel van Jacob Umbgrove wed. Timmer 
                                     aen de Wed. Timmer cum clausulis solitis. d. 6 Meij 1739. 
 
 Voor Holthe en Boonen Schepenen compareerden Derck Proper en 
 Everhardus Heeser en Juffr. Basilia Rouw in leven Echteln. ter eenre, ende Gerrit  
 van Meurs in qualiteit als volmr. van de Voogden over de onmundige 
 kinderen van wijlen Do Petrus de Bije en Juffr Geertruijd Rouw in 
 leven Egteln. ter andere sijden, dewelke bekenden na voorgaende examina- 
 tie en naeuwkeurige examinatie van den staat der nalaetenschap van 
 der respective onmundigen grootvader en grootmoeder, wijlen de Heere 
 Burgermr. Arent Rouw en Vrouwe Catharina Aertsen in leven Egteln., 
 met elkanderen te hebben ingegaen, geformeert en gesloten eene 
 behoorlijcke rekeninge en deilinge van alle de goederen van de 
 voorse nalaetenschap voor soo verre betreft Huijs en Hof en verdere 
 ongerede goederen in en onder dese stadt gelegen, mitsgaders de ver- 
 dere meubile of inboedels goederen, en gerede gelden; oock aen 
 elkanderen overgegeeven het geene de een d’andere volgens de 
 dispositie der overledene verpligt ware; ende nog onverdeilt 
 te behouden het Leen en Heerengoed (: voorbehoudens den oud- 
 ste sijn prerogative :) en andere; voorts de onafgedaene kunnen 
 uijtschulden; alles in conformitè van de Staat en Specificatie 
 hier na volgende; quo relatio. Begerende dienvolgens, dat 
 dese in soo verre sal gelden en effect sorteren als haere boedel- 
 en magescheidinge, de een den anderen sijne aengedeijlde en ont- 
 fangene goederen cederende en transporterende, met belofte 
 van deselve te wahren als erfmagescheits recht is, en sonder 
 verder eenige gemeenschap van erfnis met en onder elkan- 
 deren te houden; maer de onverdeilde goederen te houden in 
 particulari communione. Alles ten effecte als na rechten. 
 Endes is desen bij Schepenen als Overweesmre. geapprobeert. 
                               Staat Rekening en Deijling tot bovenstaende Acte 
                               relatijf 
 Het Huijs en Hof bij de overledene selfs bewoond is bij testament aen de 
 Kinderen van de Heer Heeser gemaackt, dan waer en tegens de Kinderen 
 van de Hr. De Bije souden genieten eene summa van f 1100 - : - : 
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 en gelijck als bij dese aen de Kinderen van de Heer Heeser het gem. Huijs 
 nagelaten werdt, sal hier na aen de Kinderen van de Heer De Bije  
 werden goedgedaen ’t geene haer ingevolge het gem. testament competeert. 
      goederen die in ’t gemeen en onverdeelt sijn gebleven: 
 Een Erf gent. Pothoven, gelegen in ’t Apeldornse Broeklant, op de Velu- 
 we, sijnde voor ’t meeste gedeelte leenroerig aen den Adelijcken Huijse 
 Bronkhorst, sijnde omtrent een derde part vrij goed, dewijl dit Erff door 
 wijlen de Hr. Rouw en sijn Huijsvrouw is deelbaer gemaeckt, komt de eene 
 helft toe aen de Kinderen van de Hr Heeser en de wederhelft aen de 
 Kinderen van de Hr de Bije. 
 Een Erf en goed, gelegen tot Cootwijck, sijnde een Heerengoed, waer 
 van Huijs en Hof vervalt op d’oudste manlijcke Erfgen. ’t welk ten 
 desen is Michiel Jacob de Bije; sijnde het resterende land en houtge- 
 wasch voor de eene helfte aen de Kinderen van de Heer Heeser, en de 
 wederhelft aen de Kinderen van de Hr de Bije. 
 Een Obligatie tot laste van Jan Evertsen, Bouwman op ’t voor`n. 
 erve tot Cootwijck groot hondert gulden, seggen - - - - - - -100 - : - 
 Een dito Obligatie groot 76 gl. ten laste van Gijsbert  
 Bosweets, dus - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -        76 _ : _ 
 Een stuck lants op de cleinmehen laatst in huijre gebruijckt ge- 
 weest bij Lambregt Jansen.  
 Ses schilderijen sijnde Portraiten van de Familie, berustende ten 
 huijse van de Hr. Heeser. 
 Een parthij latijnse en duijtse boecken, ten huijse als voren; 
 waer van de Heer Heeser aen de Voogden van de kinderen van 
 de Heer De Bije een specifijcque lijst oversenden sal. 
 2 kisten met Koopmansboecken en oude beschrevene papieren, 
 mede onder de Hr Heeser berustende, waer uijt nog diverse preten- 
 sien konnen werden geformeert, ’t welk alhier dient voor Memoirie 
 Twee goude Penningen berustende onder de gemagtigde van de 
 voogden van de Kinderen van de Heer de Bije. 
 Sijnde de meubilaire goederen en sijlver tusschen de Condividenten 
 verdeelt; en is aen de Kinderen van de Heer Heeser te beurt ge- 
 vallen, en aen de Voogden van deselve Kinderen uijtgekeert 
 het volgende: Naementlijck, Een testament met goud beslag, 
 2 goude Ringetjes. Sijlver poppegoed: Een koordedanser, een 
 schenckbordje, een bekertje, een soutvaatje, een taardpannetje, 
 een opsettertje, een tang en aschschop, een handblakertje, een 
 braedpan, een dooplepeltje, een potlepeltje, een confituurvorkje, 
 een schaartje, een roostertje. Linnen en wollen; Een nieuwe 
 bedtijck, een wolle deken met rood streepen, 27 vrouwen hemb- 
 den, 9 paer soo platte als boorde mouwen, 27 nachtkapers, 
 2 borstrocken, 2 paar platte mouwen, 5 sackdoecken, 9 Cornet- 
 mutsen, 7 ondermutsen, 1 paer boordmouwen, 8 neteldoeckse en 
 4 linnen voorschoten, 3 kuijfmutsen, 3 neteldoeckse halsdoecken, 
 een sijden regenkleed, 8 couleurde Rocken, een swarte lakense 
 samaaren rock, een roode samaarsvoeringe, 2 sijden japons, 
 1 chitse dito, de een damaste dito, een atlas dito, 2 cottoene dito, een 
 damast bedjack, een geele sijde borstrock, een cottoene dito, drie cottoene 
 jacken, 2 rouwkapers, een witte sijden dito, een swarte sijden dito. 
 No.1. Bij testament aen Johannes Arnoldus, Everharda Elisa- 
 beth en Arent Herbert Heeser gemaakt. No.2. is bij een hand- 
 schrift onder getuijgen alleen aen Everharda Elisabeth Heeser ge- 
 maackt. 
 Waer tegen aen Juffr. Geertruijd de Bije nagelaten Dogter wijlen 
 Do. Petrus de Bije en Juffr Geertruijd Rouw in leven Egteln. gemaakt 
 is: Een goude penninck met een ringetje daer aen; 8 lakens van 
 7 ellen, 5 lakens van 8 ellen, 6 dito van 5 ellen, 8 dito van 5 ellen 
 oude, 12 sloopen, 4 peluwslopen, 12 manshembden, 1½ tafellaken en 12 servetten 
 citadelleroos, 6 dagelijckse tafellakens, 12 servetten, 4 gemeene 
 handdoecken, 8 schoorsteenkleden, 2 slefiger servetten, 1 broeck, 
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 1 Borstrock, 5 witte slaapmutsen, 2 witte neusdoecken, 2 doopkleden 
 1 tafellaken van 6 ellen de ronde bloem, 14 servetten het harte-roosje, 
 11 servetten de blom, 1 tafellaken het pijlaertje,1 tafellaken ronde blom 
 gemerkt (40), 1 tafellaken 4½ el lang, 3 el breed ronde blom, 12 servetten 
 de ronde blom, 2 gemeene tafellakens, 6 gemeene servetten 1 gemeen 
 tafellaken 3 elle, 9 gemeene servetten, 12 nieuwe servetten, 12 sloopen, 
 1 beddesack, 1 cussesloop,5 witte glasgordijnen, 1 peluwsack, 2 schoor- 
 steenkleedjes, 1 wit tafelkleedje; gemaackt sijlver, ; 2 groote sout- 
 vaten, 1 pap-kom, 2 kleijne candelaers, 1 bocaal vergult, een pottage- 
 lepel, 1 snuijter en back, 2 speldebakjes, 2 kleine soutvaatjes, een 
 beugel van een tas met een oogje, 10 lepels, 7 vorcken, 1 groote en 
 1 kleine kleerborstel met een sijlvere blad, een ovale gedenckpen- 
 nink van Co. Nuck, 1 oud testament met sijlver bessag beslag, 1 nacht- 
 maels boeckje met sijlvere oogjes, wat klein oud sijlver daer onder 
 een theelepeltje, een messe hegtje, een haeck etc. te saemen 10 
 stucks, 2 confituur lepeltjes, 13 penningen waer onder drie 
 ducatons met 2 hoofden, een penning met een ringetje, een 
 vierkante etc. de andere sijn van weinig belang of waerde, 
 En is aen de kinderen van Do De Bije te beurte gevallen en aen 
 de voogden uijtgekeert ’t volgende, naementlijck, 7 bedlakens, 
 van 8 ellen, 6 dito 8 els, tegens 5 beter 8 els, 6 dito nieuwe 5 els, 
 8 dito oude 5 els, 12 kussensloopen soo klein als groot, 3 peulwe 
 sloopen, 4 witte gordijnen, 12 manshembden, 10 servetten, 8 tafel 
 lakens soo oud als halfsleten, 7 schoorsteenkleden, 6 handdoe- 
 ken oud goed, 1 broeck en 1 borstrock oud goed, 3 dassen 5 slaep- 
 mutsen 4 paer voormouwe en 3 sackjes saemen oud linnen, 2 sackneus- 
 doecken een tafelkleed en een rouw das, een fraeij tafelkleed, 1½ ta- 
 fellaken, 12 servetten onbesleten, 1 tafellaken 2 servetten het 
 pulletje, 1 tafellaken 12 servetten damast onbesleten, 6 servetten 
 2 tafellakens en een silvser doeck, 9 servetten en 1 tafellaken 
 gemeen, 12 kussen sloopen alles kants. Het linnen soo vuijl 
 als schoon het geene na het Erfhuijs is gedeelt in eene massa. 
 Een bedde sack, 1½ beddelaken, een kussesloop, een handdoeck, 
 een mans das, een mans slaapmuts, een schoorsteen kleed, 2 tafel 
 kleedjes 4 kastdoecken, een oud tafellaken, twaelf oude doekjes, 
 een oud tafellaken twaalf oude doeken, en twee sackjes in 
 een gedaen, een rij gestreept marseille capje, vier gordijnen die 
 voor de glasen hebben gehangen, 12 servetten, een franje met 
 een quast en 2 koorden van witte gordijnen. Sijlverwerck; 
 Een schenkbord, 2 ouderwetse candelaers, 2 kleerborstels met 
 sijlvere platen, een kerckboeck met sijlver beslag, 2 soutvaten, 
 1 peperdoos, 1 theebus, 1 messehegtje, 9 lepels en 7 vorcken, een 
 ketting met een rijmschuijf, 2 lidtjes van cannetjes, een signet, 
 een rouwpenninck van Nuck 1671. 32 sijlvere penningen soo 
 bekent aks vreemd, circa een loot aen stuckjes sijlver, een goude 
 pennink met een ring komt volgens testament Juffr de Bije 
 toe. Volgens de lijst No. 1. is wegens verkofte meubles als 
 andersints ontfangen de somme van - - - - - -     1133 – 10 – 4 
 Dan van welke somme volgens de lijst No. 2. 
 wegens gemeene betaelde schulden moet worden 
 afgetrocken de somme van - - - -                           927 – 17 – 2 
  Dus deelbaer            205 – 13 – 2 
 waer in ijder competeert de helfte ter summe 
 van - - - - - - -                          102 – 16 – 8 
 Welcke summe van 102 – 16 – 8 de voogden ijder voor hunne 
 minderjaerige bekennen te hebben ontfangen. Werdende 
 vervolgens alhier ten behoeve van de kinderen van de 
 Heer de Bije uijtgetrocken de somme van 102 – 16 – 8 
 en hier bij gevoegd de summe van 550 - : - dewelke de 
 voogden over de kinderen van de Heer Heeser voldaen  
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 hebben wegens het legaat hier voren gemelt, tot egalisa- 
 tie van het aen haer gemaeckte huijs dus alhier      550 – 
 en wegens interesse van de voorsr. summe  -           30 – 
 maeckende dus uijt het geene de kinderen van Do De Bije in 
 contanten hebben genoten, de somme van 682 – 16 – 8 
 
 Voor Van Holthe en H. van Westervelt Schepenen verklaerde 
 Evertje Everts, laetst wed. van Henrik Berentsen, gesond van ver- 
 stand, dat sij, om voor te koomen alle oneenigheit, welke sig na 
 haer dood tusschen haere voor- en na-kinderen in en over het 
 deijlen haerer ouderlijcke erfnisse souden mogen opdoen, ende 
 tot betragtinge van egaliteit tusschen deselve na der selver re- 
 spective geregtigheden, had beraemt en vastgestelt eene ordre en 
 provisie,na welke haere voorsr kinderen bij haer overlijden 
 haere erf- en magescheidinge souden hebben te reguleren, ende 
 sulcx, vermits haere bedden gescheurt waren, met volkomen 
 deliberatie, overgifte en bewilliging haerer kinderen, ingevolge 
 der selver betekende verklaeringe desen annex in dato den 8. 
 deses maents en jaere. Bekennende dienvolgende, dat sij bij het 
 ingaen van haer tweede huijwlijck aen haere kindere bij hae- 
 ren eersten man Henrik Reijersen geprocreërd voor der selver 
 vaderlijck goed had bewesen en alnog aen deselve schuldig was 
 eene summa van duijsent seven hondert car. glns. Dat ver- 
 volgens haeren tweeden Man ten huijwlijck had aengebragt 
 ses hondert car. glns. ende sij met den selven had ingegaen ge- 
 meinschap van winst en verlos, ende staende haer laetste 
 huijwlijck met haeren tweeden man had aengekoft een camp 
 gelegen aen de Middelwal, en de helft van de oude Mole voor 
 de Lutteke poort; in voegen dat boven de voorsr. 600 gl. de ge- 
 regte halfscheit van dese twee parcelen aen haere kinderen 
 uijt het laetste bed bij Henrik Berentsen geprocreërd toebe- 
 hoord als haer vaderlijck goed. Dat alle haere verdere 
 besittinge, dat is, de wederhelfte der bovenstaende aengekofte 
 parcelen en vordere goederen, gereede en ongereede, actien 
 en crediten, soo als den boedel bij haer thans is, of na haer 
 dood bevonden sal werden, tusschen haere saementlijcke Voor- 
 en Na-kinderen egalik in hoofden verdeilt sal moeten 
 werden. Waer omtrent nogtans haere wille was, ende 
 oock bij haere saementlijcke Voor- en Na- kinderen was 
 bewilligd en overgegeeven, dat haeren soon Reijer Henriksen  
 in eijgendom sal hebben, besitten en houden het Huijs en 
 Hof ende de Mole buijten de Smeepoort, soo sij thans be- 
 woont en gebruijckt, met alle ap- en dependentie, mitsgaders 
 het paerd en carre, mits hij daer voor aen de gemeine 
 boedel sal inbrengen en betalen vier duijsent car. gulds 
 (: voorbehoudens sijn filiale portie aen deselve summe en 
 de verdere gemeine goederen als voorsr.) Willende en bege- 
 rende dat na desen regul en ordre, ende op desen voet haere 
 saementlijcke kinderen sig sullen houden en schicken, ende 
 sig in liefde en eenigheit scheijden, als wesende sulcx haere 
 moeders uijtterste wille, ende der kinderen onwederroepe- 
 lijcke overgifte en contract. Actum den 8 Meij 1739. get. 
 en ges. Het annexe handschrift luijd dus: Wij ondergesr 
 saementlijcke kinderen van Evertje Everts, laetst wed. 
 van Henrik Berentsen, betuijgen en verklaeren te 
 bewilligen en te consenteren in soodane Acte of staat 
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 des boedels, als onse moeder staat te passeren, om te strecken tot een 
 grond-regul waer na wij na onses moeders overlijden onse scheidinge 
 en deilinge sullen rigten. Ende mogen wij lijden, dat daer bij aen onsen 
 broeder Reijer Henricksen Huijs Hof en Mole voor de Smeepoorte 
 werde toegeleijt tegens een redelijck equivalent. Actum den 8. 
 April 1739. was get. Baarent Hendrijksen van Wesselen. Jan  
 Hendrik. X.  Dirck van Huijgen. Gearebreg Hendriks. Reijer Hen- 
 drijks. Beerent Hendrijcksen.  
 
 Voor A. van Westervelt en H. van Westervelt Schepenen com- 
 pareerde Beert Evertsen, gaende en staende, ende sijnes verstandts 
 volkomen magtig, dewelke verklaerde en bekende sijne uijtterste 
 vrije en onbedwongen wille te sijn, dat, soo hij ongetrouwt komt 
 te sterven, alle sijne gerede en ongerede goederen, actien en 
 crediten, niets van sijne nalaetenschap uijtgesondert, eeu- 
 wiglijk en erflijk sullen vererven en versterven op sijn 
 Broer Wouter Evertsen, sijn Suster Aaltje Evertsen ende sijn 
 Broers soon Henrick Aaltsen, ijder voor een geregt derde 
 part, ende bij vooraf sterven voor den Comparant op der 
 selver kinderen of bij gebreck der kinderen op de overige 
 der drie bovengenoemde geinstitueerdens, deselve alsoo te saemen 
 en ijder bijsonder nominerende en instituerende kragt 
 deses tot sijne universele Erfgen. met uijtsluijtinge van 
 alle andere. Begerende dat dese als testament of codi- 
 cil in de beste forme sal bestaen en effect sorteren. 
 Oirkond Schepenen betekening en besegeling. Actum 
 den 9 Meij 1739. get. en ges. 
 
 Voor Holthe en H. van Westervelt bekende Geurt Hen- 
 riksen en Hilletje Hartgers Egteln. in eenen vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft en oversulx te cederen 
 en te transporteren kragt deses aen Lubbert Willemsen  
 en Jacobje Geurts Egteln. en haeren erven vijf spind 
 saeijlant gelegen in den laegen Enck, den Dornkamp gent., 
 voor 100 car. glns. daer van Comparanten bekenden 
 voldaen te sijn. belovende mits dien ’t selve parceel te 
 wachten en te wahren kommervrij en alle voorpligt daer 
 van af te doen als erfkoops recht is, onder verband en 
 submissie als na rechten. Actum den 9 Meij 1739. 
 
 Voor Geltsaijer en Apeldorn Schepenen bekenden Winand  
 van Sitteren en Jannetje Harms Egteln. verkoft te hebben 
 de halfscheit van de behuijsinge in de groote poort strate 
 soo en als ’t selve bij verkoperen tegenswoordig word be- 
 woont aen Jacob Lubberts en Aeltje Stevens Egteln. 
 voor 515 gl. waer van Comparanten bekenden voldaen 
 te sijn, en mitsdien voorsr. halfscheit cederende en transporterende 
 aen koperen en haeren erven; met belofte van wahringe, onder 
 verband als na rechten. Actum den 9 Meij 1739. 
 
 Voor deselfde Schepenen bekenden Wijnant van Sitteren  
 en Jannetje Harms Egteln. wegens verstreckte penñ. 
 opregt schuldig te sijn aen Niesje Moijen wed. van  
 Alb. Huijsman en haeren erven een summa van 150 gl. 
 daer van sij jaerlicx beloofden te betaelen een rente 
 van 4 per centum tot de aflosse toe, die op ijder ver- 
 schijndag (: heden over een jaer de eerste ) sal mogen 
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 geschieden, mits de opsage een vierdeel jaers bevorens gedaen ware. 
 Tot securiteit van capitaal rente en kosten verbonden Compa- 
 ranten haere personen en goederen, specialik de halfscheit 
 van haer Huijs in de Mercktstrate naest ’t Agterhuijs van 
 Gerrit Poel en ter andere sijden Jan Stoothuijs; met renuntia- 
 tie van alle exceptien, sonderling van ongetelden gelde. Actum 
 den 10 Meij 1739. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Jan Ekelenburg en Lam- 
 bert van Dulmen voor ’t Erfhuijs van Jannetje Suijck  
 wed. Leij; des beloofden Herwertje Leij wed. Le Duc en 
 Jan Gerrit van Dulmen in huijwlijck hebbende Johanna  
 Leij de voorsr burgen als Erfgen. te vrijen. Actum den 
 11 Meij 1739. 
 
                                    De Heer Wilbrenninck en sijn WelEd. Ehevrouwe, mitsgaders de Hr 
                                    Br van Holthe en voorn. Hr. Wilbrenninck als voogden van de 
                                    kinderen van * de Hr Jan Bernh. Feith en  Dr. Adr. van Holthe en Vrouwe Judic Wilbrennink  
                                    respective Eheln. magtigen de Hr Everh. Wilbrennink over 
                                    de erfnis van Juff. Catharina Wilbrenninck. d. 14 Meij 
                                    1739. 
 
 Voor Van de Graaff en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Everd Menno en Cornelis  
 Schuurman voor ’t Erfhuijs van Vrouwe Judit Wilbren- 
 ninck laetst wed. van Dr. Adriaen van Holthe; des beloof- 
 den de Heeren Wilh. van Holthe en Paulus Wilbrenninck  
 als Voogden der minderjarige kinderen Andries Feith 
 Maria Feith en Gerardus van Holthe in haeres over- 
 ledens beijde ehebedden geprocreërt, de voorn. burgen 
 te vrijen en te wahren, onder verband als na rechten. 
 Actum den 14 Meij 1739. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen bekenden Elisabeth  
 Kersbergen, Lubbert Driessen en Annetje Reijers Egteln. 
 en Gerbreg Gangolfs in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft gecedeert en getransporteert voor 
 haer en haeren erven, kragt deses, aen Willem Jansen  
 van Voorthuijsen en Netje Gerrits Egteln. en 
 Andreas Snell en Beertje Claassen Egteln. ijder voor 
 de geregte Halfscheit, en alsoo aen haer te saemen 
 het geheele Huijs, Schuijr en plaetsen met alle regt 
 en geregtigheit van dien; soo en als het selve tegens 
 woordig bij Rut van Driehuijsen bewoont en gebruijckt 
 word, staende in de Luttekepoort-strate, naest de 
 behuijsingen van Peter Goedvree en Claas Bosch,  
 voor 630 gl. waer van Comparanten bekenden 
 voldaen te sijn. belovende derhalven de Eerste Com- 
 parante voor twee selfde portien en de twee laetste 
 van vier selfde portien, het voorsr. Huijs te wagten 
 en wahren kommervrij, en de ord. verpond. ad 3 – 17 – 6 
 jaerlicx, en alle andere voorpligten over de jaere 
 1737. daer van af te doen, als erfkoops recht is, onder 
 verband en submissie als na rechten. Actum den 25 
 Meij 1739. 
 
 Voor deselfde Schepenen bekenden Elisabeth Kersbergen en 
 Gerbreg Gangolfs in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft gecedeert en getransporteert voor haer en 
 haeren erven kragt deses, aen Barent Egbertsen en Cornelia  
 van Otterloo Echteln. en haeren erven haer Huijs en  
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 Schuijr daer agter in de groote Mercktstrate bij Kooperen selfs 
 bewoont werdende, naest de behuijsinge van Henrik Gerritsen en 
 de wed. van Gerrit Schuijrhof voor 400 gl. waer van Comparan- 
 ten bekenden voldaen te sijn; belovende oversulcx de eerste Com- 
 parante voor twee derde parten en de laetste voor een derde part 
 het voorsr. Huijs te wachten en wahren kommervrij, als erf- 
 koops recht is; onder verband en submissie als na rechten. 
 Actum den 25 Meij 1739. 
 
 De Heeren A. van Westervelt en Geltsaijer Schepenen doen kond 
 en certificeren hier mede, dat sij op heden, geroepen en versogt sijnde 
 ten huijsen van wijlen Juffr Cunnetje Lambers Sas wed. van 
 Burgmr. Franck Suijck, ende aldaer gekomen sijnde haer door Juffr 
 Hillegunda Suijck wed. Blom is vertoont en overgegeven een 
 besloten dispositie de dato den 5 Oct. 1720. als mede een gelijcke 
 de dato den 9 Sept. 1724. alhier gepasseert en beide getekent en 
 gesegelt bij Schepenen P. Oosterbaan en Geltsaijer, dat sij die 
 dispositien en segulen hebben geëxamineert (: de eerste bij im- 
 potentie en in plaetse van Hr. Oosterbaan :) en alles gaaf en 
 ongevitieert bevonden, voorts geopend en daer in bevonden de 
 annexe testamenten, soo als ’t eene en andere desen bij trans- 
 fix sijn aengevoegd. Dat die twee Dispositien gelesen sijnde, den 
 ontfanger B. van Voorst en Weimina Suijck hebben overgegeven 
 de Codicille en Explicative van dien in datis den 26 Sept. 1732. 
 en 9 Aug. 1734. die mede gelesen sijn, soo als deselve desen 
 mede na de twee voorgem. Testamenten sijn aengehegt. 
 Alles geschiet in presentie van Juffr Hillegunda Suijck wed. Blom 
 ende den Ontfr B. van Voorst en Juffr Weimina Suijck Echteln., die 
 aen wedersijden versogten copie deser, en de laetst gem. Egteln. 
 registratie na de ordre; sijnde ’t eene en andere geaccor- 
 deert, onder voorbehoud van een ijder sijn goed hebbend regt 
 sullende hier van dese strecken voor Acte van aperture, 
 prout moris et stijli. Actum den 26 Meij 1739. get. en ges. 
 Eerste Superscriptie. 
 Voor ons ondersr Schepenen der stadt Harderwijck compa- 
 reerde Cunnetje Lamberts wed. van onsen mede Raedsvrind 
 Franck Suijck, ende verclaerde in het hier in gesloten geca- 
 chetteerd papier begrepen te sijn haere uijtterste wille, die 
 sij begeerde dat na haer dood als testament, legaat, codicil 
 of in andere betere forme sal effect sorteren. Des t’oir- 
 conden hebben wij Schepenen desen betekent en met onse pit- 
 schaften besegult op den 7 Oct. 1720. en was neven twee pit- 
 schaften getekent: P. Oosterbaan. J.J. Geltsaijer.  
      Inlaege: 
 Ick Cunnetje Lamberts Sas wed. van Burgmr. Franck Suijck 
 zall. doe cond en verklaere bij desen, uijt vrijen wille, in over- 
 denkinge van ’s menschen sterflijckheit, geresolveert te hebben 
 over de goederen, waer mede mij God genadelik heeft gelieven te 
 segenen, of die mij verder nog mogten aenkomen, soo als ick 
 die stervende sal nalaeten, te passeren dese dispositie, die ick 
 begeere dat na mijn dood als testament, legaat, codicil, of soo 
 als sulcx best kan bestaen, punctuelick sal werden agtervolgt, 
 bij poene dat den opposant van sijn erfrecht gehelick sal sijn ver- 
 steken: naementlijck, dat, in geval het God behaegen mogt (: ’t welk 
 ik hoope dat den Hemel genadelik verhoede ) mijne Kinderen en Kinds- 
 kinderen voor mij weg te haelen, of mijne Kinds-kind of Kinds- 
 kinderen alle sonder wettige wedergeboorte of descendenten nae 
 mij in haere onmundigheit mogten sterven, alle mijne voorsr 
 goederen, se sijn soo se sijn, sullen vererven op diegeene die van mijne 
 sijde de naeste sullen sijn; soo nochtans, dat het kind door Peter van  
 Vierhouten bij mijn Nicht Neeltje Apeldorn, geprocreërt, ge- 
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 naemt Neeltje van Vierhouten, in haer Moeders plaets sal staen, 
 en even soo veel erven, als haer Moeder geërft solde hebben, soo die 
 mijn sterfdag beleeft had: met die expresse conditie evenwel, dat de 
 portie van dat kind Neeltje tot aen des selfs vijf en twintigste jaer com- 
 pleet toe sal blijven onder de administratie van Voogden bij de 
 Heeren van de Magistraat der stadt Harderwijck te nomineren, 
 en dat het selve kind sonder kinderen, of oock des selfs Kinderen 
 in haere onmundigheit stervende, de portie uijt mijne nalaten- 
 schap sal accresceren aen mijne andere Erfgenaemen en al- 
 toos daer heen retour subject sijn. Excluderende bij desen wel 
 expresse van de successie mijner Kinderen en verdere Descen- 
 denten in en tot de voorsde mijne goederen (: als voorsr. ) alle 
 andere bloetverwanten, al waren sij oock in nadere grade 
 den overledene bestaende, als die van mijne sijde. Alleen 
 sal in de voorsr gevallen mijn Swager Andreas Suijck, of, 
 bij voorafsterven, sijne Kinderen, trecken en eijgendom- 
 lijck genieten alle soodane gerede gelden en ongerede 
 goederen, als mijn zall. Man na dode van sijn Vader Henr.  
 Suijck zall. en Moeder zall. Erwertje Francken uijt der sel- 
 ver nalaetenschap getrocken heeft; en sal daer en boven 
 hij of sijne kinderen nog uijt mijne verdere goederen profite- 
 ren vijfhondert car. gulds, in plaets van gelijcke vijfhon- 
 dert guldens, als mijn man zall. mede heeft ten huijwlijck 
 gekregen; zijnde dit legaat het selfde, ’t welck oock in het 
 testament van mijne Dogters aen Broer Suijck gemaeckt 
 is; soo dat het selve maer eens getrocken sal werden. 
 Voorts begeere ik, dat geene andere Voogden het be- 
 wind over mijne na te laetene *

soo gerede als ongerede goederen sullen hebben, als die 
 aengestelt sullen sijn van de Magistraaat deser Stadt Harder- 
 wijck. Eijndelik permittere ik aen mijn Dogter Weimtje  
 Suijck, dat sij in cas van overlijden sonder Kinderen, of 
 in geval haer kind of kinderen onmondig mogten ster- 
 ven, haer Man Boon van Voorst sal mogen betugten 
 in haere na te laetene goederen, tot weertrouwens 
 toe; haer in soo verre van haere Huijwlijcks voor- 
 waerden, die sulcx bepaelen of verbreden, dispenserende. 
 Oirkond mijne ondertekeningh en besegeling. Actum 
 Harderwijck den 5 Oct. 1720. Zullende de margina- 
 le additamenten soo wel gelden, als of deselve binnen 
 de plica geschreven waren. Was met een pitschaft 
 bedegult en getekent : Kunnetien Lamberts wed.van 
 Burgemeester Franck Suick.  
         Tweede superscriptie: 
 Voor ons ondersr Schepenen der stadt Harderwijck com- 
 pareerde Cunnetje Lamberts Sas wed. wijlen de Heer Franck 
 Suijck, in leven onsen Mede-Raedsvrind, in desen soo veel 
 nodig geassisteert met Dr. Johan Schrassert, dewelke 
 verklaerde in het binnenste deser begrepen te sijn haere 
 uijtterste wille, die sij begeerde, dat anstonds na haer 
 dood geopent en stiptelik als testament, codicil, le- 
 gaat, fideicommis of andere betere forme agtervolgt 
 solde werden : daer bij begeerende, dat, het geene sij ver- 
 der onder haer hand mogt vermaken en ordonneren, 
 solde geholden en nageleeft worden als of het in desen 
 geschiet ware. Des t’oirconde is dese bij ons Schepenen 
 getekent en gecachetteerd op den 9 Sept. 1724. binnen Harder- 
 wijck. was nevens twee cachetten getekent : P. Oosterbaan  
 J.J. Geltsaijer.  
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      Inlaege: 
 Ick Cunnetje Lamberts Sas, weduwe van Burgermr. Franck  
 Suijck, verklaere bij de ondertekeninge deses, dat ick om goede 
 en sufficiente redenen, mij hier toe moverende, bij mij selven son- 
 der ijmants inductie, ende alleenlik tot conservatie mijner 
 goederen in mijne familie, geresolveert heb, boven en behalven 
 mijne dispositie op den 7 Octob. 1720. over mijne goederen opge- 
 rigt, welke ik begeere, dat neffens dese van volkomen waerde 
 blijve en effect hebbe, nog te disponeren in maniere hierna 
 beschreven. Aenvanckelik verklaere ik, dat alle goederen, 
 gerede en ongerede, actien en crediten, soo als ik die aling 
 onder mij hebbe en besitte, mij selven eijgendomlik toebe- 
 horen; als hebbende aen beide mijne Dogteren haer Vader- 
 lijck en grootvaders goed volkomen voldaen en overge- 
 geeven. In en tot welken boedel en mijne nalaten- 
 schap instituere ik voor de eene geregte halfscheit tot 
 Erfgenaemen de kinderen van mijn Dogter Hillegunda  
 Suijck, tegenswoordig getrouwt aen Willem Blom, soo die 
 sij tegenswoordig uijt haer eerste en tweede bed heeft, 
 als die sij naderhant nog krijgen mogt. Over welcke goe- 
 deren ik, met uijtsluijtinge van alle Weeskameren, soo hier als el- 
 ders, tot Curatoren aenstelle en versoecke de Heeren Peter Ooster- 
 baan, Burgermeester der stadt Harderwijck, en Arent Wakker,  
 Rentmeester van de Geestelijcke goederen aldaer, om voort 
 na mijn overlijden in mijnen boedel te gaen, deselve met allen toe- 
 behoren te inventariseren, met mijne andere Dogter Weimtje  
 Suijck, getrouwt aen den Ontfr Boon van Voorst, een scheidinge 
 te maecken, alle de gerede penñ. ten profijte der voorse kinde- 
 ren op rente te doen of tot aenkoop van ongerede goederen aen 
 te leggen, ende voorts te doen het gene de Curatele en nature 
 der saecken vorderen sal. Met dien expresse verstande, dat 
 Willem Blom uijt mijnen boedel sal moeten blijven, en van 
 alle directie, gebod of administratie van dien versteken 
 sijn. Dat ook Willem Blom geen genot in het geheel of ten 
 deele sal hebben van de opkomsten der voorse halfscheit van 
 mijnen boedel: maer deselve tot profijte van mijne Dogters 
 kinderen sullen werden opgeleit en geëmploijeert tot hae- 
 ren mondigen of trouw-dag toe; te meer, wijl, als voren ge- 
 seit, mijn Dogter haer vaders en grootvaders goed heeft ont- 
 fangen en daer bij nog meer goederen ten huijwlijck 
 heeft aengebragt, als mede haer voordogter des selfs vaders 
 versterf bewesen, van welckers provenues hij die kinderen 
 behoord op te brengen. Welke mijne Dogters kinderen, ster- 
 vende sonder lijfs geboorte, op elkanderen sullen sterven, 
 dat is te verstaen, sonder onderscheit, van heelen of halven 
 bedde, ende het laetste stervende, sullen alle goederen van 
 mij heengekomen en daer uijt verder geprovenieert, ver- 
 erven op mijne vaptste naeste bloetverwanten; als dan in wesen sijnde; 
 maeckende ik in soo’n val deselve fideicommis subject, ten ef- 
 fecte dat mijne Dogters kinderen die ordre van successie op 
 geenderleij wijse sullen konnen of mogen veranderen: 
 waer voor sij sufficiente cautie voor de Heeren van de 
 Magistraat der stadt Harderwijck sullen hebben te stellen; 
 voor en al eer sij of eenige van haer eenige goederen 
 na Holland sullen mogen transporteren. Alles nogtans 
 onder dese restrictie, dat, soo mijn Dogter Hillegunda Suijck 
 Weduwe mogt werden, of sig door de oneenigheit met 
 haer man (: die ik, God betert! te veel bemerke ) genoot- 
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 saeckt mogt vinden haer van den selven te separeren, deselve de 
 opkomsten mijner goederen sal mogen genieten, en oock de doe- 
 deren selfs aentasten tot haere nootdruft, stellende haer in dien 
 val in der voorsr Curatoren plaetse. 
 Tot de wederhelft van mijnen alingen boedel instituere ik mijne 
 andere Dogter Weijmtje Suijck, getrouwt aen den Ontfr Boon  
 van Voorst; welkebehalven het genot der jaerlijckse prove- 
 nues der goederen, uijt de gerede penningen soo veel sullen 
 mogen emploijeren tot haere Coopmanschap, als sij nodig 
 sullen hebben. Van welke Weijmtje de goederen en capitalen 
 van mij aengeërft, sullen vererven op haere kinderen, en 
 deselve alle stervende sonder lijfserven, op de naeste bloet- 
 verwanten van mijne sijde. 
 En dewijl mijn boedel egalik in twee deele behoort verdeilt 
 te worden; soo is mijn wille, dat mijn Dogters Hillegunde  
 en Weimtje Suijck weder sullen inbrengen het gene sij 
 reets volgens hantschrift genoten hebben, of dat sulcx 
 in de magescheidinge sal worden goed gedaen: dog 
 het geene noch van mijn Man zallrs gebruijck in 
 mijner boedel gevonden wert, ’t sij dat het tot sijn lijf 
 behoort of niet behoort heeft, dat maecke ick aen 
 Franck, de soon van den Ontfr Voorst, als een pre- 
 legaat voor uijt. 
 Eijndelijck begeere ik, dat ’t geene ik bij mij selven 
 onder mijn kant disponeren mogt, sal werden nage- 
 leeft als of het in desen begrepen ware. 
 En dewijl ik in desen geen ander oogmerck hebbe, 
 als de conservatie mijner familie en de behoudenis 
 van mijne voorsr Dogters kinderen; soo twijffele 
 ik niet, of deselve sullen dese haere moeders uijtter- 
 ste wille volkomen aggreëren en naleeven: ander- 
 sints versoecke ik de Heeren van de Magistraat 
 der stadt Harderwijck, als Over-Momber-Heeren, 
 dat sij de voren aengestelde Curatoren met haere 
 auctoriteit en gesag gelieven de hand te bieden, ende 
 voorts haere goede officier te interponeren, ten 
 eijnde dese mijne dispositie haer volkomen effect 
 gewinne, daer toe implorerende alle beneficien, 
 welke de rechten aen een olderlijck testament 
 concederen. 
 Des t’oirkonde heb ik desen getekent en met mijn 
 gewone cachet besegult binnen Harderwijck op 
 den 9 Sept. 1724. was neffens haer pitschaft ge- 
 tekent: Kunnetien Lamberts Sas wedu Suick 
 
      De codicille, door des testatricis eijgen hand geschreven,  
      luijt (: soo mij deselve is voorgekomen ) aldus: 
 
 Dat alle testamenten, die ick gemaeckt hebbe, in sin kraght 
 sullen blieven behalfen dat dese artickelen die ick nu 
 maeck dat die sullen stiptelick sullen naer gekoeme sin 
 dat ik Wacker en min Heer Oosterbaen haer voegdigh- 
 schip ontsegge en in plaes den ontfanger als mede erf- 
 genaem aenstelle om in desen min boedel te sullen redden en 
 dat ick wil geen erfhuis sullen houdden daerom geef ick  
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 Wijmtien of haeren erfen al ’t genen dat onderhout en daer onder 
 kan gerekent worden en als kasten en kisten en wat van schil- 
 derien en taefels en stoelen en oock het eerdewerck roet en blaef 
 maar pastelijn sal als bed deelbaer sijn als silver kooper en tin 
 en Lambert Jansen Apeldooren sal hondert vijftig gulden van dat 
 gelt oftrecken dat onder hem heeft wat Hilletje Jans Apeldooren  
 belanght sal 6 laekens hebben en 6 kussenblaen 6 hemden en 
 min daeggelickse kleeren maer niet meer teffens als sij noedigh 
 heeft en van min korte linnen van ijder 6 stuck omdat ick kendt 
 nu sal Beeljen en Lambert Schalckwijck hebben alt geen uit de  
 lommert hebbe gelost alt gene Jannekae aen ’t huis van min 
 Heer Oosterbaen heeft geweerdeert en 50 gl. ijder kindt aen gelt 
 daer boeven dat van de 2 kinder het ene op ander sal sterven 
 en dan aen haer broers dogh soo het mogt gebueren dat de 
 kinder in armenhuis of weeshuis moghten koemen sal haer 
 niet geuen worden voor dat sij der uitgaen want ick geef 
 het niet aen de huisen maer aen de kinder wat nu het huis 
 belanght daer Hilletien en Schalwick woenen dat geef ick 
 soo langh als si hier schoel houden of anders daer of haer 
 man quam te sterven daer Gerritien Eiberts woont en als 
 Hilletien hier blieft dan geef ick het voor haer leven 
 lanck en dat mijn kinder niet delen willen of kunnen 
 dat sullen sij aen Hilletien Apeldooren moeten geuen want 
 ick niet wijl dat min goet ergens van vreemden wert ge- 
 bruickt dogh mijn kinder moeten de verpondingh v huis 
 en schoorsteen gelt betaelen en reperaetsij doen wat 
 nodigh is, wat nu Wijmties en den ontfangers kinderen 
 aengaet het huis en hanck soo ick et bewoen geeff ick 
 Franck v Voorst en dan op Gerrada franksina met alle 
 sin toebehooren en dan op de naeste erfgeaemen bi afster- 
 ven van de twee kinderen nu geef ick Franck van Voorst  
 en Dirck v Foorst en Gerrada Francksina en Jan van  
 Voorst ijder duisent gl. segge 1000 gl. ijder kint uit gemeen 
 het is euen veel van wat obligasi dat den ontfanger be- 
 geert. den 26 septenb. 1732. was get. De wedu F. Suick. Aen 
 de andere sijde stond: Nu geef ick franck of Gerrada Franck- 
 sina van Voorts franck eerst sijn kuer wadt van de 2 
 erfen begeert apart het Hoeijlant bi Grietien besonder 
 gepagt het eene als aen een delen gaet onthuis en tander een nuw huis de vrouw 
 van Schalckwick sal al het swarte goet moegen hebben als sin 
 ouders koemen te sterven om sij dan mede te berouwe sonder haer 
 kinder daer of voort van te geven Wijmten sal van minne seluen 
 meester blijeven soo lanck sij leeft dit sal alles naer gekomen 
 sin ofte sal van haer erfenis ontsteken sin en alles sonder 
 daer ijts tegen te Ick wijl 2 inventarissen gemaeckt hebben wat 
 ijder trekt wat onder de wijssers staet sal uitgekeert wor- 
 den alst inkomt sonder malkanderen der interest van te geven 
 dat Hilletien of haer erfgenaem niet aen een vremde kun- 
 nen vermaecken soo veer het met reghten kan bestaen aen 
 geenen mannen of aen niemant niet niet te tughten ofte 
 geven. Actum Harderwijck den 26 septemb. 1732. was get. 
 de wedu f Suick. Lager stond; Dit is tegen wijtten kamp dat 
 te ermel lidt met sijn houtgewas dat ick op Hilletien heb- 
 be laeten verlenen ander quamen si te kort. Lambert is 
 na min vaeder genoemt en Hilletien naer min moeder. 
      Explicative Acte van voorgaende geschrift: 
 Alsoo ick ondergeschreven onder mijn eijgen hand bij mij 
 selfs op den 26 septemb. 1732. heb opgestelt eenige poincten, 
 die ick wil en begeere dat in forme van codicil op de aller- 
 beste wijse na mijn dood sullen werden agtervolgt, ende 
 misschien over mijn sin en meijninge eenige duijsterheit en 
 dispuit mogt werden opgevat; soo is’t, dat ick die dispositie 
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 alnog inhererende en daer bij volhardende verklaere mijne in- 
 tentie daer in te sijn : Dat alle Testamenten, die ik bevorens ge- 
 maeckt heb, sullen blijven in volkomen kragt en waerde, soo 
 verre ik deselve niet uijtdruckelijck heb verandert of deselve 
 niet strijden tegen dese volgende articulen; want mijn vol- 
 komen wille is, dat dese poincten stiptelick nagekomen sullen 
 werden. Dat ik herroepe de magt en qualiteit, welke ick in 
 voorgaende Dispositie had gegeeven aen de Heer Burgermeester 
 Oosterbaan en de Heer Arent Wakker, ende tot mijn Boedel 
 redder aenstelle mijn Schoonsoon den Ontfanger Boon van  
 Voorst. Dat mijne goederen bij geen erfhuijs verkoft sullen mogen 
 werden; maer ick geeve aen mijn Dogter Weijmtje Suijck all 
 mijn houten Huijsraad, als kasten, kisten, schilderijen, tafels, stoe- 
 len en het geene verder daer onder hoord : als mede mijn rood en 
 blaeuw of bond aerdewerck. Maer het porcelain sal deijlbaer 
 sijn, als oock mijn sijlver, kooper en tin. Dat Lambert Jansen  
 Apeldorn, tot Amersfoort, die na mijn Vader genoemt is, van dat 
 gelt, dat hij van mij onder sig heeft, sal voor sig afhouden hon- 
 dert en vijftig guldens, die ick hem bemaecke. Gelijck ik aen 
 Hilletje Jansen Apeldorn, na mijn Moeder genoemd, bemaecke 
 ses laackens, ses kussen bladen, ses hembden en mijn dagelijckse 
 klederen, die haer van tijd tot tijd sullen werden overgegeven 
 als sij die nodig sal hebben, en niet teffens alle tegelijck : soo 
 nogtans, dat bij afsterven van Schalckwijcks ouders mijn 
 swarte goed aen haer sal mogen gegeven worden om deselve te  
 berouwen. Voorts geve ik aen Hilletje voornt de bewoninge 
 van het Huijs daer sij thans in woont, soo lang als haer man 
 alhier school houd, ende anders, of oock bij overlijden van 
 haeren man, de behuijsinge daer Gerritje Egberts in woont, 
 om daer in haer leven lang, soo sij hier blijft, te konnen woo- 
 nen : blijvende de verpondinge, schoorstedegelt en nodige re- 
 paratie tot mijner kinderen laste. Het geene mijne kinderen 
 van mijne goederen niet konnen of willen deijlen, sullen sij aen 
 Hilletje Jansen Apeldorn geven, alsoo ik niet wille, dat ijts van 
 mijn goed van vreemde gebruickt werde. Ende aen Beeltje  
 en Lambert Schalckwijck geeve ick all ’t geene, dat ick van haere 
 ouders uijt de banck van leninge gelost heb, soo als ’t selve door 
 Janna Ka ten huijse van de Heer Oosterbaan gewaerdeert is, en 
 daer boven ijder nog vijftig guldens, die ik deselve twee kinderen 
 geeve, op conditie dat se van het eene (: sonder kinderen stervende ) 
 op het andere sullen vererven, en van het laetste op haere broers, 
 dog soo onverhooptelik die kinderen in een weeshuijs of Gods 
 huijs mogten geraken, sal ’t gene voorsr aen deselve eerst werden 
 uijtgereijckt, als sij daer uijt sullen sijn gegaen, sonder dat het 
 Huijs daer van ijts sal profiteren. Dat mijn huijs, dat ick bewoone, 
 mitsgaders den hang en het geene tot der hang behoort, van 
 mij sal vererven op Franck van Voorst, ende soo den selven 
 sonder kinderen mogt overlijden, op Gerharda Fransina van  
 Voorst, ende bij afsterven van die beijde, als voorsr, op haere 
 naeste Erfgen. in den bloede. Ende ’t geene onder de Vissers staet, 
 sal uijtgekeert worden als ’t inkomt, sonder dat eenige interesse 
 daer van, soo lang als ’t bij den hang sal blijven, dat is, tot dat  
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 het betaelt sal werden, gegeeven sal werden. Dat Franck van  
 Voorst, Derck van Voorst, Gerharda Fransina van Voorst en Jan  
 van Voorst, als een legaat uijt mijnen geheelen boedel sullen trek- 
 ken en profiteren ijder duijsent guldens, in soodane obligatie, 
 als haeren Vader den Ontfanger Boon van Voorst sal begeeren. 
 Tegen het geene voorse sal mijn Dogter Hilletje Suijck hebben en 
 houden de Witten-kamp tot Ermelgelegen met het Houtgewasch, 
 waer mede ik haer oock heb laeten beleenen. Voorts wil ik, als 
 het tot een deijlen komt, dat de Erven tot Hulshorst en Telgt sullen 
 tegen elkanderen werden geleit, ende ijder van mijne Dogters een 
 van deselve erven sal hebben; voorbehoudens dat Franck van  
 Voorst en Gerharda Fransina van Voorst alsdan de keur sullen 
 hebben, welke van die twee erven sij voor haer Moeder sullen 
 willen neemen. Edog sal onder het erve tot Tekgt niet begrepen 
 werden het Hoijland bij de boerin Grietje afsonderlijck gepagt. 
 Edog is mijn expresse wille, dat mijn Dogter Hilletje Suijck geene 
 van mijne goederen sal mogen vermaken aen Mannen of andere 
 vreemde, nog in eijgendom nog in tugt. Maer dat van all ‘t 
 geene ick hier vorens ten reguarde van mijn jongste Dogters 
 kinderen heb gedisponeert, mijn Dogter Weijmtje Suijck sal 
 meesterse wesen en blijven, en ’t selve besitten en regere haer le- 
 ven lang na haeren welgevallen. Ende opdat men t’ allen tijden 
 sal konnen weeten, welke goederen uijt mijnen boedel de een 
 en anderen sijn aengekomen, sullen na mijn overlijden twee bijson- 
 dere inventarien van eens ijders erfnis gemaeckt en aen den 
 anderen overgegeeven worden. Bevelende ik mijne kinderen 
 desen alle na te komen, als haer moeders regte wille en begeerte. 
 ten welkers blijck ik desen tot meerder klaerheit en ten over- 
 vloed heb doen schrijven en betekent in Harderwijck op den 9. 
 Aug. 1734. was get. Kunnetien Lamberts Sas.  
          geregistreert de 26 Meij 1739. 
 
                                    Juffr Gerhardina van den Clooster magtigd de Procr. N. van  
                                    Hamel generaliter tot soodane saecke soo sij voor de Gerigte 
                                    van Veluwe mogt hebben of krijgen. d. 29 Meij 1739. 
 
 Voor Geltsaijer en Pannecoeck Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Derk Vosselman en Willem Brou- 
 wer voor ’t erfhuijs van Coenraad Suijck zall. des beloofde 
 Trijntje Suijck de voorse burgen te vrijen als regt is. Actum 
 den 3 Jun. 1739. 
 
 Voor Holthe en Westervelt Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Willem Lunterbosch en 
 Jan op te Winkel voor het erfhuijs van Evertje Everts Wed. 
 van Henr. Berentsen; des beloofden Reijer Henriksen, Dirck  
 Huijgen, in huijwlijck hebbende Stijntje Henricksen, Gerbrig  
 Henricksen, ende Jan van Voorthuijsen en Derck Vosselman 
 als Voogden van Berent Henricksen, sig te saemen sterck 
 maeckende voor Berent en Jan Henricksen absent sijnde, 
 de voorsr te vrijen als regt is. Actum den 10 Jun. 1739. 
 
 Voor Holthe en H. van Westervelt Schepenen bekenden 
 Reint en Aert Coninck voor sig en haeren Erfgen. in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, en oversulcx 
 kragt deses te cederen en te transporteren een huijs Staent 
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Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen 
verklaerden Aert van Essen en Wou- In de Groote poort-strate naest de Hr. Simon Ravensberg ter eenre 
tera Brouwers Egteln. beide en Gerrit Poel ter andere sijden, aen Peter Woutersen en Henrikje  
haeres verstants volkomen  Gerrits Echteln. en haeren erven voor 300 car. guld. daer van Com- 
magtig, alnog te inhereren paranten bekenden voldaen te sijn. Belovende oversulcx voorsr huijs 
en van volkomen waerde te op een Verpond. van 3 – 6 – 12 en verdere openbaere lasten te wagten 
houden soodane dispositie als sij en wahren, ende allen voorpligt af te doen als erfkoops recht is, 
op den 3 sept. 1720 binnen Rhenen  onder verband en submissie als na regten. Actum den 15 Jun. 
voor de Notaris Zwoll en ge-  1739. 
tuijgen tot onderling faveur   
hebben opgerigt, sonder aen de-  Voor Graaff en Wilbrenninck Schepenen bekenden Aelt Evertsen  
selve het allerminste bij desen  en Segertje Harms Egteln. op heden ter leen ontfangen en op- 
te willen derogeren, waer desel- genomen te hebben van Lubbert Gerritsen, en alsoo aen den selven  
ve veel liever soo veel nodig en  schuldig te sijn een summa van 50 gl. te verrenten met twee gl. 
dienstig bij desen repeterende.  jaerlix tot de aflosse toe, die alle jaer sal mogen geschieden, 
Uijtgesondert alleenlick, dat  mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. Verbindende voor 
vermits sij daer bij den een de an- ’t een en ander samt kosten haer huijs en de Olijstrate, bij haer 
dere hadden begiftigt met den  selfs bewoont werdende, en voorts haere personen en goederen, 
inboedel en huijsraad, mitsga-  ten bedwange als na rechten. Actum den 27 Jun. 1739. 
ders het geene sij staende huijw- 
lijck mogten hebben geconque-  Voor Holthe en Wolfsen Schepenen bekenden Beert Wijgmansen  
steert en overgewonnen ende  en Annetje Jans, Eijmbert Jansen en Lubbertje Jans, ijder voor  
sij sedert haere woonplaatse  een derde part, ende Wijchman Engelenburg en Geertje Arents,  
alhier hadde  overgebragt en  Egbert Engelenburg en Jannetje Westenhoven, Cornelis van der  
en alnog hielden, alwaer man  Veen en Engeltje Engelenburg, Peter Jansen en Gerritje En-  
en vrouw sig met den eijgendom  gelenburg, te saemen voor ’t overige derde part, Erfgen. van 
van goederen, alhier sijnde of ge-  Petronella Wijchmans, in eenen vasten en stedigen erfkoop 
lege, niet mogen begiftigen,sij  te hebben verkoft en oversulcx te transporteren kragt deses een 
dienthalven verklaerden haere  schuur en erve, staende en gelegen in en aen de Haverstrate 
uijtterste wille te sijn en begeerte  aen de Kuijpen uijtkomende, aen Gerrit de Post en Jannetje  
te sijn, dat de langstlevende des  Wouters Egteln. en haeren erven voor 185 gl. daer van Com- 
eerst overledens een part in den  paranten bekenden voldaen te sijn; belovende mitsdien voorsr 
voorse inboedel en huijsraad  parceel, op een verpond. van 3 – 6 – 8 , de maenpenñ. daer in 
mitsgaders de staende huijw-  begrepen, te wagten en wahren kommervrij en alle voor- 
lijck gemaeckte conqueste  pligt daer van af te doen als erfkoops recht is, onder ver- 
sal hebben houden en genieten  band al na regten. Actum den 29 Jun. 1739. 
het leven lang van lijftugtsreg- 
ten , den een den anderen daer in     Certificaat dat Hillegunda Suijck wed. Blom, en den Ontfr. 
tugtende kragt deses. willende         B. V. Voorst en Weimina Suijck Echteln. sijn de universele 
dat dese als een codicil of in            Erfgen. van Cunnetje Lamberts Sas wed. Suijck en dus ge- 
andere betere forme bij en              regtigt tot een obligatie ad 300 gl. op Overijssel. d. 11 Jul. 1739. 
neffens de vooraengetogen 
dispositie sal effect sorteren.           Aart van Essen volmagtiger van Hr. Elias de Haaze substitueert Christiaen  
alles mede voorbehoudens de         Claarbout om bij de Compagnie van OostIndien te ontfangen 200 gl. we- 
morgengave en gifte; waer             gens Philippus Capelle aldaer te goede, enz. d. 15 Jul. 1739. 
mede sij bij voorafsterven el- 
kanderen bij Huijwlijcks voor-   Voor Boonen en H. van Westervelt Schepenen hebben Everd Wesenhagen  
waerde hebben gebeneficeert.  en Maritje Jans Egteln. malkanderen om sonderlijcke redenen, 
oircond der Schepenen beteke-   (: beide na den uijtterlijcken schijn haer verstand volkomen magtig 
ningen en besegeling. Actum in  sijnde ) reciproquelik bij forme van testament, legaat, codicil, ofte 
Harderwijck den 28 Jun. 1739.  soo ’t best sou konnen en mogen bestaen, malkanderen haer leven 
Siet de Rhenense dispositie  lang gelijftugt in alle haere goederen tegenwoordige en toekomen- 
alhier ten effecte van registra-  de, gereede en ongereede, om na lijftugts rechten deselve te besitten 
ture ingelast.   en te gebruijcken, en dat uijt kragt van Huijwlijcks voorw. 
 den dato den 25 febr. 1738. aen Schepenen vertoont, die sulcx 
 vermogten. Waer mede Comparanten haere dispositie eijn- 
 digden; ordonnerende haere Erfgen. deselve t’agtervolgen bij 
 poene als na rechten. Actum den 22 Jul. 1739. 
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                                        (L.S.) S.W. Jenden  
 Compareerde voor mij Gerard van  
 Zwoll openbaer Notaris van den Ed. Hove van 
 Utreght binnen Rhenen residerende, bij de Agtb. 
 magistraet der selver stadt geadmitteerd, en voor 
 de getuijgen nagenoemd Aert van Essen en Woutera  
 Brouwers Eghteluijden, wonende binnen dese stadt 
 ons Notaris en getuijgen wel bekend, redelik ge- 
 sond, en wel bij haer verstant, memorie en 
 sprake; en verclaerden in overdenkinge van 
 de sekerheit des doods, en d’onsekere uijre van dien, 
 uijt matrimoniele affectie, eghtelike liefde en 
 genegenheijd, die Comparanten voor en tot de an- 
 deren hadden, in kraghte van te obtineren octroij 
 van opgemelde Hove Provinciaal, bij desen mal- 
 kanderen reciproquelik, over en weder over- 
 te maeken alle den inboedel en huijsraed (: gereed 
 gelt, juweelen en kleijnodien derhalve uijt- 
 bedongen :) sulks de eerst overlijdende metter 
 dood ontruijmen en nalaeten sal; omme bij de langst- 
 levende van de Comparanten in volkomen eijgen- 
 dom aenvaerd en beseten te worden; gelijk mede al 
 ’t gene de Comparanten staende houwelik sullen 
 hebben geconquesteerd en overgewonnen, onge- 
 reede en gereede goederen, inschulden actien en 
 crediten, van wat benaminge, nature of aerd, en 
 waer deselve sig souden mogen bevinden, niets daer 
 van uijtgesondert; en vorders alles t’welcke de 
 Comparanten in kragt van de Ordonantie 
 van de Ed. mo. Heere Staetten deser Provincie mal- 
 canderen in eijgendom mogen en konnen geven of 
 maeken; En verclaerden de Comparanten bovendien, 
 uijt voorse liefde, reciproquelik malkanderen te gunnen, 
 maecken en te bespreken de lijftogt of ’t vrugtgebruijck van 
 alle ongerede of vaste, oock alle gerede goederen, waer 
 onder inschulden, actien en crediten, geld, goud, silver, 
 gemunt en ongemunt klederen, kleijnodien, juwelen, mede 
 van all ’t welke der Comparanten winkel, grutterie, coop- 
 manschap en neringe aengaet; niets uijtgesondert van 
 al ’t gene (: boven en behalve het voornoemde in eijgendom 
 vermaekte ) van wat name, soorte of waer deselve soude 
 mogen sijn en sig bevinden, sulks de eerst overlijdene van 
 haer metter doot ontruijmen en nalaeten sal, om bij de 
 langstlevende van de Comparanten sijn of haer levenlanck 
 gedurende in rechten lijftogt en ten lijftogten regten 
 beseten en genoten te worden; Edog met verder wille 
 en begeerte, dat, ingevalle kinderen, of kinde uijt het 
 houwelik van de Comparanten verwekt en nagelaten 
 worden, alleene de voorse lijftogte en maekinge van  
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 den inboedel sal plaetse hebben en stant grijpen, sonder 
 de maekinge van conquest, en vorders als voorsr is; De Com- 
 paranten verklaeren mede tot momboir en momberse over 
 d’onmundige kinderen en kinde, die souden mogen komen te procre- 
 eren en na te laeten, te nomineren en te stellen de langstlevende 
 van haer, met magt en verpligtinge aen de selve, dat na welgevalle 
 een of meer twe momboiren van des overledens sijde sal gehouden 
 sijn t’assumeren, surrogeren en aen te stellen; En ingevalle de 
 langstlevende mede overleden sijnde, ’t selve te doen had nagelaten 
 sullen in soodaene gevalle momboire sijn, aen ijder van haere sijde, 
 twe van hare naestbestaende; De Comparanten willen en begeren, 
 dat dese van haerluiden overlijden effect sortere en kragt grijpen 
 sal; En sulx wel uijtdruckelik ingevolge van d’Ordonn. deser 
 provincie en stad, andere Ordonn. regten en costumen, hoe ‘t  
 selve op enigerhande wijse als een uijtterste dispositie best sal 
 konnen en mogen bestaen; al waren eenige gerequireerde 
 solemniteiten niet geobserveert, waer van sij versogten te 
 mogen worden geëxcuseert; En hier van acte, die dese is; Al- 
 dus gepasseert binnen Rhenen, ten huijse van de Comparan- 
 ten, ter presentie van d’Heeren Dirk Roghaijr, out Borgermr. 
 Simon Laets, Raed, en Constantin Menso, Borger, deser stad 
 getuijgen tot dese specialijk versogt, die de geprothocolleer- 
 de acte nevens de Comparanten en mij Notaris mede hebben 
 ondertekent, op den 3 septemb. 1720. ontrent 7 uijre ’s avonts 
 onderstond: Lood attestor. get. G. van Zwoll Nots. 
                        1720. 
 
                                    Ter sijden stonde 
                                          NB. Het octroij, rakende het voorstaende 
                                          Testament, is verleend den 31 Maart 1721. 
                                          des middags de klock 3 uijren  
 
 Voor Geltsaijer en Apeldorn ons ondergeschreven Schepenen der stadt 
 Harderwijck compareerde Woutera Brouwers,  
 wed. van Aert van Essen, dewelke aen ons heeft vertoont 
 en vervolgens ten onsen overstaen heeft doen registre- 
 ren de vorenstaende mutuele dispositie van haer 
 overledene Eheman en haer, ten allen effecte als na 
 rechten. Actum in Harderwijck op den 25 August. 
 1739.Oircond onser betekeninge en besegelinge. en 
 was nevens haere seguls get. J.J. Geltsaijer. A. Appeldoore  
 
                                    En was de registrature ten protocolle 
                                    reets den 28 Jun. 1739. geschied. 
                                    Siet Merckt fol. 221 vso. 



230 
 

ORAH 152  1739 fol. 116 
 
 Burgermeesteren Schepenen ende Raad der Stadt Harderwijck doen 
 kond en certificeren hier mede, dat volgens resolutie in laetstleden 
 Maert 1739. genomen, op den 28 dito in het openbaer aen de meestbiedende 
 ad usum jus habentium hebben doen verkoopen de ongereede goederen 
 van Aaltje Parck stervende nagelaeten, ende onder die specialijk een 
 Huijs staende in de Bruggestrate deser stadt, naest “t huijs van 
 Willem Lunterbosch ter eenre en ’t ledige erve van de wed. Westerho- 
 ven ter andere sijden,met alle des selfs recht en geregtigheit, doende 
 in Ord. verpond. 3 – 14 – 6, welk Huijs na infaet en hoginge op een 
 hoger summa opgehangen en afgeslagen sijnde is gemijnt en alsoo 
 gekoft bij Wouter Petersen en Beertje Westenhoven, Egteln. voor eene 
 summa van 346 gl.; een Hof gelegen aen de houtkamp voor de 
 Luttekepoort tusschen de hof van den Ontfr Wichers ter eenre en 
 den hof van Albert Gijsbertsen ter andere sijden, met des selfs recht 
 en geregtigheit, doende in Ord. Verpond. 16 st. 2 pen. welcke hof 
 na insaet en hoginge op eene hogere summe opgehangen en 
 afgeslaegen sijnde is gemijnt en alsoo gekoft bij de Heer Derck Wicherts  
 voor eene summe van 190 gl.; een vierde part van een camp de 
 Hooge voet gent. gelegen tussen de twee sijpels, soo als deselve aen 
 Koperen voor de andere drie vierde parten kennelijck toebehoort, 
 doende dit vierde part in ord. verp. 18 st. 2 pen. welck vierde part 
 na insaet en hoging op een hogere summa opgehangen en afgeslae- 
 gen sijnde is gemijnt en alsoo gekoft bij Jan Stant en Margareta  
 Stols Egteln. voor eene summa van 300 car. glns. alle welcke 
 coopspen. door de respective Kooperen oock werckelijck aen han- 
 den van onsen Secretaris betaelt en door de selve aen de credi- 
 teuren op haere pretensien, soo verr deselve streckten, bekeert 
 en uijtgetelt sijn. Sulcx Haer Ed. en Achtb. de voorsr parcelen en alle recht en 
 geregtigheit van deselve van ’s Heeren wegen cederen en transporte- 
 ren kragt deses aan voorñ. respective kooperen en haeren erven, 
 den selven belovende van wegen voorsr eene wahre te sijn als 
 recht is. Actum den 31 Jul. 1739. 
 
 Voor Pronck en Westervelt Schepenen compareerde Judic  
 Wijntjes wed. van Barent Santbergen voor haer en naemens hare 
 meerderjaerige kinderen Jan, Willem, Jacob en Gerritje Sant- 
 bergen, dewelke present sijnde haer in qualiteit als moeder 
 en boedelhoudster, sulx hebben gepermitteert en desen ge- 
 approbeert, de mans haer mede sterck maekende voor haere 
 vrouwen, en bekende alsoo voor haer en haeren erven 
 in eenen vasten en stedigen erfcoop te hebben vercoft 
 gecedeert en getransporteert, doende sulx kragt deses, 
 aen en ten behoeve van Reijer Vermeer een hof aen de 
 gragt buijten de Smeepoort, naest die van den Cooper en 
 de wed. van Ellard Aertsen gelegen, waer van de Comparan- 
 te bekende vergenoegd voldaen en betaelt te sijn met 
 200 car. guldens; belovende derhalven den selven hof 
 niet anders beswaert als met een Ord. verpond. van 
 10 st. 10 pen. jaerlicx, te wagten en wahren kommervrij 
 en allen voorpligt over de jaere 1737. en verder niet daer van afte 
 doen als erfcoops recht is, onder verband van haere 
 persoon en goederen, geene uijtgesondert, om alle hinder 
 en schade daer aen te verhaelen, met submissie aen deser 
 stadt Camergerigte. Actum den 3 Aug. 1739. 
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 Voor Westervelt en Wolfsen Schepenen bekende Hendrina Keminks  
 wed. en Boedelhoudster van Peter Santbergen, dat bij ’t leven van 
 haer man haer hof door hem voor haer trouwen was beswaert ten 
 profijte van Henrik Reijersen en Evertje Everts Egteln. met 100 glns. 
 en dienthalven den selven hof, gelegen in het steegje aen de Raembleeck 
 voor de Smeepoort, cedeerde en transporteerde kragt deses aen de Erfgen. 
 van voorñ. Egteln. voor deselfde 100 gl. met belofte van deselve te 
 wagten en wahren kommervrij an allen voorpligt daer van af te doen 
 als erfkoops recht is; onder verbant als na rechten. Actum den 
 10 Aug. 1739. 
 
 Voor Apeldorn loco Oosterbaan en Pronck Schepenen en Over- 
 weesmre. bekenden Reijer van Wessel, Berent van Wessel en 
 Dirck van Huijgen en Stijntje van Wessel Egteln. voorkinderen van 
 Evertje Everts bij Henrik Reijersen van Wessel geprocreërt, ter eenre, 
 ende Jan Henricksen, Gerbrig Henricksen ende Jan van Voorthuij- 
 sen en Dirck Vosselman als Voogden van Berent Henricksen, Nae- 
 kinderen van de selfde Evertje Everts geprocreërt bij Henrick  
 Berentsen, ter andere sijden, eene onderlinge boedel- en maheschei- 
 dinge te hebben ingegaen, in maniere als volgt; Dat sij tot een 
 grondslag van deilinge en separatie hadden geleit de dispositie van 
 haare moeder op den 8 Meij 1739. voor Heeren Schepenen deser stadt 
 gepasseert, en bij Acte van haer Condividenten daer te voren op den 
 8 April geconsenteert en geadvoueert. Dienvolgens all ’t linnen en 
 wullen bij haer Comparanten is verdeelt in ses deelen, ende bij een 
 ijder capitatin sijne portie ontfangen en na sig genomen. Dat sij 
 vervolgens waren getreden tot op opneeminge van den staat des 
 boedels, ende na rijp overleg en accurate overweginge deselve 
 onderling tot een summa van penn. hadden gereduceert, in der 
 voegen: Dat Reijer van Wessel sou behouden den overigen inboedel, 
 mits daer tegen aen ’t gemeen inbrengende eene summa van  240 - : - 
 Dat volgens moederlijcke dispositie den selven Reijer Henriksen  
 sou in eijgendom behouden en hebben het Huijs, Hof en mole, 
 met alle ap- en dependentie, en dat voor aert gemeijn goeddoen         4000 - : - 
 Voor carr en paerd   -                                             -                                200 - : - 
 Gelijck dan oock Berent van Wessel den halven olden mole 
 met sijn erve en geregtigheit voor de Lutteke poort had 
 aengenomen voor             -                                  -                                   100 - : - 
 En Dirk van Huijgen den hof van Peter Santbergen voor                         100 - : - 
 Sijnde aen gereed gelt in den boedel suijver gevonden   151 - : - 
 Een schult van Berent van Wessel ad              -                 57 - : - 
 En van Dirck van Huijgen ad     -                                       350 - : - 
                                          bedragende te saemen                                     558 – 16 –  
                                                                                                                                                                       f 5198 – 16 – 
 Van welke 5198 – 16 – de Voorkinderen hebben ontfangen 
 Eerstelijck voor ’t bewijs van haer Vaders goed-      -     1700 - : - 
 Wegens de helft van den hof van Peter Santbergen, staen- 
 de het eerste huijwlijck geconquesteert, volgens desel- 
 ve Acte van bewijs   -                                -                         50 - : - 
 En dan voorts wegens haere halfscheit in ’s moeders 
 erfnis     -                                             -                            1399 – 8 -  
                                                                      dus -            3149 – 8 – 
 waer tegen de Nakinderen hebben ontfangen, 
 Eerstelijck wegens haer vaders aen gebragte goed, volgens 
 huijwl. voorw.   -                           -                     600 - : - 
 Wegens de helft van de ½ olde Mole en erve voor 
 de Luttekepoort, staends ’t laeste huijwlijk 
 aengecoft     -                              -                        50 - : - 
 En dan voorts wegens haere halfscheit in 
 ’s moeders erfnis     -                        -               1399 – 8 – 
                                                            dus                       2049 – 8 – 
 Maeckende te saemen het juste tantum van                  5198 – 16 – 
 bovenstaende          -                       -  
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 sijnde nog onverdeilt en tusschen alle de Comparanten even na in 
 gemeinschap gebleven de halfscheit van de camp aan de Middelwal; waer 
 de wederhelft de Nakinderen alleen competeert als staende de laetste ehe 
 aengekoft. Waer mede de Comparanten in vrindschap gescheiden sijn, 
 elkanderen en den een den anderen sijne aengenomene en toegedeilde ef- 
 fecten cederende en transporterende, met belofte van wahringe als 
 magescheits recht is. Ende is dese boedelscheidinge ten respecte van den 
 onmundigen bij Overweesmre. geapprobeert met desen expressen en spe- 
 cialen inbeding, dat, soo den onmundigen mondig sijnde geworden mogt 
 sustineren daer eenig nadeel bij te hebben ontfangen, hij desen aengaende 
 in sijne sustinue sal sijn ongeprejudiceert, en daer van satisfactie 
 konnen en mogen vorderen daer en soo hij vermeinen sal sulcx te behoo- 
 ren. Actum den 11 Aug. 1739. 
 
                                  Jean Louis de Saufin constitueert Moses Felix en Paul Alexander  
                                  de Pluvianes te Lausane in amplissima forma. d. 17 Aug. 1739. 
 
 Voor Graaf en Pronck Schepenen heeft Metje Hommels wed. van 
 Willem van Voorthuijsen, tot vermijdinge van alle critiques en voor 
Voor Bonen en Pronck Sche- soo verre sij na rechten en volgens de intentie haerer huijwlijcks 
penen bekenden Henrick  voorw. gebonden mogt sijn, en verder nog anders niet, verburgt de 
Schut en Maritje Vorstel-  tugt van haer ehemans nalaetenschap met de personen van den 
mans Egteln. verkoft te heb- Contrarolleue W. van Kesteren en Andries Snel, die present sijnde 
ben aen Johannes Vermeer en dese burgtogt aennaemen, tegens belofte van guarand; edog ge- 
Margrietje Buijtenhuijs Ehel. schiedde dese verburging onder expresse voorbehoud van alle regt 
en haeren erven een huijs staen- haer Comparante op de nalaetenschap van haeren man volgens 
de in de kleine Mercktstrate  de teneur en fin der Huijwlijcksvoorw. competerende. Actum den 
naast Dr. Apeldorn ter eenre en  24 Aug. 1739. 
de Steeg naest Br Oosterbaens  
huijs ter andere sijde, met alle  Voor Geltsaijer en Apeldorn Schepenen heeft Woutera Brouwers  
recht en geregtigheit, soo als ’t  wed. van Aert van Essen, soodaene tugt, en voorts alle recht, als door 
tegenwoordig bij verkoperen  overlijden van haere Eheman op haer was verstorven en gedevol- 
bewoont word, doende in ord. ver-  veert in de beste forme rechtens verburgt met de personen 
pond. 4 – 13 – 8 voor 550 gl. waer  van Lambert Aertsen van Soeren en Jacob van Wanrode, geërfde 
van Comparanten bekenden vol-  burgers deser stede, dewelcke present sijnde deselve burgtogt 
daen te sijn in volgender wijse  ten alsulcke fine als na rechten, hebben gepresteert en aengeno- 
dat koperen tot haer laste hou-  men, onder verband haerer personen en goederen; des beloofde 
den de vestenis der kinderen  Woutera Brouwers de voorn. burgen deses burgtogts halven 
van Peter Hoogsteeg ad – 250 - : -    te vrijen, als regt is, onder verband als voren. Actum den 24 
Nog ingehouden voor ’t ar-  Aug. 1739.  
rest van Jan Arntsen -             50 - : - 
wegens verpond 1738. -     4 – 13 – 8  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Nog in gelden aengestelt – 245 – 6 – 8  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                            550 - : -  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
cederende en transporterende  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
oversulcx ’t voorsr. huijs met belofte  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
van wahringe, en allen voorpligt  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
af te doen als erfcoops regt is,            NB. de Acte ten fine van registrature der Rhenense dispositie van 
onder verband en submissie als na              Aert van Essen en Woutera Brouwers gepasseert voor Schepenen 
rechten. Actum den 25 Aug.           Geltsaijer en Apeldorn den 25 Aug. 1739. is het blad te voren in- 
1739.           gelascht, daer deses codicille oock in margine geregistreert is.  
 
 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen bekenden Wijne Henriksen  
 en Henrikje Gerrits Egteln., sij tut. marit, wegens opgenomen penn. 
 (: boven voorige 2000 gl. ) nog schuldig te sijn aen Coopman Dece- 
 mer Apeldorn en Margareta Vrijdag Egteln. en haeren erven 
 een summa van ses hondert car. glns.: ad 20 st. het stuck, daer 
 van sij beloofden jaerlix te sullen betalen een rente van vier gelijke 
 guldens per centum, dog binnen 6 weken na de verschijndag 
 betaelende met 3½ ten hondert te konnen voldoen. Ver- 
 bindende voor capitaal, renten en allen kosten haere personen 
 erfgen. en goederen, specialik haer erve in Hierden op den 
 tweeden Brinck gelegen, met alle ap- en dependentien, rechten 
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 en geregtigheden, en bij insuffisance mede haere ongerede goederen. 
 Met renuntiatie van alle exceptien, sonderling van ongetelden 
 gelde; en beloofden specialik de Comparanten het eene jaer 
 uijt het andere te sullen houden, en bij manquement van dien 
 en bij executie te vorderen sonder te geseggen, onder sub- 
Siet een testament den 8 Sept.  missie als na rechten. Actum Harderwijck den 3 Sept. 1739. 
1739 gepasseert, geregistreert 
sub d. 15 Jun. 1740.  Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen compareerden 
 Jacob Egbertsen Beeckman, Jan Beeckman, en sig sterck maken- 
 de voor Egbert Beeckman, te saemen erfgen. van haeren 
 broeder en oom respectivelik, gent. Herman Egbertsen  
 Beeckman, dewelke verklaerden te sijn de wettige eijge- 
 naeren van een obligatie van 2000 gln. ten laste van de 
 unie in dato 1 April 1709. fol. 769. en geaggreërt den  
 20 Nov. 1709. fol. 225. No. 545. slaende op voorn. Herman 
 Egbertsen Beeckman, ende dienvolgens geregtigt te sijn 
 tot capitaal en alle interesse van dien. Edog, vermits 
 die obligatie selven al in den jaere 1718. is vermist ge- 
 worden, sonder dat deselve tot nu toe te voorschijn is ge- 
 komen, onaengesien oock het arrest, ’t welck volgens 
 resolutie van de Ed. Mog. Heeren Raden van Staaten 
 de dato 30 Jun. des voorsr. jaers 1718. ten comptoire gewrl 
 van de Unie daer op gedaen is; en dienthalven welglte. 
 Haer Ed. Mog. aen de Comparanten bij appoinctement 
 van den 4 Sept. 1739 hebben gelieven t’accorderen een 
 Duplicaat van voorsr. obligatie, tegens personele 
 burgtogt voor alle opspraeck; soo hebben de Comparan- 
 ten tot burgen gestelt de personen van Gerrit Jansen  
 en Dries Jacobsen, beide geërfde ingesetenen des 
 Quartiers van Veluwe in Gelderlant, dewelke alhier 
 mede present sijnde haer persoon en goederen hebben 
 verbonden, om allen schade daer aen te konnen werden 
 verhaelt, bij aldien naderhand ijmant mogte opkoo- 
 men, dewelke beter recht tot de voorsr. obligatie 
 bevonden mogte worden te hebben. Daer tegens beloofden 
 de Erfgen. voornt de voorsr. burgen te sullen vrijen en 
 schadeloos houden: submitterende sig tot het eene soo 
 wel als ’t andere, soo wel de principalen als de burgen, 
 aen de judicature en executie van alle Heeren, Hoven, 
 Richteren en Gerichten, met renuntiatie van d’exceptien 
 van ordre en divisie, ende wijders alle uijtvlugten desen 
 contrarie, sig van alle deselve ten genoegen houdende 
 onderregt. Actum den 17 Sept. 1739 
 
                                    Vrouwe Sophia Welmers wed. Hoveling magtigd Dr Lam- 
                                    bert Welmers generaliter et in amplissima forma tam ad 
                                    lites, quam negotia oock gedenuntieerde of te denuntieren 
                                    capitalen te ontfangen en weder uijt te doen enz. den 
                                    21 Sept. 1739. 
 
                                    Albert Gijsberts Gerrits Schipper van de Lemmert in 
                                    Vrieslant magtigd Dr. J. Apeldorn generaliter ad lites, 
                                    cum protest. substituendi. den 22 Sept. 1739. 
 
 Voor Elspeet en Pronck Schepenen bekenden Zeger Brant- 
 sen en Annetje Nicolaasr. Eheln. Albert Hoefhamer en 
 Lubbertje Brantsen Eheln., beijde de Vrouwen geassisteert 
 met haere Mannen, nevens Juffr Agnis Eusebia Panne- 
 koeck Wed. Palthe, geassisteert met Tileman Bon, uijt 
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 kragt van volkomen verwin eijgenaerse van het geregtes vierde 
 part der ongereede goederen door dode van wijlen Gerrit Brants  
 en Maria Segers op Jannes de Vent en Maritje Brants verstorven, 
 in dese stadt en Vrijheit gelegen, te saemen en ijder bijsonder in haere 
 qualiteiten op den 24 April jongstleden te hebben verkoft en alnu 
 te cederen en te transporteren aen Hendrikje Brantsen en haeren 
 erven haer huijs cum annexis, sampt seristuiten als ’t nu is, staende 
 alhier ter stede in de Hondegats strate tussen de wed. van Momme Ja- 
 cobs en Matthijs Jansen Cock voor 691 gl. vrij gelt, haer ten genoe- 
 gen op heden door Coperse voldaen. belovende of sulx voorsr. huijs, 
 beswaert met een verpond. van 3 – 3 – 12 sonder weerder te wachten 
 en wahren kommervrij en de verpond. tot den laetste Decemb. 1727. 
 ingesloten af te doen, onder verband en submissie als na rechten 
 Actum den 20 Sept. 1728. en alhier ter registrature gebragt 
 den 22 Sept. 1739. 
 
 Voor Pronck en Westervelt Schepenen compareerden Albert  
 Hoefhamer en Lubbertje Brantsen Egteln., Johannes de Vent  
 en Maria Brants Egteln. ende Anneken Nicolaassen wed. 
 van Zeger Brants als moeder van haer onmundige kind 
 Maria Brants, te saemen Erfgen. van Henrikje Brants, te 
 saemen Erfgen. van Henrikje Brants getrouwt geweest met 
 Cornelis Henriksenx voor sig, als ’t recht hebbende tot de na- 
x ter eenre, ende  laetenschap van haeren gem. Eheman uijt kragt haerer 
Aaltje Stevens   huijwlicx voorw., en mede soo veel nodig als Moeder en Voog- 
Wijneken wed. van  desse van haere onmundige kinderen, ter andere sijden, 
voorn. Cornelis  dewelke verklaerden eene Boedelscheidinge te saemen en 
Henriksen.  met elkanderen te hebben in gegaen en gesloten over sooda- 
 ne goederen als voorn. Cornelis Henriksen van sijn eerste 
 Vrouw Henrickje Brants zall. heeft in tugt beseten, hebbende 
 dese scheidinge tot een grondslag de huijwlijcks voorw. 
 van de 24 Maert 1729. opgerigten inventaris van den 
 Januar. 1731. en bij de Magistraat deser stadt ergaene sen- 
 tentie van den 11 Mart. 1739. ende sulx in maniere hier na vol- 
 gende: Dat alle de goederen, welke bij Henrickje Brants ten 
 huijwlijck waren aengebragt, bij geseide Huijwlicx voorw. waren geesti- 
 meert op 1200 car. gln., welke dienvolgens alnu bij expiratie der 
 tugt door de laetste Comparante aen de eerstgen. Erfgen. moesten 
 werden uijtgekeert deductis deducendis, van welke  -                            1200 - : - 
 volgens inventaris moesten afgaen wegens de rouw en 
 doodschulden    -                                                             127 – 10 – 
 Dat dan nog volgens den selven inventaris de lasten 
 des boedels (: welckers betalinge door den overledene 
 was gedaen, en welke alle de laetste Comparante be- 
 loofde af te houden ) de inschulden surmonteerden 
 180 glns. dus voor der Erfgen. helfte      -                         90 – 4 – 6 
 Dat staende eerste ehe ware verkoft aan halve dei- 
 linge houts in Spuelder bosch door Henrikje Brants 
 aengebragt en onder de 1200 gl. begrepen, waer 
 van 63 gl. staende huijwlijck waren ingekomen en 
 verteert, waer van de verteeringe als verlos te 
 rekenen volgens huijwlijcx voorw. voor de halfscheit 
 van de Erfgenaemen bedraegt    -                                    31 – 10 – 
 waer nog bij kwamen de 50 pen. en transport van 
 ’t huijs bij Henrikje onbetaelt gebleven, en welke de 
 laetste Comparante tot hare laste neemt, ad  -                17 – 10 
     266 – 14 - 6       
           soo kwam de eerste Comparanten  suijver -  936 – 5 – 10 
 Boven de vorenstaende summa    ad   -                   936 – 5 – 10 
 kwam de Erfgen. nog de halfscheit van het leder  
 en vellen, die volgens inventaris bij het afster- 
 ven van Henrikje voor handen en in de kuijp  
 waren, in ’t geheel door onpartijdigen getaxeert  
 op 350 gl.                                                                     dus 75 - : -   
 Bedragende alsoo de geheele summa, welke de laetste 
 Comparante tot voldoeninge van alle de Tugtgoe-  
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 Dat daer en boven de laetste Comparante aen de Erfgen. volgens sen- 
 tentie moest uijtkeeren de klederen, sijlver en goud tot Henrikjen  
 Brants lijf gehoort hebbende; ende dan nog het geene sij met haeren 
 man staende ehe in haer huijsraad (: dog van weinig of geen belang) 
 hadden aengekoft. Alle welke gelden ( ad 1011 – 5 – 10 ) klederen, sijlver en 
 goud, ende aengekoft huijsraat (: soo verr de halfscheit van dit laet- 
 ste streckte ) de voorsr. Erfgen. en eerste Comparanten bekenden 
 uijt handen van de laetste Comparante op heden te hebben ont- 
 fangen, ende dienthalven van haer wegens den boedel en erfnis 
 van Henrikje Brants zall. (: bij Cornelis Henriksen in tugt be- 
 seten ) vol en all voldaen te sijn; deselve oversulcx goeder uijt- 
 rigtinge bedankende en van alles quiterende. Gelijck sij eerste 
 Comparanten daer en tegens dan oock aen Aaltje Stevens Wij- 
 neken voor sig en in haere voorsr. qualiteit eeuwiglik en 
 erflijck cedeerden en transporteerden den volkomen eijgendom 
 der vooraengetogene Tugtgoederen, in specie een huijs staende in de 
 Snijderstrate deser stadt tegen over ’t huijs van Dr. David Penninck,  
 met alle ap- en dependentie; belovende het eene en andere te 
 sullen wachten en wahren als magescheits recht is, waer mede 
 parthijen bekenden van elkanderen te sijn gescheijden, sonder 
 eenige actie of opspraeck op elkanderen desen aengaende te 
 reserveren, daer van den een den anderen ontheffende bij desen; 
 onder verband haerer personen en goederen, met submissie 
 als na rechten. Ende was dese bij Schepenen als bovenweesmre., 
 hier toe specialik door de Heeren van de Magistraat bij resolu- 
 tie van gisteren geauthoriseert, geaggreërt en geapprobeert 
 Actum den 29 Sept. 1739. 
 
 Voor deselfde Schepenen bekende Aeltje Stevens Wijneken 
 wed. van Cornelis Henriksen voor sig en als voogdesse van 
 haere onmundige kinderen wegens opgenomen penñ. 
 opregt en deugdelik schuldig te wesen aen de gereformeer- 
 de Nederduijtsche Diaconie deser stadt eene summa van 
 700 guldens, waer van sij beloofde jaerlicx te sullen be- 
 taelen een rente van 3 – 10 -: per centum, en daer in te 
 continueren tot de finale wederlegginge en aflosse toe, 
 die alle jaer op den verschijndag (: heden over een jaer de 
 eerste ) sal mogen of moeten geschieden, als sulx een 
 vierdeel jaers bevorens sal wesen aengecondigt. Voor 
 capitael renten en kosten verbond Comparante haere 
 en haerer kinderen personen en goederen, met speciale 
 overgifte, dat soo sij in het toekomende eenige goederen 
 soude mogen willen beswaeren of verbinden, dese altoos 
 ten protocolle de eerste sal sijn, in sulken val deselve 
 goederen soo nu als dan verwillekeurende bij desen, met 
 bekentenis van informatie van verwillekeurings regten; 
 ende soo sij eenige vaste goederen mogte verkoopen, 
 dat alsdan de Renthefferen, soo sij willen, dit capitaal 
 uijt die coopspenñ. sullen wederom ontfangen. Alles met 
 renuntiatie van alle exceptien, sonderling van ongetel- 
 den gelde, met submissie als na rechten. Ende is desen 
 aldus bij Overweesmre gelijck mede bij de Heeren Over- 
 provisoren geapprobeert, vermogens speciale auctori- 
 satie op gisteren door de Heeren van de Magistraat 
 op deselve verleent. Actum den 29 Sept. 1739. 
 
 Voor deselve Schepenen en overweesmre. bekende Aaltje Stevens 
 Wijneken wed. van Cornelis Henriksen, en mede als moeder en 
 voogdesse van haere onmundige kinderen opregt en deugde- 
 lick schuldig te sijn aen de saementlijcke onmundige kinderen  
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 van Johannes de Vent en Maria Brants Egteln. een summa van 
 300 gl. wesende procederende uijt geregte derde part, ’t welck de voorsr onmun- 
 dige uijt kragt van testament van haer zall. moeij Henrikje  
 Brants de dato den 22 Aug. 1728. aenquan in soodane 1011 – 5 – 10, als de 
 Comparante aen de saementlijcke Erfgen. moest uijtkeeren volgens 
 Acte van boedel scheidinge op heden tusschen gen. Erfgen. en de Com- 
 parante gepasseert; belovende van dese 300 gl (: sijnde de rest 
 in gelde betaelt) soo lang als sij die onder sig hielden te betalen 
 een rente van 3 – 10 -: tegens ‘t 100; sullende de aflosse hier van op 
 ijder verschijndag (: heden over een jaer de eerste ) mogen gedaen 
 en gevordert worden, mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit 
 sijnde, en de erlegginge geschiede aen soodane handen als de Heeren 
 Overweesmre. ordonneren sullen, en geenen andere of sou voor 
 geen betalinge verstrecken. Verbindende de Comparante voor 
 capitaal rente en kosten haer en haerer erfgen. personen en 
 goederen; met speciale overgifte, dat, soo sij eenige haerer 
 ongerede goederen in het toekomende mogt willen beswaeren of ver- 
 binden, dese altoos ten protocolle de eerste sal sijn, in sulcken 
 val deselve goederen soo nu als dan verwillekeurende bij desen, 
 met bekentenis van informatie van verwillekeurings regten. 
 Ende soo sij eenige vaste goederen mogt verkoopen, dat alsdan 
 de Renthefferen op behaegen der Heeren Overweesmre 
 daer uijt dit capitaal wederom sullen mogen ontfangen. 
 Alles met renuntiatie van alle exceptien; sonderling van 
 ongetelden gelde, met submissie als na rechten. Ende is desen 
 bij Schepenen als Overweesmre. op speciale auctorisatie van 
 de Magistraat gisteren op haer verleend, geapprobeert. 
 Actum den 29 Sept. 1739. 
 
                                    Juffr Henrica Elisabeth Evers  
                                    wed. Satinck magtigd haere sus- 
                                    ter Juffr Aleida Evers wed. Stap- 
                                    horst; om den boedel van haer vader 
                                    en oom te schiften enz. d. 30 sept 1739 
 
Een vestenis van Proper  Voor Van de Graaf en Wolfsen Schepenen bekende Anto- 
ten behoeve van sijn Dog-  netta Haring in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben 
ter gepasseert den 30 Sept.  verkoft, gecedeert en getransporteert kragt deses voor 
Siet geregistreert fol. 121vso.  haer en haeren erven aen Barent Cornelisen Slijckhuijs  
 haer Huijs in de Hondegats strate naest de wed. van 
 Gerrit Engelen ter eenre en Arent Penninck ter andere 
 sijden voor 650 gl, waer van Comparante bekende 
 voldaen te sijn; belovende oversulcx voorsr huijs te 
 wachten en wahren kommervrij en allen voorpligt tot 
 den 1 Novemb. 1739 daer van af te doen als erfkoops 
 regt is, onder verbant en submissie als na rechten. 
 Actum den 2 Octob. 1739. 
 
 Voor deselve Schepenen magtigde Antonetta Haring 
 Dr. Johan Schrassert, om alle haere saecken, tegen- 
 woordige en toekomende, binnen dese stadt waer 
 te neemen, en daer in alles te doen, wat sij selfs 
 sou mogen doen, oock penn. t’ontfangen, te quiteren, 
 goederen te transporteren, te caveren; mits van  
 alles doende behoorlijcke verandwoordinge. Cum 
 clausulis solitis. Actum den 4 Oct. 1739.  
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 Voor Geltsaijer en Pannecoeck Schepenen bekenden Johan  
 van Dulmen en Jacobje Cornelisr. Egteln. te hebben verkoft 
 aen Burgerm. Peter Oosterbaan en Geertruijd Felbiers Echteln. 
 en haeren erven een huijs op de Vischmarckt naest de Heer 
 Samuel Lulofs ter eenre en de wed. van Jacob Dircksen  
 ter andere sijden, met alle des selfs regt en geregtigheit, 
 soo als laetstelik bij Claas Olofsen is bewoont geworden, 
 beswaerd met een jaerlixe verpond. van 2 – 13 – 2, voor 
 300 gl. vrij gelt, waer van Comparanten bekenden vol- 
 daen te sijn; cederende en transporterende oversulx 
 ten eeuwigen en erflijcken behoeve aan Copere bovengen. 
 het voorse huijs, met belofte van de verpond. over het jaer 
 1738. tesullen betalen, en voorts alle voorpligt, als erf- 
 koops recht is, tot die tijd toe af te doen, onder ver- 
 band van haere personen en goederen, en submissie als 
 na regten. Actum den 13. oct. 1739. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen bekenden 
 de Heer Herman Jacob van Erkelens ende Vrouwe 
 Elisabeth Agnes Schrassert Eheln., de Vrouwe met 
 haeren eheman geassisteert voor haer en haeren 
 erven te hebben verkoft gecedeert en getranspor- 
 teert, doende sulx kragt deses aen en ten erflijcken 
 behoeve van de Hr. Johan Pannekoek en sijnen 
 erven een camp lants voor dese stadt aen de hooge 
 Sijpel gelegen, tussen het sleutelcampje van de Heer 
 Gedeputeerden en een camp van Hartger van  
 Westerhovens wed. , thans in gebruijck bij Henrik  
 en Jacob Rijcksen, niet anders beswaert dan met 
 een jaerlijcksche verpond. van 8 – 10 -: welke Trans- 
 portanten sullen suijveren tot over de jaere 1739 
 en dat voor een summa van 1000 gl. daer van 
 Comparanten bekenden voldaen te sijn. beloven- 
 de oversulx voorsr camp te wagten en wahren 
 kommervrij en alle voorpligt daer van af te  
 doen, als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na rechten. Actum den 19 Oct. 1739. 
 
 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen bekenden Bartold Aver- 
 camp en Cicilia van Hoeclum Egteln. boven voorige 100 en 200 
 car. glns. nog van de Diaconie der stadt Harderwijck, met con- 
 sent van de HHren van de Magistraat als Overprovisoren, ter leen te 
 hebben opgenomen en alsoo schuldig te sijn eene summa van een 
 hondert glns. a 20 st. hollands het stuck, daer van sij Compa- 
 ranten beloofden jaerlicx te betalen een rente van vier gl. 10 st. 
 dog binnen 3 maenden na den verschijndag (: sijnde de eerste heden 
 over een jaer ) betalende met vier glns. te volstaen; welke rente 
 sal continueren tot de effective wederlegginge van ’t capitaal 
 toe, die op ijder verschijndag sal mogen of moeten geschieden, 
 mits een vierdeel jaers bevorens van de een of andere sijde opge- 
 seit sijnde. Verbindende Comparanten voor geseide capitaal, 
 renten en bij wanvoldoeninge hier over te vallen kosten specia- 
 lik haer erve en goed voor in Tonsel, van de vrouw Van Spuelde  
 heengekomen, cum ap- et dependentus, ende voorts generalick 
 haere personen en goederen, met submissie als na rechten, en onder 
 renuntiatie als van alle exceptien, in specie van ongetelden gelde. 
 Actum den 20 Octobr. 1739. 
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                                    Voor de twee Heeren Van Westervelt substitueerde Dr. Johan  
                                    Schrassert, als volmr. van Richard Ketel, Dr. Jan Reinder  
                                    Pronck ad litem contra Thomas Schimmelpenninck. den 
                                    28 Oct. 1739. 
                                    Trijntje Henricks wed. Westenhoven magtigd den Proc. 
                                    Bon generaliter ad lites. den 27 Oct. 1739. 
 
 Voor Holthe en Wilbrenninck Schepenen bekenden Henrik Peter- 
 sen en Aaltje Lubberts Egteln. wegens opgenomen penñ. opregt 
 schuldig te sijn aen Gerrit Snell en Henrikje Lamberts Egteln. 
 en haeren erven een summa van 75 car. gln. daer van sij beloof- 
 den jaerlicx te betalen een rente van 3 – 15 -: die loopen sal tot 
 de aflosse toe, welke op ijder verschijndag (: heden over een 
 jaer de eerste ) sal mogen geschieden, mits een vierdeel jaers 
 bevorens opgeseit sijnde. verbindende voor capitaal, renten 
 en bij wanbetalinge te vallen kosten specialik haer hofje 
 voor de Luttekepoort, bij de oude Mole, ende voorts genera- 
 lik haere verdere gerede en ongerede goederen. Met renun- 
 tiatie van alle Exceptien, sonderling van ongetelden gelde, 
 daer van sij sig ten genoegen onderrigt hielden Actum 
 den 7 Nov. 1739. 
 
                                    De Heeren Jacobus en Constantijn Cras cum uxoribus magti- 
                                    gen den Heere David Bosch ad omnia generalix et specialia, 
                                    soo in als buijten rechten. d. 3 Nov. 1739. 
                                    Attestatie van Abraham Haring en Jan Wijchmans  
                                    over de persoon van Jacob E. Sluijs, dat in april 
                                    1739. alhier is geweest. d. 12 Nov. 1739. 
                                    Geertje Harms wed. van Aert Petersen magtigd Dr. 
                                    Johan Schrassert, om beleeninge met een Heerengoed te 
                                    versoecken en voorts ad lites contra Lambert Aertsen  
                                    van der Mate, cum potest. substit. d. 21 Nov. 1739. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen bekenden Jan  
 Coninck en Geertruijd Smits Egteln. voor sig en haere Erfge. 
 te hebben verkoft en oversulcx onwederroepelijk kragt deses 
1744.     Nov. Dese vestenis-  te cederen en te transporteren een Vestenis-brief en obliga- 
brief wederom door Dr.  tie in dato den 10 April 1737. staende in en op ’t erve de Enge- 
Penninck  gecedeert aen  lenburg in Hierden, ende voorts op de personen en goederen van 
de Secret. Johan Schras-  Wijgman Roelofsen en Geertje Arents Egteln. en haeren er- 
sert; met de rente van  ven ter capitale summa van 200 car. glns. verrentende vier 
den 10 Nov. zullende loopen  gelijcke guldens van ijder hondert; welck capitaal ad 200 gl. 
en vervolgens.   sij Comparanten bekenden uijt handen van Dr. David Pen- 
 ninck en Juffr Engelberta Ardesch Echteln. te hebben 
 ontfangen, en dienthalven de voorsr. vestenis en obligatie 
 over te geeven, als voorsr., met alle recht en geregtigheit van 
 dien. Sullende de rente sedert den 10 April 1739. en soo verder 
 loopen ten voordele van voorñ. Cessionarien en haeren erven 
 of recht hebbende. Mits dat Coperen dit lopende jaer rente 
 pro rata tenporis aen verkoperen sullen goed doen, die oock 
 haer recht tot de renten der voorige jaeren behouden. Voorts 
 beloofden Comparanten de voorsr. vestenis en obligatie tot desen 
 dag toe te wagten en wahren als erfkoops recht is, onder 
 verband en submissie als na rechten. Actum den 21 Nov. 1739. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Willem Lunterbosch en Jacob  
 van Wanrode voor het erfhuijs van Dirck Blanken en 
 Geertje Pieters Egteln.; des beloofde Maria Blanken  
 de voorn. burgen te vrijen en wahren. Actum den 24 Nov. 1739. 
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 Voor Boonen en Wolfsen Schepenen bekende haeren Mede- 
 Raedsvrind Mr. Jacob Winter van de Graaff volgens koops- 
 contract in ’t openbaer en tegenwoordigheit van Mr. Antonij  
 Antonij Johan Persoon, Burger. der stadt Deventer, in den jaere 1738 
 ingegaen, naemens voorñ. Heere Persoon en Vrouwe Henrica  
 Jordens Egteln. te cederen en te transporteren aen Woltera  
 Brouwer wed. en boedelhoudster en Tuchterse van haer over- 
 leden man Aert van Essen, een schuur staende binnen dese 
 stadt in den Oosterwijck, tusschen de behuijsinge van Coperse en 
 een ledige plaetse, beswaert met een jaerlijckse verpond van 
 2 gl, behalven de stads stuijv. en lasten van put- en waack- 
 gelt, soo daer op mogten staen, voor 180 gl. daer van den 
 Comparant in maeme sijner principalen bekende voldaen te 
 sijn. Verbindende sijne principalen en sig selven, om het 
 voorñ. parceel te wagten en te wahren als erfkoops 
 recht is. Actum den 25 Nov. 1739. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen bekende Dirck Wer- 
 nersen in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en oversulx kragt deses te transporteren aen Jacob Croesen  
 en Grietje Driessen Egteln. en haeren erven de geregte half- 
 scheit van een huijs in de Haverstrate naest Aert Ver- 
 meulen ter eenre en de ledige plaets van Laurens Jansen  
 ter andere sijden, waer van Koperen de wederhelft reets 
 toebehoort, voor 50 car. glns. daer van Comparant 
 bekende voldaen te sijn; met belofte van wahringe, 
 als erfkoops regt is. Voorts bekende Jacob Croesen 
 te hebben aengenomen den voorsr. Dirck Wernersen 
 te laeten woonen in de camer van gem. huijs en hem 
 na sijn dood eerlijck te laeten begraven; waer voor hij 
 als dan all ’t geene hij sal nalaeten, hebben en houden 
 sal; ’t welck Dirck Wernersen bekende alsoo met hem 
 geconvenieert te sijn; onder verband en submissie 
 als na regten. Actum d. 5 Dec. 1739. 
 
 Voor van de Graaff en Boonen Schepenen bekende Gerritje  
 ter Beeck wed. Clos in een vasten en stedigen erfkoop ver- 
 koft en getransporteert te hebben kragt deses haer huijsje 
 staende aen de groote Kerck alhier aen Hermen Berents  
 en Maritje Sanders Egteln., soo als ’t thans bij koperen 
 bewoont word, voor een somme van 200 gl. ad 20 st. het 
 stuck, mits dat koperen verpligt blijven de verkoperse 
 (: soo als nu doen ) te verplegen ordentlijck in kost, 
 dranck, huijsvestinge en handreijking geduijrende haer 
 leven lang, mits jaerlicks daer voor genietende seven- 
 tig glns. van welcke koopspenn. verkoperse bekende 
 voldaen te sijn, belovende het voorn. huijsje te wagten 
 en te wahren als erfkoops recht is. Actum den 7 Dec. 
 1739. 
 
 Voor van de Graaff en Pronck Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is ten einde en effecte als na rechten behoort, Wessel van  
 Kesteren, Contrarolleur van de Convoijen en Licenten, 
 en Bessel Losser, mr. chirurgijn, voor soodaene lijftugt 
 als door dode van Anna Chadirac vermogens huijw- 
 lijcks voorw. was gekomen op des selfs eheman Paul Sau- 
 bert; des beloofde de selfde Paul Saubert, mede present, 
 de voorn. burgen te vrijheit als regt is. Actum den 10 
 Dec. 1739.  
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 Voor de selfde Schepenen loofden en wierden burgen, als voorvanks 
 regt is, den Contrarolleur Wessel van Kesteren en Mr. Bessel  
 Losser, voor ’t erfhuijs van Anna Chadirac, in leven huijs- 
 vrouw van Paul Saubert; des beloofden Maria Margere- 
 ta Augeard en Magdalena Augeard, als Erfgen., de voorñ. 
 burgen te vrijen, als regt is. Actum den 11 Dec. 1739. 
 
                                   Dr. Joh. Schrassert als volmr. van Geertje Harmsen wed. 
                                   van Aert Petersen, cum potest. substit. volgens vol- 
                                   magt d.d. 21 Nov. 1739 magtigt Dr. Jan Reind. Pronck  
                                   bij substitutie, om beleeninge en opruckinge te ver- 
                                   soecken, en voorts ad lites. d. 16 Dec. 1739. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen compareerde 
 de Secret. Dr. Johan Schrassert, als specialik hier toe ge- 
 magtigd door Antonetta Haring, vermogens volmagt 
 op den 4 Oct. 1739 voor Schepenen alhier gepasseert, dewel- 
 ke bekende dat sijne principalinne op den 15 Jun. 1739 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop heeft verkoft aen 
 Dr. Johan Apeldorn en Juffr Elisabeth van Colck Egteln. 
 en haeren erven een Huijs met alle ap- en dependentie 
 van dien, staende binnen dese stadt in de kleine Merckt- 
 Strate, naest koperen ter eenre en Jacob van Cleeff ter 
 andere sijden, voor eene summa van 500 car. glns. 
 en dat hij Comparant die penñ. van voorñ. Egteln. 
 alnu hebbende ontfangen, dien volgens voorsr huijs 
 en erve cedeerde en transporteerde kragt deses aen 
 voorñ. Coperen en haeren erve, belovende in naeme sijner 
 principalinne ’t selve parceel tewagten en wahren 
 kommervrij en allen voorpligt daer van af te doen (: sijn- 
 de dienthalven de penn. tot betalinge der verpondinge 
 van den jaere 1738. aen Koperen verstreckt ) onder 
 verband sijner principalinne persoon en goederen, 
 met submissie als na rechten. Actum den 16 Dec. 1739. 
 
 Voor Holthe en Graaff Schepenen loofden en wierden bur- 
 gen, als voorvanks recht is, Mr Dirck Proper en Henrik  
 Gerritsen voor ’t erfhuijs van Henrik de Vent, soo verre 
 dn ondergem. Erfgen. raeckt; des beloofden Berent de Vent,  
 en Marten Gerritsen nom. uxor. voor sig, en naemens 
 haere Mede Erfgen. de voorsr burgen te vrijen als regt 
 is. Actum den 17 Dec. 1739. 
 
                                    Den Oud-Burgermr. Joh. Moijen magtigd Dr. Joh.  
                                    Apeldorn generaliter ad lites presentes et futuras, 
                                    cum potest. substit. d. 14 Dec. 1739. 
 
 Voor Holthe en Wilbrennink Schepenen loofden en  
 wierden burgen, als voorvancks regt is, Derck Staal en 
 Derck Huijgen voor ’t Erfhuijs van Lambert Martensen  
 en Maritje Berents in leven Echteln.; des beloofde 
 Jan Ekelenburg als erfgen. de voorse burgen te vrijen 
 als regt is. Actum den 28 Dec. 1739. 
 
 Voor Pronck en Wolfsen Schepenen bekenden Marten  
 Vermeer en Margarietje Hoefnagel Egteln. voor sig en 
 haeren erven in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en oversulx kragt deses te transporteren een huijsje 
 staende in de groote Mercktstrate tusschen Peter Engelenburg  
 ter eenre en ’t Molenstraatje ter andere sijden aen Willem  
 van de Vastenouw en sijnen erven voor 56 car. glns., daar 
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 van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belovende mits 
 dien voosr huijsje te wagten en wahren kommervrij en 
 allen voorpligt af te doen als erfkoops recht is; onder ver- 
 bant en submissie als na rechten. Actum den 30 Dec. 1739. 
 
 Voor de selfde Schepenen bekenden Henrick Harmsen  
 en Willem van de Vastenou voor sig en haeren erven 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en oversulx kragt deses te cederen en te transporteren 
 aen Marten Vermeer en Margrietje Hoefnagel Egteln. 
 en haeren erven een huijsje staende in de groote poort 
 strate tusschen Lambert Simonsen en Everd Hondius, 
 voor 75 gl. daer van Comparanten bekenden vol- 
 daen te sijn. Belovende mits dien voorsr huijsje te 
 wachten en wahren kommervrij, en allen voorpligt daer 
 van af te doen als erfkoops recht is; onder verband 
 en submissie als na regten. Actum den 30 Dec. 1739. 
 

                                  1740. 
 
 Voor Apeldorn en Wilbrenninck Schepenen bekenden Mr. Dirck  
 Proper en Basilia Olofsen Echteln. opregt schuldig te sijn aen 
 haere Dogter Elisabeth Proper eene summa van 200 car. glns. pro- 
 cederende van soo veele penn. als haere voorn. Dogter uijt de 
 erfnis van haer Nigt Johanna van Leeuwen, tot Nijmegen 
 overleden, had bekomen, en welcke bij haer Comparanten ont- 
 fangen en weder geemploijeert waren tot aflosse van seecker ca- 
 pitaal tot gelijcke summa, welcke Claas van Houten en Jan- 
 netje Volten in haerer Comparanten halve huijs op den Broederen 
 en hof aen het Jufferen pad gevestigd hadden. Sulx de Comparan- 
 ten verklaerden haere voorn. Dogter te stellen in plaetse 
 van voorn. Vestenis, met verband van alle haere verdere 
 gerede en ongerede goederen. Met renuntiatie van alle exceptien, 
 en submissie als na rechten. Edog met speciale overgifte, dat haer 
 Dogter mondig geworden sijnde, en dese penn. nodig hebbende, sij 
 deselve aen haer sullen overtellen, sonder dat ’t verbod van dwang- 
 losse eenige plaets sal vinden; en soo sij haer Dogter uijt haere 
 educatie mogten kwijtraecken, ofdie Dogter mondig geworden 
 sijnde de penn. onder haer laeten, sij vier per centum voor 
 interesse sullen betaelen. Actum den 30 Sept. 1739. en alhier ter 
 registratie gebtagt. 
 
                                    Bernhardus van Manen verklaert te consenteren in de verkopin- 
                                    ge van eenige parceelen Heerengoeds door sijne Tante Johanna van  
                                    Manen te doen tot haere subsistentie, onder presentatie door deselve 
                                    bij regresse aen den Hove provinciael gedaen. d. 4 Jan. 1740. 
 
 Voor Holthe en Wolfsen Schepenen bekenden Claas Corf en 
 Jannetje Driessen Egteln. in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft en oversulx kragt deses te transporteren 
 aen Cornelis Schuurman en Henrikje Willems Egteln. en haeren 
 erven een huijs en plaetse daer agter, staende in de Lutteke 
 poorts-strate naest den wed. Vermeer ter eenre en Bessel  
 Aelberts ter andere sijden voor 680 gl daer van Comparanten 
 bekenden voldaen te sijn. Belovende mits dien voorsr. huijs met 
 sijn ap- en dependentie te wagten en wahren kommervrij en 
 allen voorpligt daer van af te doen, als erfkoops recht is, onder 
 verband en submissie als na rechten. Actum den 5 Jan. 1740.  
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 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen compareerde Juffr Gerarda  
 van Wessels, gesond van lichaem en verstand, dewelke bekende haere 
 vrije en uijtterste wille te sijn, dat na haer overlijden alle de klederen 
 en kleijnodien, sijlver en goud, ende voorts all het geene tot haeren 
 lijve behoort, anstonts als een prelegaat sal werden overgegeeven aen 
 haere Nigtjes uijt haere Susters Dogter Johanna Bija  
 van Steijgeren en bij Abraham van Bronckhorst geprocreërt, soo 
 veele daer van haer Testatricis sterfdag sullen beleven; aen welke 
 Nigtjes sij Comparante mede legateerde all haer linnen soo tot 
 tafel als bedde gehorende, dog waer van haer broeder Jacobus  
 van Wessels soo veel in gebruijck sal behouden, als sij hem onder 
 haer hand sal opgeeven, dog ’t welke insgelijcks na sijn dood op 
 haere voorsr. Nigtjes sal vererven. Voorts bemaeckte sij aen haere 
 broeder Jacobus van Wessels de Apothecars winkel met haer toe- 
 behoren, om sijn welgevallen daer mede te doen; ende tugtende den 
 selven haeren broeder wijders in alle haere andere gereede en onge- 
 reede goederen, actien en crediten, waer die sijn en liggen mogten, 
 om deselve na tugtsrechten te besitten en genieten sijn leven lang. 
 Eijndelik institueerde sij Juffr Comparante tot haere universele 
 Erfgenaemen haeren Neeff Gerard Arnold van Vanevelt in een 
 geregt vierde part, ende haere voorsr Nigtjes Van Bronckhorst  
 die haer dood beleeven sullen, in de overige drie vierde parten 
 van de voorsr goederen, welke haer Broeder, als voorseit, in tugt 
 besitten sal, om na des selfs dood deselve voor haer voorseide 
 portien te aenvaerden ende eeuwiglik en erflik te behouden. all 
 ’t welke sij bekendde haer volkomen wille te sijn, die na haer 
 dood sou werden agtervolgt, als testament, codicil, legaat, of 
 in alle andere bestendiger forme, met revocatie van voorige 
 dispositien desen contrarde; met bevel aen haere erfgenaeme, 
 deselve alsoo na te leeven, sonder haere Broeder in sijn vrugt- 
 gebruijck hinderlijck te sijn. Aen welke broeder sij oock geeft 
 het bestel van haere begrafenis, en ’t regt van erfsluijtterschap 
 met het geene na stadtrecht daer aen dependeert. T’oirkonde 
 hebben Schepenen dese getekent en besegult in Harderwijck op den 
 6 Januar. 1740. 
 
 Voor de selfde Schepenen bekenden Cornelis van der Veen en Engeltje  
 van Engelenburg Egteln. voor sig en haere erven wegens op nieuws 
 geleende en opgenomen penningen opregt en deugdelik schuldig te 
 sijn aen den Heere Johannes Henricus van Loon, Professor in de Philo- 
 sophie, in de Geldersche Academie alhier, en Vrouwe Maria Susanna  
 Camper Echteln. en haeren erven een summa van 1200 car. glns. ad 
 20 strs holl. het stuck; daer van Comparanten beloofden te betaelen 
 een rente van drie en een quart gelijcke guldens van ijder hondert; 
 welke rente alsoo jaerlicx sal continueren te loopen tot dat het 
 capitaal sal werden gerestitueert en afgeloscht: omtrent welke 
 aflosse de Heer en Vrouwe Renthefferen hebben overgegeeven, dat 
 deselve bij vijfhondert guldens t’effens gedaen sal mogen werde; sul- 
 lende alsdan de rente oock na proportie van het capitaal loo- 
 pen als voorsr. Edog soo, dat de aflosse in het geheel of ten deele, 
 als voorseit, een vierdeel jaers voor den verschijndag, die heden 
 over een jaer de eerste sal sijn, sal moeten werden aengekondigt. 
 Voor welk capitaal en rente, samt bij wanvoldoeninge te vallen 
 kosten de Comparanten tot speciale onderpanden stelden een Math 
 Hoijlants op de Oostermehen op de middelste Camp, wandelende met 
 Beert Wijchmansen en Wijchman Roelofsen; ten tweeden, een mudde 
 gesaeij op den hoogen Enck in Hierden, naest Jacob Frankens kinderen 
 gelegen; ten derden, de Smitskamp in Hierden, agter het erve de 
 Pot; ten vierden, een hof gelegen buijten de Lutteke poort in de 
 Nijptang op den hoeck van de oude Touwbaen : om alle hinder 
 en schade daer aen, te saemen of ijder bij sonder, te verhaelen; sijnde 
 specialik bedongen, dat de Comparanten de jaerlijckse lasten 
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 van die verbondene parceelen promptelijck suijveren sullen, 
 en deselve in haere tegenwoordige staat wel onderhouden, ofte 
 dat anders de Renthefferen haer capitaal altoos een vierdeel 
 jaers voor den verschijndag sullen mogen opseggen, en Rentgeveren 
 het selve alsdan sullen moeten erleggen sonder tegenseggen. voorts 
 verbonden Comparanten bij insuffisance der voorsr. onder- 
 panden haere personen en andere gerede en ongerede goederen. 
 alles met renuntiatie van alle exceptien, sonderling van die van 
 ongetelden gelde, als sijnde voor de overgifte deses het voorn. capi- 
 taal in goeden gelde aen haer wercklijck aengestelt en over- 
 gegeeven. Met submissie als na rechten. Actum den 8 Jan. 1740. 
 
 Voor de selfde Schepenen loofden en wierden burgen, als voor- 
 vancks recht is, Jan van Voorthuijsen en Dirck Huijgen  
 voor ’t Erfhuijs van Michiel van Voorthuijsen en Annetje  
 Egberts in leven Egteln.; des beloofde Jan Karssen in huijw- 
 lijck hebbende Catharina van Voorthuijsen, voor sig, en sig 
 sterck maekende voor de andere kinderen en erfgen. de 
 voorn. burgen te vrijen, als regt is. Actum den 12 Jan. 1740. 
 
 Voor de selfde Schepenen compareerden Henrick van  
 Raalt en Cornelis Buijtenhuijs, dewelke verklaerden sig 
 te stellen tot borgen, als principalen, ijder in solidum, ende 
 dienthalven haere personen en goederen te verbinden voor 
 soodane pagtpenningen, waer voor Jan van Raalt van 
 Arent Roelofs t’Arnhem heeft overgenomen de pagt van 
 den inpost op de Brandewijnen en gebrandde wateren in for- 
 me van Monopolium over de stadt Harderwijck en onder- 
 horige District, over den tijd van drie jaeren 1740, 1741 en 1742, 
 jaerlix voor 15600 gl; welke sij beloofden van vierdeel 
 jaers tot vierdeel jaers, t’elkens het geregte vierde part, 
 te sullen leveren aen het Comptoir generael van Veluwe. 
 Met renuntiatie van alle exceptien, en submissie als van aen alle reg- 
 ten, clausulen en bedingen, als bij de Conditien van Verpag- 
 tinge, en voorts alle andere Quartierlijcke Ordonnantien, 
 publicatien en resolutien sijn vervat. Ensonderheit mede 
 met onderwerpinge aen de judicature en executie van de 
 Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staaten van Veluwe, ende allen 
 anderen Gerigten. Belovende Jan van Raalten, mede pre- 
 sent, de voorn. burgen desent halven te vrijen als recht is, 
 onder gelijck verband. Actum den 14 Jan. 1740. 
 
 Voor Holthe en Wilbrenninck bekenden Barthold Aver- 
 camp en Cicilia van Hoeclum Egteln. om en wel betael- 
 de en bij haer ter genoegen ontfangen penñ. ad 300 car. glns. 
 in eenen vasten stedigen en onwederroepelijcken erfkoop te 
 hebben verkoft, gelijck sij verkoopen kragt deses, een camp- 
 je met sijn onstaende houtgewasch, den Kuijlacker gent., 
 doende in ord. verpond. 1 – 10, en den Heere en den Lande sijne 
 thiendt, gelegen aen den Deventerweg, noortw. de gemeine weg, 
 Zuijdw. de Verkopere, oostw. Burgmr. Van de Graaff en Westw. 
 de gemeine weg, alles in sijne bekende bepalinge, aen Aelbert  
 Rijckertsen en Beeltje Alberts en haeren erven. Belovende de 
 voorsr. camp te wachten en wahren kommervrij en allen voor- 
 pligt, den verpond. tot 1739 incluis, af te doen als erfkoops 
 recht is. Actum den 15 Jan. 1740.  
 
 Voor Pronck en H. van Westervelt Schepenen bekende Burgermr. 
 Jacob Winter van de Graaff als lasthebbende en sig mede sterck 
 makende voor de Heer Antonij Johannes Persoon, Burgermr. 
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 der stadt Deventer, en Vrouwe Henrica Jordens Egteln. te trans- 
 porteren kragt deses aen Weimtje Jacobs een huijsje, staende 
 op de Vischmerckt deser stede, tusschen Verkoperen en den Kleine 
 Oosterwijck, thans bij Koperse bewoont werdende, voor 350 gl. 
 waer van den Heer Comparant qq. bekende voldaen te sijn, be- 
 lovende het selve te wagten en wahren, als erfkoops regt is en 
 te suijveren de Ord. Verpond. ( behalve de stadsstuijvers ) 
 2 – 8 – 2 1738. en het heerdstedegelt ult. jun. 1739 vervallen. 
 alles onder verband van sijner principalen en sijne eijgene 
 goederen, met submissie aen deser stadt Gerigte; en renuntiatie 
 van alle exceptien. Actum den 19 Jan. 1740. 
 
 Voor deselfde Schepenen bekende de selfde Heer Comparant 
 in de selfde qualiteit naeme te cederen en te transporteren kragt 
 deses een huijsje staende op de Vischmerckt in ’t begin van den 
 kleinen Oosterwijck tusschen de stal van verkoperen en de 
 behuijsinge van Weimtje Jacobs van & koperen aengecoft, 
 ten behoeve van Weimtje Jacobs voorn. voor 350 car. gl. 
 waer van den Hr Comparant qq. bekende voldaen te sijn, 
 belovende ‘tselve huijsje te wachten en wahren als erf- 
 koops recht is en de ord. verpond ad 3 – 1 - ; behalven de 
 stadtsstuijv. over 1738. en ’t heerdstedegelt ult. jun. 1739. 
 verschenen te voldoen; des moet Coperse de huijr met 
 Jan Claassen ingegaen tot 1 Meij 1741 gestendigen ad 25 
 gl. jaerlicx, begonnen tot sijn haer voordeel 1 Meij 1739 
 onder verband sijner principalen personen en goederen, 
 mitsgaders die van sig selven, ter submissie aen deser 
 stadt Gerigte, en met renuntiatie van alle exceptien. 
 Actum den 19 Jan. 1740. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen loofden en wierden 
 burgen als voorvancks regt is, Jan en Adam van Luijck voor 
 ’t erfhuijs van Peter van Luijck en Johanna Mengers Egteln. 
 des beloofde Jan van Luijck den jongen, voor sig en sig sterck 
 maeckende voor sijne absente broeder en susters, de voorn. burgen 
 te vrijen als regt is. Actum den 22 Jan. 1740. 
 
 Voor Geltsaijer en Pannekoeck Schepenen bekenden Jo- 
 hannes van Dulmen en Jacobje Cornelissen Egteln. voor 
 haer en haeren erven te hebben verkoft en alnu te cede- 
 ren en te transporteren aen en ten erflijcken behoeve van 
 Bastiaan Olofsen en Jannetje Stevens Egteln. en haeren 
 erven een Hof, gelegen voor de stadt aen de Weijstege 
 voor 150 gl waer van Comparanten bekenden vol- 
 daen te sijn. belovende mits dien den voorsr. hof met 
 geen andere lasten of schattingen meer beswaert, dan met 
 een ord. jaerlijckse verpond. van 13 st. 2 pen., door Com- 
 paranten te suijveren tot over den jaere 1738. ingeslo- 
 ten, te wagten en wahren als erfkoops recht is, onder 
 verband van haere personen en goederen en submissie 
 aen desen WelEd. Stadtgerigte, met renuntiatie van 
 alle desen eenigsints tegenstrijdende exceptien. Actum 
 den 28 Jan. 1740. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen compareerden 
 Jacobje Henricksen Wed. van Henrick Willemsen de Vent,  
 ter eenre, ende Berent Willemsen de Vent en Jannetje Cor- 
 nelissen Echteln., voor eene vierde staeck, Marten Gerritsen  
 en Luijtje Willems de Vent Egteln. oock voor een vierde 
 staack, Johannes Jansen de Vent en Maritje Gerrits  
 Egteln. Gijsbert Eertman en Jannetje Jans de Vent Egteln.  
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 en Jan Schrager en Aaltje Jans de Vent Egteln. sig te saemen sterck 
 makende voor haere absente Schoonbroeders en Susters, waer voor 
 Berent Willemsen de Vent hier mede specialik caneert, Kinderen van 
 Jan Willemsen de Vent, insgelijcks voor een vierde staack, mitsgaders 
 Simon Petersen als vader en voogd sijner kinderen bij Jannetje Wil- 
 lems de Vent geprocreërt (: hier toe hebbende het consent van Heeren 
 Overweesmre. ) voor gelijcke vierde staack, te saemen Erfgen. van 
 bovengen. Henrik Willemsen de Vent, ter andere sijden, dewelke 
 bekenden en verklaerden na rijpe examinatie der Huijwlijcx voorw. 
 de dato den 25 Maert 1735, ende den Staat en inventaris des boe- 
 dels door de eerste Comparante op den 30 Jan. 1740. betekend, ende 
 op den 1 Febr. daer aen volgende beëdigd en overgegeeven, eene 
 vriendelijcke en minnelijcke scheidinge te hebben beraemt en 
 ingegaen in volgender wijse: Eerstelijck, dat de eerste Compa 
 rante aen de bovengen. saementlijcke Erfgen. sal uijtrigten van 
 alle de klederen en ’t geene den overledene tot sijn lijf gehad, als 
 anders dagelijcks gebruijckt heeft, vervat in het 1te Cap. van den 
 inventaris. Ten tweeden, dat de eerste Comparante aen de selfde 
 Erfgen. sal overgeeven de gereede goederen bij den overledene ten 
 huijwlijck aengebragt, vervat in het 3de Cap. van des inventaru 
 en der selver marginale Additament. Ten derden, dat de eerste 
 Comparante van de penn. door den overledene ten huijwlijk 
 reëlijck ingebragt, vervat in het 4de Cap. ter summa van 
 1933 gl. (: daer in mede als gedodet gehouden de marginale 
 200 gl. aen Dr. Apeldorn betaelt :) aen de Erfgen. sal uijtkeeren 
 de summa van 379 guldens, in dier voegen, dat sij ten behoeve 
 van de Erfgen. sal overlaeten de schult van Marten Gerritsen  
 ad 156 gl. en daer boven aen gelt betaelen de summa van 
 - 225 gl. Dat daer tegen de eerste Comparante erflick en 
 eijgendomlik sal hebben en houden den geheelen overigen 
 boedel, gereed en ongereed, actien en crediten, niets uijtge- 
 sondert; oock daer tegen tot haeren laste houden en hebben alle 
 schulden staende ehe gemaeckt ( uijtgesondert de deteriora- 
 tie van het schip, als waer van onder de voorse 223 gl. calcu- 
 latie is gemaeckt :) in sonderheit mede de Doodschulden cap. 12: 
 en kosten in het erffuijterschap gevallen cap. 13. begrepen. Beken- 
 nende de voorsr Erfgen. alle de voorseide effecten en gelden van 
 de eerste Comparante te hebben ontfangen, haer dienvolgens 
 goeder voldoeninge van den inhoude deses bedankende. En ver- 
 klaerende dienvolgens parthijen Comparanten hier mede eeuwig- 
 lik en erflick te sijn van elkanderen gescheiden, sonder eenige 
 opspraeck, actie of pretensie op elkanderen te reserveren, elkan- 
 deren ten wedersijden daer van quiterende bij desen; oock de 
 een den anderen haere goederen en effecten cederende en trans- 
 porterende, om daer van een ijder sijn vrije wille te laeten. Onder 
 verband en submissie als na rechten. Actum den 4 Febr. 1740. 
 
 Voor H. van Westervelt en Wolfsen Schepenen bekende 
 Willem Beertsen, thans 87 jaeren oud sijnde, dat hij nu 
 sedert twaalf jaeren herwaerts aen sijne Dogteren Annetje  
 en Naaltje Willems had aenbelooft jaerlicx een summa van 
 hondert guldens voor haer beijden, inval sij hem behoor- 
 lijck wilden oppassen, en sijn huijshoudinge waer te neemen, en 
 besorgen wat tot vorderinge sijner saecken, handreijckinge 
 ende arbeijd nodig ware; dat sij sulcx sedert dien tijd altoos 
 trouwlijck en tot sijn volkomen contentenent gedaen heb- 
 bende, en daer in nog continuerende, hij dienvolgens aen  
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 haer verschuldigt ware geworden twaalf hondert guldens, en vervol- 
 gens soo lang sij daer in volhardeden aen haer stond te verschulden 
 hondert guldens jaerlicx. Willende, dat sij bij sijn overlijden die penn. 
 vooraf uijt sijne nalatenschap souden ontfangen, ende dan verder 
 hare filiale portien uijt sijnen boedel trecken en genieten, als sulcx 
 na rechten behoort. Actum den 6 Febr. 1740. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen bekenden Marten Gerritsen  
 en Luijtje Willems Egteln. voor sig en haeren erven opregt schul- 
 dig te sijn aen Juffr Hillegunda Suijck wed. Bloms en haeren erven 
 eene summa van ses hondert guldens a 20 st. holl. het stuck, pro- 
 cederende van geleende penn. vermogens obligatie van den 
 19 Dec. 1734. mitsgaders nu nog wegens ontfangen en opgeno- 
 men penn. hondert gulds, dus te saemen seven hondert car. gl. 
 (: sijnde de voorsr obligatie hier mede gedodet :) Van welke seven- 
 hondert guldens de Comparanten beloofden jaerlijcks, te beginnen 
 met den 19 Dec. 1739, te betalen een rente van 5 gelijcke guldens 
 per centum, edog binnen een maend na den verschijndag met vier 
 ten hondert te voldoen: welke rente alsoo sal continueren te 
 loopen tot de effective aflosse toe, die alle verschijndagen sal 
 mogen geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijn- 
 de. Voor welck capitaal en renten sij verbonden specialik 
 haer huijs in de groote Merckt-Strate, daer haer Schoon- 
 soon en Dogter, Albert Petersen en Jannetje Martens, in woo- 
 nen, als mede het Huijs daer naest van Leendert Crop aen- 
 gekoft, mitsgaders de twee huijsjes en schuijre van Van Raalt  
 aengekoft, met de Honig pers en kopere ketel daer in, alle cum ap- 
 et dependentus, om allen hinder en agterstal samt kosten daer 
 aen te verhaelen, stellende voorts tot wahre en securiteit 
 haere personen en verdere goederen; belovende de voorsr. 
 onderpanden van nodige reparatie te voorsien, ende de jaer- 
 lijckse lasten daer van promptelik af te doen; voorts renun- 
 tierende van alle exceptien desen contrarie, specialik van die 
 van ongetelden gelde, waer van sij sig ten genoegen hielden 
 geinformeert. Met submissie als na rechten. Actum den 
 7 Febr. 1740. 
 
 Voor Pronck en H. van Westervelt Schepenen en mede als geërfden 
 in Veluwe bekende Peter Dijsbergen wegens geleende en opgenomen 
 penn. opregt schuldig te sijn aen de onmundige kinderen van 
 Peter Hoogsteeg en Henrickje Jacobs Egteln. eene summa van 
 350 car. gl. a 20 st. het stuck, waer van hij beloofde aen deselve 
 te sullen betalen een rente van drie en een half per centum 
 jaerlicx, die continueren sal te loopen tot de aflosse toe, welcke 
 op ijder verschijndag (: heden over een jaer de eerste :) sal mogen en 
 moeten geschieden, inval sulcx een vierdeel jaers bevorens werde 
 opgeseit, sonder dat in desen het verbod van dwanglosse sal plaets 
 hebben, als sijnde onmundigen gelt. Voor capitaal rente en onver- 
 hooptelijck te vallen kosten verbond de Comparant specialijck 
 sijn huijs en erve in de Brugge-Strate bij de Put daer de Swaan 
 uijthangt, mits gaders de huijsen in de Rabbestrate uijtkomende, 
 met alle ap- en dependentien der selver, als mede een parceel 
 ackermaal of heghout met den grond, staende op en om de 
 landerijen van ’t goed groot Campvelt in Veluwe in den Ampte 
 ermello gelegen, soo als hem op den 23 Jun. 1734 door Fredrick  
 Visser en sijn Ehevrouwe Maria Wobbina Wolfsen verkoft en 
 opgedragen is, ende voorts bij insuffisance sijn persoon en 
 verdere goederen. Met renuntiatie van alle exceptien, sonderling 
 van ongetelden gelde, van welkers inhout hij sig ten genoegen 
 onderrigt hielt, en submissie als na rechten. Oirkond der Sche- 
 penen en geerfden ende des Comparants betekening en besegeling. 
 Actum Harderwijck den 9 Febr. 1740 Sijnde dese negotiatie bij de Magi- 
 straat als Overmomberheeren geapprobeert. 
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 Voor Pronck en H. van Westervelt Schepenen en Overweesmre. ende 
 mede als geerfden in Veluwe, compareerde Peter Dijsberg weduwenaer 
 van Catharina Morrha, dewelke bekende na voorgaende overgegeeven 
 staat en inventaris, soo als hij die met ede heeft gepresenteert te 
 bevestigen, en verdere openlegginge van dien en daer op ergaene 
 remissie des gewoonen boedel-eedts, alsoo de Condividenten sig van den 
 staat des boedels volkomentlijck hielden geinformeert, eene erfmaeg- 
 of boedelscheidinge te hebben ingegaen met sijne twee mondige Dog- 
 teren met naemen Jacomina en Maria Dijsbergen, in desen geas- 
 sisteert geweest met den proct Tileman Bon, ende Rijcket Apeldorn  
 en Adam van Luijck, als bij de Heeren van de Magistraat deser stadt 
 aengestelde Voogden van de drie onmundige kinderen, met nae- 
 men Tours, Wilmina en Henrica Dijsbergen, alle bij voorn. Catha- 
 rina Morrha ehelik geprocreërt; welke mondige Dogteren 
 geassisteert als boven en voorn. Momberen der onmundigen 
 insgelijcks bekenden met hem geconvenieert en gescheiden te sijn 
 in volgende wijse: Dat den eersten Comparant aen sijne twee 
 voorn. meerderjaerige Dogteren voor haer moeders erfnis sal 
 betalen eene summa van vierhondert en vijftig car. glns. vrij gelt, 
 soo als deselve Dogteren bij het passeren deses bekennen daer van 
 voldaen te sijn. En dat hij eerste Comparant aen de drie onmon- 
 dige kinderen sal overgeeven, cederen en transporteren, soo 
 als hij aen der selver Momberen overgaf cedeerde en trans- 
 porteerde kragt deses soodaene 1½ mergen hoijlants ^ genaemt 
^in Zuijdbroeck, nog 2 ½  de papegaeijs weijde, en drie schepels lant genaemt Egberts hof 
mergen hoijlants  en ’t lange Ackertje, alle gelegen in den Ampte en Kerspel Apeldorn 
 Buijrschap Beente, als hem bij gerigtelijcke Acte van deilinge 
 door Dr. Huijbert van Hamel Scholtis des Ampts Apeldorn 
 uijt kragt van ’s Hoves brieven en daer uijt verleende au- 
 thorisatie van den Heere Lantdrost van Veluwe in dato den 
 15 Aug. 1733. ten overstaen van geërfde Gerigtsluijden uijt 
 het erve en goed Dijsbergen sijn aen en toegedeelt, met alle 
 regt en geregtigheit van dien. Belovende dan nog daer en 
 boven die voorn. onmundige kinderen tot der selver 
 mondige dage toe te sullen alimenteren, ende van kost, 
 kledinge en huijsvestinge te besorgen (: mits oock genie- 
 tende de vrugten van der selver bewesene goederen :) voorts 
 te laeten leeren als na sijn staat behoort, ende ten mon- 
 dige dage te geeven tot eene uijtsettinge vijf en twintig 
 guldens ijder onmundige. Dat hij boven en behalven het 
 voorseide nog aen sijne saementlijcke mondige en onmon- 
 dige kinderen bij desen overgeeft alle de klederen, linnen 
 en wullen, goud en sijlver, tot haeres moeders lijf ge- 
 hoort hebbende; werdende ten opsigte van alle de voorkin- 
 deren bij desen voor gerepeteert en geinhereert gehouden de 
 clausule haerer ^ouderlijcke Huijwlijcks voorwaerden volgens welke de 
 aengeerfde goederen van het eene kind op het andere soude 
 sterven. Bekennende daer en tegen de voorn. mondige en 
 voogden der onmundige kinderen van der selver moeders versterf 
 volkomen voldaen te sijn, haeren vader goeder afgoedinge be- 
 dankende bij desen; ende daer en tegen aen haeren vader Peter  
 Dijsberg kragt deses over te laeten, oock soo veel nodig te cederen 
 en te transporteren den geheelen overigen boedel, met alle raad 
 en onraad, in- en uijtschult, bate en schaden; mits oock haeren 
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 vader aenneemt alle actien, pretensien, lasten en schulden op dien 
 boedel alleen te sullen draegen en afdoen, ende sijne kinderen daer 
 van volkomentlijck bevrijden, onder verband van sijn persoon en 
 goederen. Waer mede parthijen sijn van elkanderen gescheiden, 
 sonder eenige opspraeck op den anderen te behouden, met belofte 
 van den een den anderen sijn aengedeelde rust en vredig te sullen 
 laeten en doen besitten, als Magescheits recht is. Sijnde dese 
 bij Schepenen als Overweesmre. en uijt kragt van speciale 
 auctorisatie van de Magistraat geapprobeert. Oirkond der 
 Schepenen en geerfden betekening en besegelinge, nevens die van 
 de Secretaris Schrassert, naemenslijck der saementlijcke par- 
 thijen. Actum den 9 Febr. 1740. 
 
 Voor Pronck en Wolfsen Schepenen zijn volgende Huijwlijks- 
 voorw. geregistreert : Wij ondergesr. Huijwlijksvrinden doen 
 kond en certificeren hier mede, dat wij, ten wedersijden twee 
 hier toe versogt, een egt en wettig huijwlijk hebben gededigt en 
 gesloten tusschen Peter Dijsbergen weduwenaer ter eenre, ende 
 Johanna Bernards jonge Juffer ter andere sijden, op voorwaerden 
 en conditien hier na volgende : Dat sij elkanderen na ordre 
 der Christelijcke Kercke sullen neemen en houden tot egte en 
 wettige bedgenoten, sonder van elkanderen te scheijden als 
 door de dood. Dat tot stuijr deses huijwlijcks den Bruijdegom 
 sal in- en aenbrengen alle sijne gereede en ongereede goe- 
 deren, actien en crediten, mitsgaders oock alle lasten en 
 schulden op sijner boedel sijnde; in gevolge de Acte van afgoe- 
 dinge, als hij op den 9. deses maends voor Heeren Schepenen 
 en Overweesmre. deser stadt met sijne voorkinderen gepas- 
 seert en gesloten heeft. Dat daer tegens de Bruijd geene goede- 
 ren aenbrengt als ’t geene sij tegenswoordig tot haeren lijve 
 is hebbende. Dat tusschen dese Egteluijden sal wesen volkomen 
 gemeinschap van alle goederen, soo als die gemeinschap tus- 
 schen man en vrouw bij stadt- en Landrecht werd plaets 
 gegeven. Soo nogtans, dat bij het overlijden van een haerer 
 beijder, de langstlevende in allen gevalle in den vollen 
 boedel sal blijven sitten, en de langstlevende de eerst- 
 gestorvens halfscheit tugts wijse sal behouden en gebruij- 
 ken het leven lang. Edog is wel uijtdruckelijk en als eene  
 absolute conditie deses huijwlijks-contracts bedongen en vastge- 
 stelt, dat bij het overlijden van de Bruijd, het sij voor of na den 
 Bruijdegom, alle des Bruijds goederen eeuwiglijk en erflijck 
 sullen vererven op de drie jongste kinderen van den Bruijde- 
 gom bij Catharina Morrha verweckt, met naemen Tours,  
 Wilmina en Henrica Dijsbergen, of bij vooroverlijden van 
 eenige der selver; op de als dan leevende van die drie; ende 
 soo oock uijt desen Huijwlijck alsdan kind of kinderen in 
 wesen mogten sijn, dat in dien val die voorkinderen van 
 den Bruijdegom met die kind of kinderen uijt desen bedde 
 hoofd voor hoofd egalijck van den Bruijd sullen erven : (Voor 
 behoudens, als geseit, den langstlevende vader in desen gevalle 
 het vrugtgebruijck :) welck beding van successie in forme 
 van een conventioneel fideicommit op des Bruijds goederen 
 als eene onwederroepelijcke en wesendlijcke conditie deser 
 Huijwlijksvoorwaerden sal werden agtervolgt, en sijn vol- 
 komen effect in allen gevallen gewinnen, sonder of door 
 haer beijden of door eene der Contkoralen, staende ehe 
 of na gescheurden bedde, direct of indirect gebroocken,  
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 vermindert of verandert te sullen konnen of mogen werden. 
 Gelijck mede voor eene soodane stipulatie bedongen en vast- 
 gestelt is, dat, soo den Bruijdegom mogt overlijden voor dat 
 sijne voorkinderen mondig geworden sullen sijn, de Bruijd die 
 onmundige tot haere mondigheit toe sal alimenteren en 
 opvoeden als of de vader in leven ware; sonder dat desel- 
 ve des wegen in haere successie, als boven, eenige verande- 
 ringe of verminderinge subject sullen sijn. Des t’oirkonde 
 sijn dese Huijwlicks voorwaerden nevens Bruijdegom 
 Bruijd bij ons Huijwlijcks vrinden getekent, ende overko- 
 men deselve te laeten registreren daer en soo sulcx be- 
 hoort, daer toe den een den anderen auctoriseert bij desen. 
 Actum in Harderwijck op den 11 Febr. 1740. onderstont: 
 Peter Diesbergen, Johanna Bernars, Arnold Pronck, wegens 
 den Bruidegom, Paulus Wilbrenninck, A.R. Wolfsen, we- 
 gens de Bruit. Johan Schrassert, aen sijde des Bruijds. 
 
 Voor Holthe en Apeldorn Schepenen bekenden Henrick van  
 Gulick en Barta Fredricks Egteln. in eenen vasten erfcoop 
 te hebben verkoft en oversulx kragt deses te cederen en te 
 transporteren aen Niesje Moijen wed. van Alb. Huijsman  
 en haeren erven sijn huijs en plaetse met alle des selfs 
 regt en geregtigheit, ap en dependentie, staende in de 
 Haverstrate naest de behuijsinge van Jan Teunissen ter 
 eenre en de Camer, welcke tegenswoordig bij de wed. 
 Coopsen bewoont werd, ter andere sijden, voor 250 gln. 
 daer van Comparanten bekenden voldaen te sijn; en be- 
 loofden dienthalven voorsr. parceel te wachten en 
 wahren onder verband van haere personen en goe- 
 deren, met submissie en renuntiatie als na rechten. Actum 
 den 13 Febr. 1740. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden deselve Egteln. in eenen 
 vasten erfkoop te hebben verkoft en oversulx kragt deses 
 te cederen en te transporteren aen Jan Beners en Johanna  
 Businck Egteln. ende haeren erven haer huijs plaetje en 
 olijmolen en halve kelder daer bij gehorende, met alle 
 des selfs regt en geregtigheit, ap en dependentie, staen- 
 de in de Haverstrate naest de behuijsinge van Tours  
 Stevensen ter eenre en de Camer, dewelke tegenwoor- 
 dig bij de wed. Coopsen bewoont word, ter andere sij- 
 den, voor 500 gl. daer van Comparanten bekenden 
 voldaen te sijn. belovende mits dien voorsr parceel 
 te wagten en wahren onder verband van haere per- 
 soonen en goederen, met submissie en renuntiatie 
 als na rechten. Actum den 13 Febr. 1740. 
 
 Voor Holthe en Pronck Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Peter Engelenburg en 
 Henrick Gerritsen voor ’t erfhuijs van Henrickje San- 
 ders wed. van Gerrit Schuijrhof; des beloofden Hartger  
 Petersen en Henrik ter Haar als voogden van Aelbert  
 Willemsen, bij absentie van sijn Vader Willem Aelberts,  
 in Oostindien sijnde, de voorn. burgen te vrijen, 
 als regt is. Actum den 13 Febr. 1740. 
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 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen loofden en wierden burgen, 
 als voorvancks recht is, Peter Karssen en Jacob Jansen voor het 
 erfhuijs van Jacob Francken; des beloofden de kinderen van 
 Jacob francken zall. de voorsr burgen te vrijen. Actum den 
 21 Febr. 1740. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen hebben Bartholt  
 Avercamp en Cicilia van Hoeclum Egteln. haere gerede 
 en ongerede goederen, in desen Schependom, specialik in 
 Tonsel ervintelijck en gelegen, tot een wahre gestelt en ver- 
 bonden voor soodane borgtogt, als Cornelis Cornelissen  
 Onderscholt van Ermel bij den Scholt des selven Ampts 
 voor den eersten Comparant heeft geinterponeert we- 
 gens het arrest door den selven Scholt naemens des Heeren 
 Lantdrost van Veluwe op des eersten Comparants persoon 
 ondernomen; om allen hinder en schade door den selven 
 borge op de voorsr goederen erhaelt te konnen worden. 
 Actum den 25 Febr. 1740. 
 
                                     De Heer Marten Pit magtigd Winant Stant, Makelaer 
                                     t’Amsterdam wegens de erfnis van Vrouwe Geertruijd  
                                     Elisabeth Bitter in amplissima forma. d. 1 Mart. 1740. 
 
 Voor Holthe en Wilbrenninck Schepenen bekenden Henrik  
 van Gulik en Barta Fredricks Egteln. van opgenomen penn. 
 opregt schuldig te sijn aen Evert Bunschoter en Aaltje  
 Stevens Egteln. een summa van 150 gl daer van sij beloof- 
 den jaerlicx te betalen een rente van ses guldens van het 
 hondert tot de finale aflosse toe, dewelcke door Compa- 
 ranten een vierdeel jaers te voren opgeseit sijnde, alle 
 jaer sal konnen geschieden: waer voor sij verbonden 
 haere personen en goederen, gerede en ongerede, en 
 stelden tot een speciael onderpand haer huijsje in de 
 Haverstrate, naest de wed. Huijsman ter eenre en Jan  
 Bemer ter andere sijden, soo als t’selve tegenswoordig bij 
 de wed. Coopsen bewoont word, om alle hinder en scha- 
 de daer aen te verhaelen, met renuntiatie van alle 
 exceptien, sonderling van ongetelden gelde. Actum den 
 2 Mart. 1740. 
 
 Voor Pronck en Westervelt Schepenen bekende Reijer  
1765.2. Meij heeft van Wessel met toestemming van Overweesmre. aen 
Jan Hendrik van Galen  Jan van Voorthuijsen en Derck Vosselman in qualiteit 
aan mij verklaart  als voogden van sijn onmundige halve broeder Berent  
dat sijn broeder Beerd  Henriksen opregt schuldig te sijn eene summa van 600 gl 
Hendrikschen van Galen  procederende uijt soodaene 657 – 16 – 10, als hij Comparant 
voldaan is.  bij de verdeilinge van haeren ouderlijcken boedel aen voorn. 
Abr. van de Graaff secr.  halven broeder voor sijne portie uijt de penningen, waer voor 
 den Comparant de Mole enz. heeft aengenomen, was schuldig 
 geworden, en waer van hij de overige 57 – 16 – 10 ten eersten 
 aen voorn. voogden stond te betalen. Belovende van de 
 voorsr 600 gl. , soo lang hij deselve onder sig hield, 
 te betalen jaerlicx een rente van 3 gl. per centum, 
 tot de aflosse toe. Onder specialen beding, dat, wan- 
 neer de Voogden tot meerder voordeel van den pupil 
 die penñ. souden mogen konnen emploijeren, ofte oock 
 den onmubdige naderhant die penñ. selfs mogt no- 
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 dig hebben, deselve voogden of haer tegenwoordige pupil 
 altoos vrij sal staen deselve op te eijsschen, mits een vier- 
 deel jaers voor den verschijndag, waer van heden over een 
 jaer de eerste sal sijn, werdende opgeseit; sonder dat het 
 verbod van dwanglosse in desen plaets sal hebben. Ver- 
 bindende voor capitaal en renten samt allen kosten 
 sijn persoon, en tegenwoordige en toekomende gerede en 
 ongerede goederen, met speciale overgifte, dat, bij aldien 
 hij eenige sijner goederen mogt beswaeren of verkoopen, 
 sijnen voorn. broeder altoos de eerste ten protocolle 
 sal sijn, of uijt de koopspenn. voldaen werden, sijne goe- 
 deren, specialik huijs en mole met het erve voor de 
 Smeepoort, in soo’n val soo nu als dan verbindende, 
 en tot onderpand stellende. Met renuntiatie van alle 
 exceptien, en submissie als na rechten. Actum den 8 Mart. 
 1740. 
 
                                    Johan Moijen voor sig en als Boedelhouder van Maria van  
                                    Geijn magtigt Jan Derksen van Rhee om een peindinge waer te  
                                    neemen tot Putten contr. Jan Henrik Jaspersen, penn. te ont- 
                                    fangen en te quiteren. d. 12 Mart. 1740. 
 
 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen en Leen- 
 mannen des Furstendombs Gelre en Graafschaps Zutphen 
 bekenden Capt. Franck Henr. van Erkelens en Vrouwe 
 Johanna Aleida Hagen Egteln. sij tut. marit., hoe dat 
 wijlen haer Schoonmoeder Vrouwe Geertruijd van Wester- 
 velt wed. Hagen voor sig en haeren erfgen. in den jaere 
 1720. van den Ho. Welgb. Heere Wolter Joseph van  
 Wijnbergen, Heere van den Poll, heeft gekoft een Tiende, 
 gent. den Hoolenberg in Veluwe in den Ampte van 
 Dornspijck gelegen, dan nog het Scheeren tiendtje, ten 
 deele in het voorsr lant en ten deele in de Vrijheit van 
 Elburg gelegen, voor eene welbetaelde summa van 1750 gl. 
 ’t eerste, en van 430 – 10 - : het laetste parceel. Dat aen 
 Koperse het eene en andere is verkoft en getranspor- 
 teert voor vrij en allodiaal goed, ende oock als sooda- 
 nig, bij onkunde, door koperse, en na haer dood bij de 
 Comparanten, aen wien de voorn. Tienden bij Magescheit 
 sijn toegedeijlt, is beseten geworden. Edog dat sig thans 
 bevind, dat het voorse eerste parceel, den Tiende gent. 
 den Hoolenberg, in Veluwe in ’t Ampt van Dornspijck 
 gelegen, is leenpligtig aen hoog gem. Furstendom Gelre 
 en Graaffschap Zutphen, ende dienthalven op der Compa- 
 ranten ervorderinge alnu nader door des Heeren Verko- 
 pers Erfgen., na preallable approbatie van voorse koop- 
 staet te werden getransporteert in forma seudali, ende 
 de Comparanten daer mede wederom beleent na behoren. 
 Waerom sij Comparanten verklaerden bij desen in de 
 beste forme stadt- en leenregtens te constitueren en magtig 
 te maken den welgel. Dr. Jan Reinder Pronck Advocaat 
 voor den Provincialen Hove van Gelderlant, om in hae- 
 ren naeme die beleeninge van voorgem. Tiend, den 
 Hoolenberg gent., uijt handen van den Heere Stadthou- 
 der der Leenen deser provincie te ontfangen, ende daer  
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 van te doen en te beloven hulde en trouwe, ende ’t geene voorts 
 na ordre van de Provinciale Leenkamer behoort, oock daer van 
 t’ontfangen brieven in forma. Belovende van waerde te sullen 
 houden en na te koomen all ’t geene bij haeren geconstitueerde 
 in desen sal werden verrigt, en hem kost en schadeloos te sullen 
 houden, onder verband haerer personen en goederen, met sub- 
 missie als na rechten. T’oirkonde was desen bij Schepenen en 
 mannen van Leen mitsgaders de Comparanten selfs betekent 
 en besegult in Harderwijck den 15 Mart. 1740. 
 
 Voor deselfde Schepenen en Mannen van Leen bekenden De Hr. Wolter  
 Roelof van de Gronde, Lieut. van de Cavallerij in dienst van 
 de Staat der Vereenigde Nederlanden, en Vrouwe Anna Elisa- 
 beth van Dijckhuijsen Eheln. Sij tut. marit. hoe dat sij op den 
 22 Aug. 1720. van den Ho. Welgb. Heere Wolter Joseph van Wijnber- 
 gen, Heere van de Poll, bij aenkoop en opgevolgde transport 
 voor Geerfdens van Veluwe van den 20 Junij 1721. hebben be- 
 komen een Tiende met alle regt en geregtigheit van dien, 
 gent. den Schrijhoeck, in den Ampte van Dornspijck in Veluwe 
 gelegen, voor eene welbetaelde summe van 2600 gl; dat haer 
 dien Tiend is verkoft en opgedraegen voor vrij en allodiaal, met 
 geen lasten beswaert als een Verpond. van 18 – 6 – 6, ende oock als 
 soodanig bij onkunde tot hier toe bij haer Comparanten bese- 
 ten geworden. Edog dat sig thans bevind, dat die Tiend is een 
 leen van desen Furstendom en Graafschap, en dienthalven op 
 haere ervorderinge alnu nader sal dienen door des Heeren ver- 
 haere ervorderinge Verkopers Erfgen., na preallable ap- 
 probatie van voorse koop, te werden getransporteert ende 
 de Comparanten daer mede wederom beleent, als sulx na Leen- 
 regten deser provincie behoort. Waerom sij Comparanten 
 verklaerden bij desen in de beste forme Stadt- en Leenregtens 
 te constitueren en magtig te maecken den Welgel. Dr. Otto van  
 Dijckhuijsen Wakker, Advocaat voor den Hove Provinciael 
 van Gelderlant, om in haeren naeme die beleeninge van 
 voorgen. Tiend uijt handen van den Heere Stadthouder der 
 Leenen deser Provincie t’ontfangen, ende daer van te beloven 
 en te doen hulde, trouwe, ende ’t geene voorts na ordre 
 der provinciale Leenkamere wert gerequireert, oock 
 daer van t’ontfangen brieven in forma. Belovende van 
 waerde te sullen houden en na te koomen all ’t geene bij 
 haeren Geconstitueerde in desen sal werden verrigt, 
 ende hem kost en schadeloos te stellen, onder verband 
 haerer personen en goederen, met submissie als na regten, 
 T’oirkonde was desen bij Schepenen en Mannen van Leen 
 mitsgaders de Comparanten selfs betekent en bese- 
 gult in Harderwijck op den 15 Mart. 1740. 
 
 Voor Pannecoeck en Wilbrenninck Schepenen bekenden 
 Cornelis van der Veen en Engeltje van Engelenburg  
 Egteln., de Vrouw soo veel nodig geassisteert met haeren 
 man, boven voorens opgenomen penn., wederom en 
 op nieuws opgenomen en ontfangen te hebben van den 
 Heere Johannes Henricus van Lom, Phil. Dr. et Prof. al- 
 hier, en Vrouwe Maria Susanna Camper Egteln. en 
 haeren erven een summa van agt hondert car. glns. 
 a 20 st. ijder, waer van sij beloofden jaerlicx te sullen 
 betalen een rente van drie en een halve gelijcke gulds 
 per centum; welke rente sal continueren te lopen tot 
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 de finale aflosse en wederlegginge van voorsr capitale summe 
 toe; Omtrent welke aflosse en wederlegginge specialik bedongen 
 is, dat op het voorsr capitaal alle jaer en op ijder verschijndag (: heden 
 over een jaer de eerste ) sullen moeten werden afgeleit twee hon- 
 dert gulds, tot dat het geheele capitaal sal wesen erlegt, sonder 
 dat daer van ter eenre of andere sijde eenige opsaege sal gerequi- 
 reert of gedaen werden: en dat des onaengesien het geheele ca- 
 pitaal altoos van de een of andere sal mogen werden opgeseit 
 een vierdeel jaers voor ijder verschijndag, en alsdan geheel we- 
 derlegt sal moeten werden. Voor capitaal, renten, en kosten 
 en vorderen inhoud deses briefs verbonden de Comparanten 
 haere en haerer Erfgen. personen en goederen, gereede en onge- 
 reede, soo hier als elders te vinden en gelegen, en verwillekeurden 
 specialik haer Schip, soo sij thans nieuw hadden uijtgehaelt, 
 met alle seijlen, touwen en verderen aenkleven, soo als ’t seijlt 
 en reijlt, niets uijtgesondert, om ’t selve op alle havens en 
 stroomen te mogen aentasten en vervolgen, geevende aen 
 desen brief alle recht, privilegie en effect van eene formelen 
 en eijgentlijcken bijlbrief, alsoo sij oock daer toe dese opge- 
 nomen penn. hadden geemploijeert en aengeleijt; en verder 
 belovende, dat sij geene van haere goederen sullen mogen 
 verkopen of beswaeren, of dat dese, soo Renthefferen sulx 
 begeeren, daer uijt voldoen of de eerste in de vestenisse sullen 
 wesen, daer toe desen soo nu als dan sal strecken voor memo- 
 rie. Alles met renuntiatie van alle exceptien, sonderling 
 van Ongetelden gelden, waer van sij sig ten genoegen onder- 
 rigt hielden; met submissie als na rechten. Actum den 
 15 Mart. 1740. 
 
                                     Verklaeringe van Dr Penninck over        De Hr Br De Meester magtigd J. Onna  
                                     d’impotentie van Capt. Schrassert. d. 17        om de portie in een Huijs en Kelders t’ 
                                     Mart. 1740.         Amsterdam in de Spangers poort te ver- 
         koopen, de penn. te ontfangen en transport 
                                     De Vaendrig Jean Louis de Saussijn ont-       te doen. d. 26 Mart. 1740. 
                                     fangt gesond-pasje, na Geneve. den 4 April. 
                                     1740.  
 
 Voor Pronck en Wolfsen Schepenen loofden en wierden burgen, 
 als voorvancks regt is, Hermannus Backer en Gerrit  
 Gerritsen voor ’t erfhuijs van Geertje Gerrits in leven 
 huijsvrouw van Lubbert Petersen; des beloofden Peter Lub- 
 bertsen, Gerrit Lubbertsen en Cornelis Cornelissen no. 
 ux. Jannetje Lubberts, als Erfgen., de voorn. burgen te 
 vrijen, als erfkoops recht is. Actum den 4 April 1740. 
 
 H. van Westervelt en Pannecoeck Schepenen certificeren, dat 
 sij opheden versogt en gecomen sijnde ten sterfhuijse van 
 Vrouwe Johanna Elisabeth de Beijer Douariere van de 
 Heere Raedsheere en Burgermr. van Brienen, haer al- 
 daer overgegeven is eene beslotene Acte van Superscriptie 
 en verklaeringe van ingeslotene uijtterste wille op den 
 25 Sept. 1739. bij Schepenen getekent en besegult, als het 
 testament van voorn. Vrouwe Douariere van Brienen 
 zall.; dat sij haere segulen hebben gerecognoseert en 
 bevonden ongeinvitieert, en vervolgens bij openinge door de 
 Secretaris daer uijt gehaelt is een ander besloten papier, en 
 daer in vervat een geschrift, houdende de Dispositie van ge- 
 noemde Vrouwe Disponente en bij deselve getekent op den 
 19 Sept. 1739. Soo als ’t eene en andere desen Transfix aen- 
 gehegt is. Welk een en ander door de Secretaris is op- 
 en voorgelesen aen en ter presentie van de Hr Mr. Reiner  
 van Brienen, Advocaat voor de Hove van Gelderlant, in 
 sig mede vervattende den absenten Heere Johan van  
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 Brienen, Amptman van Pannerden Homoet en Millingen, ende Mr. 
 Reinier Otto Schrassert, Secretaris der stadt Elburg, in huijwlik 
 hebbende Vrouwe Reinera Johanna van Brienen, mitsgaders 
 Juffr Lucretia Gijsberta van Brienen voor sig, en mede vervat- 
 tende haere drie jongere Jufferen Susteren. Aldus onder con- 
 servatie van ijders goed en wel hebbend regt gedaen en Harder- 
 wijck op den 4 April 1740. get. en geseg. 
      Acte van Superscriptie luijdde: 
 Compareerde voor ons ondersr Schepenen der stadt Harder- 
 wijck Vrouwe Johanna Elisabeth de Beijer Douariere van 
 de Heere Raetshr. en Burgmr. Johan van Brienen, sijnde gesond 
 van verstand, en gaende en staende, dewelke verklaerde in 
 het hier in gesloten gecachetteerd papier begrepen te sijn haere 
 uijtterste wille, die Haer WGb. begeerde, dat na haere dood 
 geopent an als testament, codicil, legaat, of in andere betere 
 forme agtervolgt sal werden. T’oirkonde hebben wij desen bete- 
 kent en besegult in Harderwijck den 25 Sept. 1739. was getekent 
 H. van Westervelt. B.W. Pannecoeck. J. Schrassert. Secr. en met der 
 selver cachetten besegult. 
       De inlaege luijdde. 
 Ick Johanna Elisabet de Beijer, weduwe van wijlen de Raetsheere 
 en Burgermeester Johan van Brienen, bekenne en verklaere 
 bij dese mijne eigenhandige Dispositie, dat ik in overden- 
 kinge, met hoe veel sorge ik in mijne weduwelijke staet 
 mijne kinderen heb opgebragt, ende dienthalven niets meer 
 wenschende, als dat deselve oock na mijn dood bij haer fat- 
 soen mogen blijven leeven, oock ten desen opsigte in agt nee- 
 mende de goede intentie van haeren vader zall., ende  
 de magt, die wij elkanderen in onse mutuele Dispositie op den 
 11 Junij 1735. voor Schepenen van Arnhem gepasseert, bij aff- 
 lijvigheit van een van beijden gegeven hebben, geresolveert ben 
 geworden om tusschen deselve mijne kinderen op te rigten dese mijne 
 Dispositie, laetste en volkomene wille. Naementlijk, dat ik aen 
 mijn vier ongetrouwde Dogteren, met naemen Lucretia Gijsberta,  
 Nalida Helena, Geertruijd, en Arnolda van Brienen, na mijn over- 
 lijden, opdat deselve na haer fatsoen souden kunnen bestaen, geeve 
 ende maecke de lijftugt van het Huijs door mij bewoont wordende, 
 en den Hof voor de Stadt, benevens den geheelen inboedel met 
 daer van uijtgesondert, als mede de provisie der huijshoudinge 
 soo als bij mijn dood daer in gevonden sal worden, en wil wel 
 expresselijck, dat men geen verkopinge of estinatie van mijn 
 meublen of huijsraed sal houden, en wil vorder, soo’er door storm of 
 swaere winden of andere toevallen eenig ongemack aen ’t huijs mogen 
 koomen te gebeuren, dat alsdan mijne andere erfgenaemen, die de tugt 
 daer niet van hebben, en den eijgendom daer aen gelieven te behouden, 
 die last en reparatie sullen moeten helpen draegen. Oock sullen mijne 
 vier voorn. Dogteren na mijn overlijden een jaer en ses weecken 
 all het inkoomen des geheelen boedels trecken, en daer van leeven 
 soo als ik bij mijn leeven gedaen hebbe, sonder rekening daer van te doen. 
 maeckende en prelegaterende daer en boven nog in vollen vooruijt aen 
 mijne bij mijn aflijvigheit ongetrouwde Dogteren all wat tot mijnen lijve 
 gehoort, niets daer van uijtgesondert. Verder maeck ik van de veerthien 
 duijsent gulden aen obligatien, staende op Hollant, Utrecht of Gene- 
 raliteit, ter keure van mijne ongetrouwde Dogters, door mij van de 
 Heer en Neef Lovell geërft, aen de Dogters van mijn oudste soon duijsent 
 guldens, onder haer beijden, daer en tegen sullen de andere vijf Dogters 
 met namen Reijnira Johanna, Lucretia Gijsberta, Nalida Helena van Brienen,  
 Geertruijd en Arnolda, oock ijder duijsent gulden in eijgendom heb- 
 ben en genieten, en de overige acht duijsent gulden sullen bij de vier 
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 voornoemde Dogters, of soo veel daer na mijn dood ongetrouwt 
 mogten sijn, tugtswijse beseten en genoten worden, tot die tijd toe, dat 
 de laetste van mijne vier voorn. Dogters sullen getrouwt of ge- 
 storven sijn. Ende bij aldien het mogte koomen te gebeuren, dat na het 
 passeren van dit testament een of meer van mijne vier voorn. 
 Dogters mogten koomen te trouwen, soo is mijn uijtterste wille en 
 eenigste begeerte, dat de voorgem. tugtmakinge in voegen voor 
 verhaelt ten aensien van de andere ongetrouwde in het geheel 
 sal blijven subsisteren en des selfs volkomen kragt behouden; edog 
 na mijn overlijden een of meer van deselve komende tot trouwen, 
 soo sal of sullen deselve alsdan haer aengeërfde portie of por- 
 tien toegedeelt door haer mede genomen worden, blijvende de tugt 
 voor ’t overige in sijn geheel in volle kragt en ongekreuckt. 
 De laetste van dese mijne vier voorn. Dogters in echte tredende 
 of stervende, soo is mijne expresse wille rn begeerte, dat dese voor- 
 genoemde goederen en effecten tussen mijne alsdan in leven sijnde kin- 
 deren en kintskinderen in plaetse haerer ouderen staecks wijse 
 in egale portien sullen verdeelt genoten en geprofiteert worden, son- 
 der dat aen mijne hier voor genoemde vier ongetrouwde Dogteren, 
 alsdan in leven sijnde, ofte der selver kinderen, in minderinge van 
 haere hereditaire portie sullen konnen of mogen aengerekent 
 worden soodane klederen linnen wollen of andere goederen, 
 als ik haer bij mijn leven mogte gegeven of gemaeckt hebben, oock 
 niet het geene sij koomen te genieten van all ’t geene tot mijnen 
 lijve is gehorende, alsoo ik all ’t selve aen haer vooruijt gegeeven 
 en geprelegateert en in vollen eijgendom gemaeckt hebbe, boven 
 haere hereditaire portien, gelijck alsnog bij desen aen haer 
 geeve, prolegatere en maecke. Verklaere oock bij dese, dat 
 ik met de warme hand aen mijn soon Dr. Reinder van Brienen,  
 Advocaat voor den Hove van Gelderlant, gegeven heb alle de 
 chartres en papieren van mijn Man zallrs comptoir, soo van 
 processe, advijsen, aentekeningen over Lant- en Stadt- rechten, als 
 andere papieren, ingevolge het Gegister daer van gemaeckt, soo 
 en als die onder de Heer en Neeff den Momber Op ten Noorth be- 
 rust hebben, als konnend mijn voorn. Soon daer van het meeste 
 gebruijck hebben, welke verklaeringe ik mits desendoen tot 
 wegneeminge van alle dispuiten die hier omtrent bij mijne andere 
 kinderen mogten gemoveert worden over het bewijs van dese 
 door mij gedaene gifte. Mijne verdere nalaetenschap, dewelke 
 behalven huijs, hof, inboedel en die voorgen. agt duijsent gul- 
 den, met de dood sal koomen t’ontruijmen, sal als het voorn. 
 jaer en ses weken om sal sijn, na mijn overlijden tussen mijne alsdan 
 in leven sijnde kinderen, ofte kinds kinderen bij vooraflijvigheit 
 van der selver ouders, in stamme, in gelijcke deelen gedeelt en 
 genoten worden, na alvorens de schulden van de boedel en dood- 
 schulden daer af voldaen en betaelt te hebben. Ende dewijl dit 
 mijn uijtterste wille ofte laetste wille is, dewelke ik met voorbe- 
 dagten raede ende rijp overleg heb willen maecken, met een goed 
 oogmerk en intentie om alle goede haemonie en eenigheit 
 onder mijne kinderen te behouden, en deselve mijne ongehuijwde 
 Dogters na haer fatsoen na mijn overlijden te doen substiteren, 
 soo twijffele ick niet, of mijne kinderen sullen dese mijne ouder- 
 lijcke dispositie approberen, ratificeren en voor goed keuren, en 
 daer tegen geene de minste oppositie doen of questie moveren, 
 het geene ik oock van haer allen en een ijder derselver versoecke 
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 en aenbeveele, soo lief haer haeren God en haere saligheit sijn sal. 
 Ende bij aldien een ofte eenige mijner kinderen dies niet tegenstaende 
 daer toe mogten koomen te vervallen, dat sij dese mijne magt om over 
 den geheelen boedel uijt kragt van voorgem. redenen te konnen en 
 mogen disponeren, quaemen te contradiceren en in dispuit te trek- 
 ken, en daer over mijne andere kinderen wilden proces noveren, soo 
 verklaere ik alsdan in dien val ten reguarde van diegeene, dewelcke 
 sulcx souden willen voorneemen, dat ik alsdan mijn selfs en gevolglijck 
 mede mijne gehoorsaeme kinderen, aen dewelke mits desen en soo’n cas 
 dit mij competerende regt, soo nu als dan, en dan als nu, ben cederende 
 overgevende ende voor uijtmakende, reserverende om den boedel te 
 doen rond maecken, soo ende in voegen als deselve geweest is ten tijde 
 mijn seer waerde en lieve man zall. levendig ende dood was, en na 
 aftreck der betaelde schulden te verdeijlen in twee deelen, en dit voorge- 
 gaen sijnde, verklaere bij desen mijne uijtterste wille en begeerte te sijn 
 mijne goederen, te weeten, dewelke sullen bevonden worden, bij rond- 
 maeckinge des boedels van mijn Man zall. en mij, aen mij te com- 
 peteren, als mede mijn huijwlicksgifte ad ses duijsent guldens, 
 mij uijt mijn Mans goederen gegeven volgens onse Huijwlijcks voor- 
 waerden in dato den 16 Decemb. sesthien hondert drie en negentig, 
 nader geinhereert bij onse mutuele dispositie van den 11 Jun. 
 1735. en het geene mij verder is aengekomen uijt hoofde van 
 de testamentaire Dispositie van mijne Neef de Heer Jacob Lovell  
 van den 11 Sept. 1728. en ’t geene ik verder besitte, dat, segge ik, 
 den lijftugt of vrugtgebruijck van alle deselve mijne eijgendom- 
 lijcke goederen, ik mits desen geeve en maecke soo en in dier 
 voegen als ik bij mijne Dispositie over de geheelen boedel hier voor 
 hebbe uijtgedruckt, ende op die selve conditien en bedingen (de- 
 welke alle ik bij desen inherere ende alhier voor gerepeteert 
 houde) aen mijne vier ongenuijwde Dogteren Lucretia Gijsberta  
 Nalida Helena, Geertruijd en Arnolda van Brienen, om desel- 
 ve op die wijse ende onder die conditien tugtswijse te ge- 
 bruijken en te besitten tot het huijwlijcke of overlijden van 
 de laetste van haer vieren. Inhererende mede bij desen 
 en repeterende oock in desen cas de vooruijtmakinge en 
 het prolegaat van alle het gene tot mijne lijve is geho- 
 rende, niets met alle daer van uijtgesondert; Willende 
 al verder oock in dit cas die door mij gedaene tugt- 
 makinge van alle mijne eijgendomlijcke goederen sal 
 substiteren en bestaen, al was, of ware een of meer van 
 mijne vier voorsr. dogteren bij mijn leven en na het maken 
 deser mijner dispositie getrouwt ofte overleden, en sulx ten aensien 
 van de nog in leven sijnde ongetrouwde Dogters; Edog soo 
 na mijn overlijden een of meer van haer vieren mogten 
 koomen te trouwen, als dan sal of sullen deselve haere 
 aengeërfde portie of portien worden toegedeilt ende 
 door haer mede genomen worden, blijvende voor het 
 overige de tugt in volle kragt en waerde; Ende als 
 de laetste der vier genoemde ongetrouwde Dogters komt 
 in den egter staat te treden ofte te sterven, soo wille 
 ick, dat mijne voorsr. goederen sullen verdeelt worden 
 soo en in dier voegen als ik bij mijne dispositie over 
 mijne verdere nalatenschap hebbe uijtgedruckt. 
 Alles met dien verstande, dat mijne kinderen, dewelke  
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 mijne voorige dispositie over de geheelen boedel koomen te querrel- 
 leren en in dispuit te trecken, van mijne eijgendomlijcke goederen 
 alleen sullen genieten haere simple legitime portie, sonder meer, haer 
 daer in mits desen instituerende, ende niet verder. Willende almede 
 dat onder die legitime oock sal gerekent worden het gene soodanig 
 kind of kinderen uijt den boedel mogten genoten hebben: Sullende 
 het gene sij anders meer als haere legitime souden getrocken hebben, 
 mijne andere kinderen accresieren, mits begrepen blijvende onder de 
 voorgem. tugtmakinge; Nog verklaere ik mits desen te secluderen 
 alle Officieren, Magistraten en Weeskameren, soo hier, als erlders, waer 
 mijn sterfhuijs oock soude mogen voorvallen, of waer de goederen 
 oock mogten gevonden worden, niet willende dat aen deselve eenige 
 openinge des boedels sal gedaen, veel min staat en inventaris gelevert 
 worden. Alle het gene voorschreven verklaere ik te wesen mijne 
 uijtterste of laetste wille, met rijpen raede enwel bedagtelijk en met 
 goeden verstande gemaeckt, dewelke ik begeere dat na mijn over- 
 lijden exactelik door mijne kinderen sal agtervolgt en nageleeft 
 worden, het sij als testament, codicil, legaat, gifte onder de levende 
 of uijt oorsaecke des doods, dispositie tussen kinderen, ofte anders, soo 
 als na rechten en gewoonten deser Landen eenigsints kan of mag 
 bestaen, de nakominge van dien alsnog aen alle mijne kinderen op 
 het kragtigste en serieuste recommanderende en aenbevelende, 
 soo lief haer haere Ziel en Saligheit is; versoeckende daer en 
 boven seer gedienstelik alle Heeren Hoven en Gerigten, waer onder 
 mijne goederen gelegen sijn, dese mijne moederlijcke dispositie te con- 
 firmeren, maintineren en effect te doen hebben invoegen en manieren 
 als voorseit, in waerheits oorkondt heb ik dese mijne moederlijcke 
 dispositie onder mijne kinderen eijgenhandig ondertekent binnen 
 Harderwijck den 19 Septemb. 1739. was get. Johanna Elisabeth  
 de Beijer wedue Van Brienen.  
 
                                    De Heer Burgermr. Jac. Wint. van de Graaff naemens Burgmr. 
                                    A.J. Persoon, Johan Moijen, Peter Karssen, Willem Lambertsen van  
                                    Bijssel, Hillegunda Suijck wed. Blom tut. Jo. Moijen, Jannes Jansen als 
                                    last hebbende van Reijer Prins, Harmen Geurtsen en Everd Harmsen,  
                                    mede- besitteren van ’t Nieuwe Lant en Veltkamp in Hulshorst te- 
                                    gen over ’t Witte Paerd in den Ampte Ermelo Kerspel Nunspeet gelegen, 
                                    magtigen Mr. Jan Reinder Pronck, contra Stijntje Cornelis Vier- 
                                    hout wed. van Jochem Petersen, ad lites te Hove. d. 9 April 1740. 
 
 Voor Boonen en Wolfsen schepenen loofden en wierden burgen, 
 als voorvancks regt is, Jacob Wesenhagen en Dirck Engelen  
 voor ’t erfhuijs van Heiltje Rouw; des beloofden Andreas  
 Snel en Gerrit Hesselsen in huijwlijck hebbende Kuijndertje  
 Snel, als erfgen. ex testamento, de voorsr. burgen te vrijen als 
 regt is. Actum den 11 April 1740. 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannecoeck Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is, Jan Both van Luijck  
 en David Beertsen voor ’t erfhuijs van Vrouwe Johanna  
 Elisabeth de Beijer Douariere van de Heere Raets.hr. en Burgrmr. 
 Van Brienen zall.; des beloofden de Heeren Johan en Reiner  
 van Brienen, Dr. Reinier Otto Schrassert in huijwlijck hebbende 
 Vrouwe Reinira van Brienen, ende Jufferen Lucretia Gijsberta,  
 Nalida Helena, Geertruijd en Arnolda van Brienen, kinderen en 
 erfgen. van voorn. Vrouwe Douariere van Brienen zall. de 
 voorseide burgen te vrijen, als regt is. Actum den 16 April 1740. 
 
                                     De in voorenstaende Acte genoemde Erfgen. van de Vrouwe van 
                                     Brienen magtigen Dr. Jo. Apeldorn contra B. Averkamp, die penn. 
                                     te ontfangen, quiteren, et porro in amplissima forma. d. 16 Apr. 1740.  
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 Voor H. van Westervelt en Pannecoeck Schepenen compareerden 
 de Heere Johan van Brienen, Amptman van Pannerden, Millingen 
 Bijlant en Homoet, de Heere Reiner van Brienen, Advocaat 
 voor den Hove van Gelderlant, Mr. Reinier Otto Schrassert, 
 Secretaris der stadt Elburg, ende Vrouwe Reinera Johanna  
 van Brienen Egteln., ende Jufferen Lucretia Gijsberta van  
 Brienen, Nalida Helena van Brienen, Geertruijd van Brienen 
 en Arnolda van Brienen, te samen kinderen en eenigste 
 erfgenaemen van Vrouwe Johanna Elisabeth de Beijer weduwe 
 van wijlen de Heer Raetsheer en Burgermr. Johan van Brienen  
 zall., welke bekenden bij provisie onder malkanderen verdeilt 
 te hebben de onderbenoemde obligatien op de volgende wijse: 
 Dat de Heeren Johan van Brienen, Reinier van Brienen en Reinier  
 Otto Schrassert en Vrouwe Reinira Johanna van Brienen 
 Egteln. samen in vollen eijgendom sullen hebben een obligatie 
 van drie duijsent ponden tot veertig grooten ’t pond ten laste 
 van Hollant en West Vriesland, door Susanna den Beijer wedu- 
 we van Willem van der Walle beleit den 16 Januarii 1972. fol. 
 1502. vso. No. 2., bij de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden 
 van de Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en West Vries- 
 land den 3 Febr. 1672. geaggrërt, Reg. fol. 41. no. 441. Sulx dat de 
 Heer Johan van Brienen daer aen sal hebben een derde part, 
 De Heer Reinier van Brienen een derde part, en de Heer Reinier  
 Otto Schrassert en Vrouwe Reinira Johanna van Brienen  
 Egteln. oock een derde part. Dat daer tegens de Jufferen Lucre- 
 tia Gijsberta van Brienen Nalida Helena van Brienen ende Ar- 
 nolda van Brienen eijgendomlik sullen hebben twee Obligatien 
 ten laste van Holland en West Vriesland, door Susanna de 
 Beijer wed. op den 30 Aug. 1676. beleijt, ijder groot vijfthien 
 hondert ponden te 40 grooten ’t pond, beijde fol. 1584 vso No. 1. et 
 2. en bij de Ed. Mog. Heeren Gecommitterde Raaden van de Ed. Groot 
 Mog. Heeren Staaten van Holland en West Vriesland den 15 octob. 
 1676. beijde geaggreërt, de eene geregistreert fol. 100. no. 1246. 
 en d’andere mede fol. 100 no. 1248. Dat vervolgens daer te- 
 gens Juffer Geertruijd van Brienen in eijgendom sal hebben een 
 obligatie van duijsent ponden tot 40 grooten ’t pond ten laste’s 
 Lants van Utrecht door Grietje Reijniers op den 21 Sept. 1654. 
 beleijt, fol. 261. en bij de Ed. Mog. Heeren Gedeputeerden van de 
 Ed. Mog. Heeren Staaten ’s Lants van Utrecht geaggreërt op 
 dato voorsr. Verklaerende de Comparanten aen malkan- 
 deren te cederen de obligatien gemelt, soo als hier vooren staet 
 uijtgedruckt, om bij een ijder met sijn toegedeilde te kunnen 
 gehandelt worden na welgevallen, onder belofte nogtans van 
 deselve malkanderen te helpen wagten en wahren kommer- 
 vrij, gelijck recht is, ende desen allesints na te komen, 
 onder verband als na regten. Blijvende hier door onver- 
 kort een ijders regt tot de verdere obligatien en effecten 
 des boedels haerer Ouderen. Actum den 16 April 1740. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Dr. Reinier Otto Schras- 
 sert ende Vrouwe Reinira Johanna van Brienen Egteln., 
 voorts de Heeren Johan van Brienen, Reinier van Brienen,  
 en de Jufferen Lucretia Gijsberta van Brienen, Nalida 
 Helena van Brienen, Geertruijd van Brienen en Ar- 
 nolda van Brienen, en verklaerde den eersten Compa- 
 rant als Scholtis en protocolhouder van Dornspijck 
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 ingevolge ’t placaat op ’t protocolhouden in Veluwe op den 3 April 
 1733. gearresteert, kragt deses vooraf te verbinden sijn persoon en 
 goederen, en bekende den selven als mede alle d’andere Comparanten 
Nota : Vermits den Eersten daer en boven te verbinden ingevolge voorn. placaat haer huijs 
Comparant eijgenaer is ge- hof en schuijr daer bij, in desen stadt in de Smeepoort Strate kenlijck 
worden van ’t erve tot  staende tussen ’t huijs Dominicus Geestdorp ter eenre en ’t huijs 
Veltwijck eermaels door van David Beertsen Smith ter anderen sijden, als mede haer hof 
De Vrouw van Brienen voor met ’t huijsje daer in, voor dese stadt in de Knijptang liggende, 
’t protocol houden verbonden;  tusschen den hof van Wolter Wilbers ter eenre en den hof van Gerrit  
soo is dat verbond gebleven,  Egbertsen ter andere sijden, ende sulx ter summa van twee duijsent 
en heeft dese Acte geeb ge-  guldens: versoeckende dat hier van een Acte na behore door den 
volg gehad. Secretaris moge worden uijtgegeven. Des beloofden de eersten 
 Comparant sijne voorn. broeders en susters desenthalve te in- 
 demniseren, gelijck regt is, onder verband als na rechten. Actum 
 den 16 April 1740 
 
Siet de volgende page. Voor deselfde Schepenen en als Overweesmre. heeft Erwertje  
 Leij wed. van Daniel le Duc, sig sullende verandersaeten, haer 
 onmondige soon Henricus le Duc afgegoedet wegens sijn vaders ver- 
 sterf en bewesen een summa van twee hondert en vijftig car. guldens, 
 te betalen als hij mondig sal wesen (: daer voor verbindende haer 
 halve Huijs in de Wullewevers Strate tusschen Gerrit Snel en Jan  
 Ekelenburg, en halve Hof in de oude Touwbaen naest Burgermr. 
 Wolfsen :) boven en behalven het geene hem na sijns vaders dood van 
 sijn Oudoom Adrianus le Duc is aengestorven en t’Amsterdam op 
 de Weeskamer berust : dan nog het linnen en sijlver van sijn 
 vader, dat sij aen de Voogden sal overgeeven. Belovende daer en 
 boven het voorsr. kind (: tegens ’t genot sijner opkomsten ) te alimen- 
 teren en in kost, kledinge, studien, of waer toe hij bekwaem en 
 genegen sal sijn, op te voeden tot sijn mondige dagen toe. Hier waren 
 aen over en mede te vreden Jan Gerrit van Dulmen en Nicolaas  
 van Houten als aengestelde Voogden, die na genoegen van den staat 
 des boedels waren geïnformeert. Dus Overweesmre. ‘tselve hebben 
 geaggreërt. Actum den 24 April 1740. 
 
 Voor Oosterbaan en Pannecoeck Schepenen compareerden Hen- 
 rick Lubbertsen van der Beeck en Jannetje Assen Egteln., sijnde 
 de Vrouwe soo nodig geassisteert met haere Egtenman, sijnde 
 Comparanten door haere hogen ouderdom niet in staat om het 
 bouw- en huijswerck aen te houden en waer te neemen, buijten 
 assistentie en hulpe van haer Soon en Dogter Asse Hendricks  
 van der Beeck en Adriaantje Henricks van der Beeck, waerom 
 sij verklaren haere uijtterste wille te sijn, dat na dode van 
 hem en sijn huijsvrouw alle nagelaten goederen bij haere kinderen 
 egalik sullen verdeilt en geprofiteert worden, alleen dat haer 
 soon voorn. voor sijn gedaene en nog te doenen arbeid ten be- 
 hoeve en ’t beste van de huijshoudinge, voor uijt na dode van 
 sijn vader sal hebben en behouden all het wollen en linnen tot 
 sijn vaders lijf behorende; en oock haer dogter voornt. voor haer 
 gedane en nog te doenen arbeijd ten behoeve en beste van de 
 huijshoudinge, voor uijt na dode van haer moeder sal hebben 
 en behouden all het wollen en linnen tot haer moeder lijf be- 
 horende, met de beste kasse, all de lakens en slopen, het beste bed 
 met sijn toebehoren, de bedpan, de koffijketel; en voorts alle het 
 huijsraed en meubile goederen op den heerd, sullen bij de voorn. 
 soon en dogter verdeijlt en egalijck genoten en geprofiteert wor- 
 den, sonder dat haer andere kinderen daer tegens ijts sullen mo- 
 gen eijsschen of te pretenderen hebben, met begeerte, dat dit van hare 
 kinderen of kintskinderen sal agtervolgt worden, en dat dit 
 als een testament, legaat of uijtterste wille sal erkent worden. 
 Actum den 25 Meij 1737. get. en geseg. en alhier ter registrature 
 gebragt den 26 April 1740. 
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 Voor Boonen en Pronck Schepenen compareerden Aert Gerritsen van  
 Wanrode en Reintje Nacken, welke verklaerden haer onderling 
 voorgenomen huijwlijck eerdaegs na kercken ordre te willen voltrecken 
 en vervolgens malkanderen als egte bedgenoten te willen houden tot 
 dat de dood haer scheijde, en sulcks op navolgende conditien : Parthijen 
 contrabenten brengen tot stuijr des aenstaende huijwlijks aen alle 
 haere wedersijdsche goederen en effecten, gereed en ongereed, actien 
 en crediten, soo het geen sij thans hebben en besitten, als ‘tgene sij 
 namaels aenerven of staende huijwlijck overwinnen en conqueste- 
 ren mogten, niets ter wereld uijtgesondert, in alle welke voorge- 
 noemde goederen en een ijder van die, gene uijtgesondert, Compa- 
 ranten verklaeren te willen dat plaetse sal hebben volkomen 
 gemeenschap, soo van eijgendom als vrugten en opkomsten, uijt- 
 gesondert alleen de klederen, linnen wollen, goud en sijlver tot een 
 ijders lijf behorende, soo hebbende als toekomende, het geene par- 
 thijen, ijder voor sig de sijne, in particulieren eijgendom behouden. 
 Verder verklaeren de Contrahenten met malkanderen te sijn 
 overkoomen, dat, soo uijt dit huijwlijck geen kind of kinderen mogten 
 geboren worden, ofte geboren sijnde voor beijde de ouderen kwamen 
 te overlijden, als dan, wanneer een van beijde de Contrahenten 
 kwamen af te sterven, de langstlevende van haer alle des eerst 
 overledenes goederen bovengem., geene van alle uijtgesondert; 
 (: als alleen de klederen, linnen en wollen, goud en sijlver tot des 
 overledene lijf behoort hebbende :) eeuwiglik en erflick in 
 eijgendom sal hebben en behouden, met uijtsluijtinge van 
 wedersijdse nabestaende: Dog soo uijt dit huijwlijk kind 
 of kinderen mogten geboren worden, en na gescheurden bedde 
 in leven waren, sal het goed van den eerst overledene vader 
 ofte moeder op het selve nagelaten kind of kinderen devol- 
 veren en vererven, voorbehoudens nogtans de langst- 
 levende in dien val het vrugtgebruijck aen des eerst over- 
 ledens goederen sijn of haer leven lang, sodanig dat 
 tegens het vrugtgebruijck, het overgebleven kind of kin- 
 deren ordentlijck na staats gelegentheit sal alimenteren 
 en opvoeden tot de mundige dagen toe. Actum den 25 
 April 1740. 
 
 Voor H. van Westervelt en Wolfsen Schepenen bekenden Peter  
 Lubbertsen en Elisabeth Henricks Egteln. voor sig en haeren 
 erven in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, 
 en oversulx kragt deses te cederen en te transporteren aen 
 Claas Olofsen en Dirckje Jansz: Egteln. en haeren erven een 
 huijs en erve staende en gelegen in den Oosterwijck naest 
 Rijcket Michelsen ter eenre, en de Camer, die daer aen tot 
 hier toe gehoort heeft, ter andere sijden, dog welcke Camer 
 de Comparanten bij desen aen sig in eijgendom behouden, 
 dog soo dat die Camer geen recht sal hebben tot den uijt- 
 gang, die na agteren gaet, welcke uijtgang Koperen alleen 
 sullen houden en de Comparanten daer van afsluijten mogen: 
 Voorts transporterende het huijs en plaetse met alle regt 
 en geregtigheit. Sullende de Camer tot de verpondinge 
 van ’t huijs en erve niets draegen, maer deselve, als mede een 
 uijtgang van 12 stuijv. aen de Costerie, geheel op ’t verkofte 
 huijs blijven. Bekennende Comparanten van den Coopspenn. 
 voldaen te sijn met een summa van 360 gl. in verscheiden 
 termijnen betaeld; en belovende dienthalven voorsr huijs en 
 erve te wagten en wahren kommervrij en allen voorpligt 
 daer van af te doen als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na rechten. Actum den 5 Meij 1740. 
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 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen bekenden Claas Olofsen en 
 Dirckje Jansz. Echteln. van opgenomen penn. opregt en deugdelick 
 schuldig te sijn aen Geertruijd Claasz. Foppen en haeren erven eene 
 summa van 200 car. gulds, daer van sij beloofden jaerlicx te betalen 
 een rente van vijf guldens van ijder hondert (: dog ’t eene jaer uijt 
 het andere houdende met vier gulds en thien stuijv. per centum te 
 konnen voldoen :) welke rente sal continueren te loopen tot de finale 
 aflosse toe, die op ijder verschijndag (: heden over een jaer de eerste) 
 sal mogen geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. 
 Tot securiteit van capitaal en renten, boven alle te lopen kosten, ver- 
 bonden Comparanten tot een speciaal onderpand haer huijs en 
 plaetse, staende en gelegen in den Oosterwijck, naest Rijcket Michel- 
 sen aen de eene sijde, en de Camer, welke tot hier toe aen ’t huijs is ge- 
 weest en nu daer van gesepareert is, ter andere sijden; soo ande als 
 sij Comparanten dit huijs van Peter Lubbertsen en Elisabeth Henriks  
 Egteln. hebben aengekoft en haer op heden getransporteert is; onder 
 speciale conditie, dat de Comparanten de renten het eene jaer uijt 
 het andere sullen houden, ende het huijs van alle nodige reparatie 
 voorsien, sonder in ongelden te laeten verlopen; ofte dat andersints 
 bij ontstentenis van ’t eene of andere de Renthefferse haer capitaal 
 altoos sal mogen opeijsschen. Verbindende de Comparanten tot 
 verdere wahrschap alle haere gerede goederen, tegenwoordige 
 en toekomende, deselve overgevende bij desen na verwillekeurings 
 rechten, daer van sij bekenden geinformeert te sijn. Voorts met 
 renuntiatie van alle exceptien, sonderling van ongetelden gelde, 
 als sijnde dese penn. wel bij haer ontfangen en tot betalinge van ‘t  
 voorse huijs aengeleit; met submissie als na regten. Actum den 5. 
 Meij 1740. 
 
 Voor Van de Graaff en Westervelt Schepenen bekenden Peter Corne- 
 lissen aenstaende Bruijdegom, en Jannetje Willems geassisteert 
 met haer Vader Willem Reijersen aenstaende Bruijd, haer voorgenomen 
 huijwlijck aen en in te gaen op volgende conditien, Datter sal wesen 
 gemeenschap van goederen, ende soo ’t huijwlijck door dode van een 
 van beijden gescheiden word, en er kind of kinderen sijn, die kinderen 
 haeres overledens vaders of moeders erfnis sullen trecken en houden. 
 Maer als ’t huijwlijck werd gescheiden sonder kind of kinderen, dat 
 alsdan des overledens vrinden onstonts na sig neemen alle de 
 klederen en lijfsbehoor van de overledene, maer dat vorders alle 
 de overige goederen, soo van de overledene als van de langstlevende, 
 sullen blijven aen en bij de langst levende der twee Comparanten, en 
 bij deselve behouden en beseten werden tot des selfs dood toe, als 
 wanneer den gehelen boedel tusschen wedersijds vrinden egalik, 
 dat is, aen ijder sijde de geregte halfscheit, gedeijlt en geprofiteert 
 sal worden. Voorts sal ’t gaen van de ordre Stadtregtens. Actum 
 den 7 Meij 1740. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden de Hr. 
 N.W. de Meester, sig mede sterck makende voor sijn WelEd. Huijs- 
 vrouw, Vrouwe G.J. Toewater, Maria en Isaac Offenberg, soo 
 veel nodig in desen geassisteert met haere Voogden Rijcket Apel- 
 dorn en Adam van Luijck, en verklaerden, dat Lubbert Coopman  
 en Gerritje Henricks Egteln. op den 18 April 1739. publijck door 
 Dr. Johan Apeldorn hadden doen verkopen, om tegen 1e meij 1740. 
 te transporteren haer huijs in het Mole-Straatje, het naeste 
 aen de wall, met het hofje en plaetsje daer bij, soo als het selve 
 haer van haer vader Henrik Cornelissen was aengekomen, en 
 dat voor een summa van 290 car. glns. en dewijl sij verkope- 
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 ren alnu vernomen hadden, dat sij Comparanten, als gevestigde en geprefe- 
 reerde crediteuren die koopspenn. voor het grootste gedeelte moesten ont- 
 fangen, en sij na betalinge van haere capitalen, verpondinge van het selve 
 huijs aen de stadts Rentmre. schuldig, en affkortinge van 30 gl. wegens 
 een jaer huijr van 1e Meij 1739. tot Meij 1740. aen koperen volgens 
 de coopsconditien verschult, van de coopspenn. niets konden bekomen en 
 in handen krijgen, alnu tergiverseerden om de beloofde Transport te 
 doen, en sij Comparanten urgeerden om haere penn. magtig te worden, 
 en te bekomen, soo is ’t dat sij naemens haer het bovengem. door haer 
 verkofte Huijs in eenen vasten en stedigen erfkoop bij desen cederen en 
 transporteren voor haer en haeren erven, doende sulx kragte deses aen 
 Jan Jansen en Gerbrig Gangolfs Echteln. voor de somma van 290 gl. 
 van welcke koopspenn. den eersten Heer Comparant bekende ontfangen 
 te hebben sijn gevestigd capitaal ad.     -                                      112 – 17 – 8 
 en aengewendde kosten ad    -                                                         4 – 16 - : 
 Maria en Isaac Offenberg haer gevestigde capit. en intereê          124 - : - 
 Dr. Joh. Apeldorn als Rentmr. in tempore de verschulde verpond. 18 – 12 – 14 
 En bij Koperen gedecorteert en afgetrocken gem. jaer huijshuijr     30 - : -        . 
       maeckende saemen de summa van   -                    -            f   290 – 6 – 6 
 waer mede Comparanten bekenden van haere gemelte pretensien vol- 
 daen te sijn, en belooft een ijder wegens sijne ontfangen penn. in cas 
 van preferentie, en niet verder, den Coperen te guaranderen, onder 
 verband en submissie als na regten. Actum den 12 Meij 1740. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen bekenden Jacob van Wanrode  
 en Maria Roelofs Egteln. in eenen vasten en stedigen erfcoop te 
 hebben verkoft gecedeert en getransporteert voor haer en haeren 
 erven, doende sulx kragt deses aen Mr. Egbert Bosch en Annetje  
 Brinkmans Echteln. haer hofje aen de bleeck tusschen Burmr. Van  
 Holthe en Gerrit Snel voor 125 gl. daer van Compar. bekenden 
 voldaen te sijn. Belovende derhalven voorse Hofje te wagten en 
 wahren kommervrij en allen voorpligt over de jaere 1739. daer 
 van af te doen als erfkoops recht is; onder verbant en submis- 
 sie als na regten. Actum den 13 Meij 1740. 
 
                                    Dmns Rivasson magtigd Juffr Maria Rivasson over de erfnis 
                                    van Juffr Susanna Rivasson te Hattum overleden. d. 13 Meij 
                                    1740. 
                                    Certificatie van Andries van Asselt en David Beertsen Smith  
                                    over de verwantschap van Willem Geurtsen in Indien overle- 
                                    den; en volmagt van Hilletje Everts op haer moeder om de ga- 
                                    gie te gaen ontfangen. d. 21 Meij 1740. 
                                    DenH Hre Otto van Eck magtigde, bij inhesie van voorige Volm.                    Siet een transport 
                                    door Adr. Mouchon qq. gepasseert, de HHren Secret. Brantsen en Enk Engel-  den 24 Meij gepassert 
                                    bert Eck, tot de scheidinge en ontfang der tugtgoederen van                         hier na sub. d. 4 Jun. 
                                    vrouwe Catharina Engelen, bij de Raetshr. van Hasselt in                             1740. 
                                    tugt beseten, die goederen te verkopen enz. d. 23 Meij 1740. 
  
 Voor Holthe en Pronck Schepenen stelde Jan Ekelenburg sig tot 
 borge pro litis expensis, schade en interesse, als er mogten koomen 
 te loopen en vallen op soodane arrest en gevolge van dien, als Geurt  
 Woutersen mogt entameren op de persoon of goederen van Elbertje  
 Paulussen wed. van wijlen Willem Egbertsen, tegen belofte van guarand. 
 door voorn. Geurt Martensen Wouters. Actum den 30 Meij 1740. 
 Voor Holthe en Westervelt Schepenen heeft Barthold Avercamp  
 omni meliori mode ac via juris pantkeringe gedaen tegens sooda- 
 ne nulle illiquide en informele pandinge, als Dr. Johan Apeldorn  
 als volmr. van de saementlijcke Erfgen. van wijlen Johanna Elisabeth  
 de Beijer wed. Brienen op den 15 13 Meij 1740. en daer opgevolgde weete, op 
 des Comparants goederen heeft ondernomen, met voorbehout van sodane 
 weeren defensie en beneficien van regten ten dage dienende nader en 
 breder te deduceren en voordraegen, configrerende ten dien eijnde ses stvs 
 cum clausula ad dendi tot refuis van kosten, inval verstaen mogt werden 
 gedaen te sijn ec. goede pandinge en quade pantkeringe cum expensis. 
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 Actum den 30 Meij 1740.      1740. 7 Jun. 6 st. geconfigneert.  
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                                      Elbertje Pauls magtigd Dr Jo. Apeldorn generaliter 
                                      ad lites. cum potest. submit. d. 31 Meij 1740. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen heeft Dr. Joh. Apeldorn als Volmr. 
 van Elbertje Pauls wed. van Willem Egbertsen omni meliori mode et 
 salvit quibucunq exceptionibus et defensionibus juris ontsaet gedaen 
 tegens soodane nulle en informele arrest en ’t vervolgen van dien, 
 als Geurt Woutersen op den 30 Meij laetstleden op de persoon van 
 voorn. Elbertje Pauls geintenteert en ondernomen heeft, alles om 
 redenen ten dage dienende te produceren; en heeft tot voldoeninge 
 deser Stadts Willek. 2 Deel cap. 3. art. 22. 23. het voorn. arrest ver- 
 burgt met de personen van Barent Willemsen de Vent en Willem  
 Barentsen de Vent, dewelke hier present sijnde, die burgtogt ten 
 effecte als na regten op haar hebben genomen, Met versoeck van 
 insinuatie prout novis. Actum den 31 Meij 1740. Onderstont 
 Jan Ekelenburg gigr dese aen Dr. Huijb. Bon qq. geinsinueert te 
 hebben den 2 juni 1740. was get. Johan Schrassert.  
 
 Voor deselve Schepenen bekenden Henrik Hartshorn en Jan- 
 netje van Otterlo Egteln., van opgenomen en geleende penn 
 opregt en deugdelik schuldig te sijn aen haer broeder en 
 suster Pieter van de Rijp en Mechtelt Jansen Egteln. een sum- 
 ma van 782 gl; daer van sij beloofden jaerlix te betalen een 
 rente van drie gl. van ijder hondert, tot de finale aflosse 
 toe, die door de Comparanten altoos op de verschijndag gedaen 
 sal mogen worden, mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit 
 sijnde; voor all ’t welke sij verbonden haere personen en 
 goederen, gerede en ongerede, en stelden tot een speciael 
 onderpand haer huijs en mole aen de Haven thans bij haer 
 bewoont en gebruijckt wordende, om alle hinder en schade 
 daer aen te verhaelen, met renuntiatie van alle exceptien, 
 sonderling van ongetelden gelde. Actum den 30 Meij 1740. 
 
 Voor Holthe en H. v. Westervelt Schepenen compareerden Jan  
 van Voorthuijsen sig mede sterck makende voor sijn vrouw 
 Aaltje Gerrits, Jan Kerssen en Caatje van Voorthuijsen Egteln. 
 Aaltje van Voorthuijsen en Gerrit van Meurs Diacon 
 in tempore naemens Egbert van Voorthuijsen, dewelke 
 bekenden in eenen vasten en stedigen erfkoop publijck op 
 den 12 maert laetstleden te hebben verkoft en alnu te 
 cederen en te transporteren voor haer en haeren erven, 
 doende sulx kragt deses aen Jan Staelman en Jacobje  
 Hondius Egteln. en haeren erven haer huijs in Jan  
 Renden Steegje naest de Schuijr van de Heer Br Van Westervelt  
 ter eenre en de wed. Jacob Foppen ter andere sijden, soo en 
 als ’t selve de Comparanten van haer vader Michiel van  
 Voorthuijsen is aengekomen, voor 326 gl. daer van Com- 
 paranten bekenden voldaen te sijn; belovende derhalven 
 het voorsr huijs te wachten en wahren kommervrij en allen 
 voorpligt soo van verpond. over 1739, jaerlix ad.2 – 13 - : en 
 andere lasten daer van af te doen, als erfkoops recht is, on- 
 der verbant en submissie als na regten. Actum den 3 Jun. 1740. 
 
                                        De Wed. Ten Oever magtigd Helmig van Heeck contr. 
                                        Berent ten Brinckhuijs; cum potest substit. d. 8 Jun. 
                                        1740. 
 
 Voor Holthe en Wilbrenninck Schepenen bekenden Wijchman  
 Roelofs en Geertje Arnts Echteln., sij tut. marit., boven 
 voorige brief en vestenis ad 1900 car. glns. nu wederom we- 
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 gens ontfangen en ter leen opgenomen penn. schuldig te sijn aen Reijer Ver- 
 meer en sijnen erven een summa van elf hondert car. glns. à 20 stvs 
 het stuck, daer van sij beloofden jaerlicx, soo lang sij die penn. onder 
 sig hielden, te betalen een rente van vier gelijcke guldens per cent. 
 welke 1100 gl. sij op ijder verschijndag (: heden over een jaer de 
 eerste :) souden mogen restitueren met seste half hondert gulds 
 t’effens, dog niet minder, mits een vierdeel jaers bevorens opge- 
 seit sijnde. Voor welk capitaal, renten en bij wanvoldoeninge 
 hier op te lopen kosten, sij Comparanten verbonden en tot een 
 speciael onderpand stelden haer erve, en goed gelegen in Hierden, 
 den Engelenburg gent., daer sij selfs op woonen, met alle onder 
 horige hoijl-en weij-landen en saijlanden, houtgewasschen en 
 allen vorderen in en opstal, regten en geregtigheit, niets ter werelt 
 uijtgesondert; en verbonden tot verdere securiteit haere per- 
 sonen en gerede goederen, bij verwillekeuringe en gesleten pande 
 waer van sij bekenden geinformeert te sijn. Specialik mede 
 belovende, dat sij de renten van voorige vestenissen jaerlix 
 promptelik sullen afdoen en de lasten op de goederen staende 
 niet laeten verlopen; oock de goederen in goede gerack hou- 
 den, of dat bij gebreck in ’t eene of andere den Rentheffer sijn capi- 
 talen en renten t’allen tijden aen de verbondene goederen sal mo- 
 gen verhaelen bij parate executie, sonder forme van proces. 
 Met renuntiatie van alle exceptien; sonderling van ongetelden 
 gelde, welkers effect sij kenden. Onder submissie als na regten. 
 Actum den 3 Jun. 1740. 
 
 Voor Geltsaijer en Pannecoeck Schepenen bekenden Johannes  
 van Dulmen en Jacobje Cornelis Egteln. te hebben ver- 
 koft de halfscheit van huijs, hof, boomgaerd, neffens 
 een campje Lants daer bij gehorende, met alle ap- en 
 dependentie, gelegen aent ’t Jufferenpad op deser stadt weijde, 
 ’s Lants welvaeren of Swarte gat door de wandelinge 
 genaemt, aen en ten erflijcken behoeve van Niesje Moijen 
 wed. Huijsman voor 230 gl. daer van Comparanten be- 
 kenden voldaen te sijn, de voorsr halfscheit dienthalven 
 cederende en transporterende kragt deses, met belofte van 
 ’t selve te wachten en wahren, onder verband en submissie als 
 na rechten. Actum den 24 Meij 1740. en geregstr. 4 Junij 
 1740. 
 
 Voor Oosterbaan en Westervelt heeft Jannetje de Kaa, 
 huijsvrouw van Jacobus van Cleeff, overdenkende haere 
 hoge jaeren, en niet willende van dese werelt scheijden sonder 
 alvorens over de goederen, daer haer God Almachtig genadig 
 mede gesegent heeft, te disponeren, verklaert bij desen, dat sij 
 uijt vrijen wille en sonder persuatie ofte inductie van ijmant 
 bij haer selven geresolveert heeft te verklaeren haere laet- 
 ste en uijtterste wille, en daer bij vast te stellen de ordre, 
 waer na sij wil dat haere goederen na haeren dood sullen 
 vererven, sulx doende bij desen in forme van testament, legaat, 
 codicil of soo als ’t selve best na regten kan bestaen; soo stelde 
 sij tot Executeur van haer boedel de Heer Burgermr. Peter Ooster- 
 baan, en in gevalle de voorn. Heer Oosterbaan voor haer komt 
 te sterven, soo neemt sij in sijn plaets een van sijn soonen; en 
 dan soo komt haer man Jacobus van Cleeff de helfte van alle 
 haere gerede en ongerede goederen, uijtgesondert van alle kle- 
 deren, soo linnen als wollen, gout, sijlver en all wat tot 
 haer lijve gehoort, en met dat beding dat de voorn. Execu- 
 teur Jacobus van Cleeff, omdat hij oud en blind, en niet in 
 staat is om sig selfs te kunnen generen, daer voor sal besteden 
 daer ’t hem lusten en welgevallen sal; en dan geeft sij aen haer  



267 
 

ORAH 152  1740 fol. 133vso 
 
 Nigt Maria Aeltsen Huijsvrouw van Nies Verhoeff tot Haerlem de 
 vierde portie van alle haere gerede en ongerede goederen, en 
 haer Nigt Loogje Aeltsen getrouwt aen Henrik de Graaff de 
 andere vierde portie van ’t gerede, en de begrafenisse van het 
 gerede betalende, en haer Dogter Francijntje Brulet het vier- 
 de part van haer huijs sonder eenige kortinge. En voor het 
 laetste is mijn haer begeerte, dat Francijntje Brulet nog sal hebben 
 alle mijne klederen, als linnen, wollen, gemaackte klederen, 
 goud en sijlver, en alles wat tot haer lijf gehoort. All ’t wel- 
 ke sij verklaerde te sijn haere vrije wille, laetste en uijtter- 
 ste begeerte, daer op sij gedenckt te leven en te sterven, beve- 
 lende haer Executeur en Erfgenaemen sulx na te komen. 
 Actum den 8 Sept. 1739. en geregistreert den 15 Jun. 1740. 
 get. en geseg. 
 
 Voor Holthe en Van de Graaff Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Dirck Vosselman en Willem  
 Timonsen voor ’t erfhuijs van Egbert Gerritsen en Henrik- 
 je Berents Egteln. des beloofden Berent en Willem  
 Egbertsen voor sig en sig sterck makende voor haere 
 absente broederen en suster, de voorsr burgen te vrijen, 
 als regt is. Actum den 16 Jun. 1740. 
 
 Voor De Graaff en Wolfsen Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Dirck van Vulpen  
 en Peter Goedvree voor ’t erfhuijs van Janna de Ka,  
 huijsvrouw van Jacobus van Cleeff; des beloofden Maria  
 Logen bij absentie van haer man Nijs van der Hoeff, en 
 Jan de Graaf in huwlijk hebbende Loogje Logen,  
 als Erfgen., de voorn. burgen te vrijen als regt is. Actum den 
 17 Jun. 1740. 
 
                                       dheer Burgermr. Wolfsen magtigt Ariaen Berents Onderscholt 
                                       tot Barnevelt ad negotia, welke hem onder sijn WelEd. hand 
                                       sullen werden opgegeven. d. 17 Jun. 1740. 
 
 
 Voor van de Graaff en Pronck Schepenen bekenden Timon  
 Cornelissen en Metje Timons Egteln., sij tut. marit., te hebben 
 verkoft en dien volgens te cederen en te transporteren 
 kragt deses aen Evert Buntschoter en Aaltje Logen  
 Egteln., sijne vestenis van 250 gl. capitaal, staende 
 in het huijs, brouwerij, ketel etc. in de Vijhestrate, door 
 Aert Henriksen op den 9 Feb. 1735. daer in geconstitueert, beken- 
 nende het montant van voorsr capitaal van voorn. cessio- 
 narien te hebben ontfangen, en dienthalven te stellen in haere 
 plaetse. De rente den 9 febr. 1740. vervallen, als oock de lopen- 
 de en soo vervolgens blijven ten voordeele van Evert Bunt- 
 schoter en sijn vrouw voorn. voorts onder belofte van 
 wahringe als regt is. Actum den 18 Jun. 1740. 
 
 Voor de Graaff en Boonen Schepenen compareerden Judith  
 en Johanna Santbergen, en mede naemens de laetste, 
 als bijkants dog niet volkomen mondig, Willem Santber- 
 gen als haeren vader en voogd, dewelke bekenden in qua- 
 liteit als universele Erfgen. ex testamento van haeren 
 oom Reijer van Spuelde zall. voor Schepenen deser stadt 
 op den 7 Sept. 1737. gepasseert, alnu aen haere Moeij Jo- 
 hanna van Broeckhuijsen wed. en Tuchterse van voorn. 
 Reijer van Spuelde, te cederen en te transporteren in 
 eenen vasten en stedigen erfkoop en onwederroepelijk 
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taris dat de gem 50 gl. besit de proprieteit en eijgendom van alle de gerede en ongereede 
naa doode van Johan- goederen van meergem. Reijer van Spuelde bij vooraengetogen testa- 
na van Broeckhuijsen  ment op haer cedenten en transportanten bemaeckt en verstor- 
door haer Eheman Aard  ven, bekennende dienthalven daer van door haere voorn. Moeij 
Muller in mijn tegen-  Johanna van Broeckhuijsen vergenoegt en voldaen te sijn, eerste- 
woordigheijt zijn be-  lijck met de uijtreijckinge en overgifte van alle de klederen en 
taalt aan Zijbertje  kleijnodien todes overledens testateurs lijf gehoort hebbende, 
Gerrets dogter van  ende dan nog met een summa van hondert guldens vrij gelt, bij 
de suster van Reijer  het passeren deses ontfangen.Renuntierende mits dien voor haer 
van Spuelde, in pre-  en haere erven van alle recht, haer op en aen die goederen in 
sentien van haar  kragt van geseijde testament competerende, ende ’t selve laeten- 
Eheman Fredrik  de ten behoeve en profijte van Johanna van Broeckhuijsen, en 
Olthuijsen actum  haeren erven, met belofte van wahringe als regt is. Des heeft Jo- 
Harderwijck d. 31. de-  hanna van Broeckhuijsen, mede present, daer en boven tot haere 
cemb. 1776.  privé laste gehouden het legaat van 50 gl. aen des Testateurs 
Abr. van de Graaff  Susters dogter bemaeckt, belovende dat ’t selve door haere erf- 
 genaemen na haer dood betaelt sal werden, en dat sij cedenten 
 en haeren erven daer van gevrijt sullen sijn en blijven. Alles ten 
 wedersijden onder verband en submissie als na regten. Actum 
   den 22 Jun. 1740.  
 
Claas Carel Koeckebacker  Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Dirck  
magtigd Scholt Bon  Jacobsen en Jannetje Beerts Egteln., na den uijterlijcken 
ad lites. d. 27 Jun.  schijn haer verstand volkomen magtig sijnde, dewelcke mal- 
1740.  kanderen om sonderlijcke redenen haer daer toe moveren- 
 de reciproquelijck bij forme van testament, legaat of codi- 
 cil, of soo het beste soude konnen of mogen bestaen, belijft- 
 tugdigden in alle haere goederen tegenswoordige en toe- 
 komende, soo gerede als ongerede, om na lijftugts reg- 
 ten deselve te besitten en te gebruijcken. Waer mede de 
 Comparanten haere dispositie eijndigden; ordonnerende 
 haere Erfgen. deselve te agtervolgen. Actum den 16 Jul. 
 1740. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Johan Ekelenburg en Eijbert  
 Gerritsen, borgeren en geërfden deser stadt, voor het Erfhuijs 
 van wijlen Aert van Essen, om aen den 13 art. van ‘t 7de cap. 2 
 Deel deser stadts willekeur te voldoen; des beloofden Willem  
 van Griethuijsen, in huijwlijck hebbende Cornelia Cornelissen van  
 Harselaer, en Ernst van Barnevelt getrouwt aen Weijmtje van  
 Cooth, voor haer selven, en als ’t recht hebbende bij aenkoop 
 van erfnisse van Roelof Geurts en Geertje Jansen, Jacobus  
 Jacobs en Philipje van Barruwen, en Evert Geurtsen weduwe- 
 naer van Annigje Barten, vermogens Acte van aenkoop 
 van den 18 April 1740., Erfgen. van wijlen voorn. Aert van  
 Essen, de eerste Comparanten haere borgen voor alle hin- 
 der en schade als namaeninge te vrijen ende indemni- 
 seren. Actum den 4 Jul. 1740. en alhier geregistreert 
 den 16 dito. 
 
 Voor Pronck en Wolfssen Schepenen bekenden Renger  
 Jansen en Cniertje Jansen Egteln. in eenen vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft aen Lambert Elf- 
 rinckhof en Catharina van Rouwendael Egteln. en 
 haeren erven een boge agter de muur tusschen de 
 Smee- en Luttekepoort naest Antonij Fransman ter 
 eenre en Hans Hamel ter andere sijden, waer van de 
 grond de stadt behoort, ende soo verre sij Compa- 
 ranten daer aen hebben en verder niet, voor 80 gl.,waer 
 van Comparanten bekenden voldaen te sijn: dienvolgens 
 all haer voorsr. recht cederende en transporterende 
 kragt deses, met belofte van wahringe als regt is. Actum 
 den 19 Jul. 1740. 
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                                        Gerrit Henriksen van Apeldorn magtigt sijn soon Henrik  
                                        Gerritsen van Apeldorn, om ’t ontfangen de gagies, die Gerrit 
                                        Reijndert Hendriksen van Apeldorn aen de Camer der Oost Indi- 
                                        sche Compagnie t’Amsterdam te goede heeft; in amplissima for- 
                                        ma et cum potest. substit. d. 25 Jul. 1740.  
 
 Voor H. van Westervelt en Pannecoeck Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Rijcket Gerritsen en Everd Rijc- 
 ketsen voor ‘terfhuijs van Geertruijd Lambertsen; des beloofde 
 Lijsbeth Rijcketsen als Erfgen. ex testamento de voorsr burgen 
 te vrijen als recht is. Actum den 26 Jul. 1740. 
                                                                       Ende heeft bovengem. Lijsbeth Rijcketsen het volgende testa- 
                                                                       ment alhier doen registreren: 
 Voor ons Schepenen der stadt Harderwijck compa- 
 reerde Geertruijd Lamberts; gesond van verstand, dewelke 
 verklaerde in forme van testament, legaat, codicil, of 
 soo als sulcx het best kan bestaen, tot haere eenige en uni- 
 versele erfgen. ’t institueren kragt deses Lijsbeth Rijckets,  
 wed. van Reijer van der Horst, om bij haer overlijden haere 
 geheele nalaetenschap, gereed en ongereed; actien en cre- 
 diten, niets ter werelt uijtgesondert, te erven, hebben en be- 
 houden eeuwiglik en erflick, met uijtsluijtinge van allen 
 anderen. Begeerende dat desen t’sijner tijd sal hebben het 
 uijtterste effect, met cassatie en besegelingen. Actum Har- 
 derwijck den 4 Octob. 1738. was met 2 seguls besegult; en ge 
 tekent: H. van Westervelt. A.R. Wolfsen.  
 
 Voor Van de Graaff en Westervelt Schepenen bekenden Jan van den  
 Berg en Margarita Henricks Egteln. voor haer en haeren erven 
 opregt en deugdelik schuldig te sijn aen de Diaconie deser stadt een 
 summa van een hondert en twintig gl., procederende van vier jaeren 
 lantpagt, jaerlicx ad dertig gl. verschenen Martini 1737, 1738 en 
 1739 en sullende verschijnen Martini 1740. ende vermits sij thans 
 in geen staat waren om die penn. te konnen betaelen, soo heb- 
 ben sij, na voorgaende informatie van verwillekeurings rechten, 
 daer voor verwillekeurt en bij parate executie verbonden alle 
 haere gereede goederen, niets uijtgesondert, om t’allen tijden daer 
 aen de voorse penn. met alle daer op te lopen kosten te mogen 
 verhaelen als uijtgesleten panden en buijten forme van proces. 
 met renuntiatie van alle exceptien, en submissie als na regten. 
 Actum den 21 Julij 1740. 
 
                                       De Secret. Schrassert, pro se et nom fratr. den Capitain 
                                       Schrassert, magtigen Jan Dircksen  van Rhee, om een peijnd. 
                                       contra Jan Henricksen te entameren en te vervolgen. d. 2 
                                       Aug. 1740.  
 
 Voor Holthe en Wolfsen Schepenen bekenden Geurt Henriksen  
 en Hilletje Hartgers Egteln. voor sig en haere erfgen. in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en oversulx kragt 
 deses te cederen en te transporteren aen Jan Jansen Withaijr  
 en Geertje Henricksen Egteln. en haeren erve drie vierdeel 
 Math hoijlants op de Hagemehen, ten oosten de clooster mathen, 
 en ten westen de Heer van Westervelt, voor hondert en thien 
 gln., daer van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Beloven- 
 de oversulx voorsr parceel te wachten en wahren kommervrij 
 en de verpond. over 1739, ad 15 stuijv., en allen vordere voor- 
 kommer af te doen, als erfkoops recht is, onder verband en 
 submissie als na rechten. Actum den 6 Aug. 1740. 
 
 Voor Geltsaijer en Wolfsen Schepenen bekenden Dirck Pen- 
 ninck en Cornelia de Banck Egteln. wegens opgenomen penñ.  
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 opregt schuldig te sijn aen Gerharda de Vries en haeren erve een summa 
 van vierhondert car. gulds a 20 st. het stuck, daer van sij beloofden 
 jaerlicx te betaelen een rente van vier gelijcke gulds per centum, welke 
 rente sal continueren tot de aflosse toe, die alle verschijndag (: heden over 
 een jaer de eerste :) sal mogen geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens  
 opgeseit sijnde. Voor welck capitaal, rente en daer op te lopen kosten 
 (: inval van wanbetalinge :) sij verbonden specialik haer huijs in de 
 Luttekepoort Strate naest Willem Beertsen en Engelbert Coster, met de 
 Schuur en plaetse daer aen, voorts haer hof in de Nijptang naest 
 Mevrouw Elspeet en Dr. Johan Apeldorn; en stelden tot verdere 
 wahrschap haer persoon en goederen, met renuntiatie van alle 
 exceptien, sonderling van ongetelden gelde. Onder submissie als na 
 rechten. Actum den 19 Aug. 1740. De kosten deses blijven geheel tot 
 laste der Comparanten. 
 
 Voor Van de Graaff en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Jan Reinten en Henrick  
 Hartshoorn voor ’t erfhuijs van Geijsje Jans; des beloofden 
 Bart Gerritsen, halve broeder, en Peter Henricksen in huijwlijk 
 hebbende Bartje Jans, sig beijde mede sterck maeckende voor 
 Roelof Jansen, Henrik Jansen, Harmtje Gerrits en Geurt  
 Martensen getrouwt aen Maritje Jans, de voorn. burgen te 
 vrijen als regt is. Actum den 20 Aug. 1740. 
 
 Voor Pronck en Pannecoeck Schepenen hebben Henrick van Gulik  
 en Barta Fredricks Echteln. verkoft haer huijs thans bij haer 
 bewoont werdende, staende in de kleine Merckt Haver Strate naest 
roijen. ten pretec. Jan Bemer ter eenre, en daer Steven Muller in woont ter andere 
 sijden aen Evert Buntschoter en Aaltje Logen Echteln. voor 
 250 car. guld. waer van Comparanten bekenden voldaen te 
 sijn. Belov Het voorsr. huijs dien volgens cederende en trans- 
 porterende kragt deses, met belofte van ’t selve te wagten 
 en wahren kommervrij en alle voorpligt daer van af te doen 
 als erfkoops recht is, onder verband en submissie als na 
 regten. Actum den 22 Aug. 1740. 
 
 Voor Geltsaijer en Pannecoeck Schepenen hebben Beert van  
 Wessel voor sig en sig mede sterk makende voor sijn vrouw 
 Willemtje Hartshoorn, Ellart Henriksen en Henrickje  
 Wijnen Egteln. in eenen vasten en stedigen erfkoop ver- 
 koft gecedeert en getransporteert voor haer en haeren 
 erven, doende sulx kragt deses aen Albert van Nunspeet  
 en Aertje Aerts Echteln. en haeren erven haer huijs 
 en bijgelegen hof de Oude Mole, buijten de Lutteke 
 poort aen de Houtkamp, voor 290 gl. daer van Com- 
 paranten bekenden voldaen te sijn. belovende derhalven 
 voorsr. huijs te wagten en wahren kommervrij en alle 
 voorpligt over 1739. daer van af te doen, als erfkoops 
 recht is, Onder verband en submissie als na rechten: 
 Actum den 29 Aug. 1740. 
 
                                        Reijer Prins magtigd Dr. J.R. Pronck 
                                        ad lites. d. 3 Sept. 
                                        1740.  
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen bekenden 
 Reint Aertsen Coninck en Aert Coninck in eenen vasten en 
 stedigen erfcoop te hebben verkoft en oversulxc kragt deses 
 te transporteren een huijs een huijs en plaetse cum ap- et de- 
 pendentus, staende en gelegen in en aen de Groote poort Strate 
 naest Jacob Lubbertsen ter eenre en de gemeine Strate gaende 
 na de Groote Merckt Strate ter anderen sijden, voor 487 – 10 –  
 aen Claas Wesenhagen en sijnen erven, bekennende van den 
 gehelen koopspenn. voldaen te sijn, en mits dien belovende het 
 ‘kofte parceel te wagten en wahren kommervrij en allen voor- 
 pligt daer van af te doen als erfkoops recht is. Actum d. 5 Sept. 1740. 
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 Voor Pronck en Westervelt Schepenen en Overweesmre heeft Aaltje Wijneken 
 wed. van Cornelis Henricksen voor sig en als moeder en 
 momberse van haere kinderen in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop verkoft gecedeert en getransporteert kragt deses 
 aen Jacob Jansen en Metje Jochems Egteln. en haeren erven 
 een hof gelegen aen het Postpaerd naest den Hof van den 
 Procr Rosendael, op den hoeck van de gemeine weg, voor 
 80 gl. daer van Comparante bekende voldaen te sijn, en 
 beloofde voorsr. hofje aen koperen en haeren erven 
 te wachten en wahren kommervrij en allen voorpligt 
 daer van af te doen als erfkoops recht is. Ende is desen 
 soo veel den onmundigen mocht aengaen, geschied met 
 Overweesmre. voorkennis en approbatie van de Magi- 
 straat. Actum den 6 Sept. 1740. 
 
 Voor Apeldorn en Wolfsen Schepenen bekenden Anna  
 Elisabeth Tuijtenburg wed. van Derck Canneman, ende 
 Johanna Wilmina en Henrica Theodora Canneman  
 voor sig en haeren erven in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en oversulx kragt deses 
 te transporteren aen Jan Ekelenburg en sijnen erven 
 een huijs en plaetse, staende en gelegen in en aen 
 de Wullewever Strate naest de Erfgen. van Jacob Jansen  
 Leij ter eenre en Lambert Boxhorn ter andere sij- 
 den, voor 1400 gl. daer van Comparanten beken- 
 den voldaen te sijn. Belovende mits dien voorsr. huijs 
 en erve cum ap- et dependentus te wachten en wah- 
 ren kommervrij en allen voorpligt daer van af te  
 doen als erfkoops recht is, onder verband en submis- 
 sie als na rechten. Actum den 6 Sept. 1740. 
 
 Voor v. den Graaff en Wolfsen Schepenen bekenden Albert  
 Holl en Hermanna van Bijssel Egteln., sij tut. mar., we- 
 gens ter leen ontfangen penn. opregt schuldig te sijn aen 
 de Tijdelijcke Diaconie deser stadt eene summa van drie 
 hondert car. glns., haer met approbatie van de Heeren 
 van de Magistraat en voorweten van de Heeren Over- 
 provisoren op heden aen en toegetelt. Van welck capi- 
 taal sij beloofden jaerlicx te sullen betaelen voor rente 
 eene summa van vier gelijcke glns. per centum; ende 
 sulx van jaer tot jaer tot de finale wederlegginge 
 toe, die op ijder verschijndag (: waer van heden over een  
 jaer de eerste sal sijn :) sal mogen geschieden, mits een 
 vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. Stellende tot 
 speciale onderpanden haer huijs in de Groote poort- 
 Strate, daer se thans selfs in woonen, naest ’t huijs 
 van Wijne Henriksen ter eenre en de Strate na de Vuller- 
 brinck streckende ter andere sijden, en haer hof gelegen 
 voor de Luttekepoort in de Nijptang naest Derck  
 Vosselman ter eenre en Toon Bomers wed. ter andere 
 sijden. Belovende haer huijs behoorlik te onderhouden 
 en de jaerlijkse lasten van huijs en hof op haere tijd af 
 te doen en niet te laeten verloopen. daer voor en voor 
 verdere wahrschap wijders verbindende haer persoon 
 en goederen; om allen schade en kosten daer aen 
 te verhaelen. Met renuntiatie van alle contrarie excep- 
 tien, sonderling van ongetelden gelde, en submissie als na rechten 
 Actum den 9 Sept. 1740. 
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 Voor v. de Graaff en Pronck Schepenen compareerden Wouter  
 Zegersen ten Bosch ende Evertje Jansen Egteln., de laetstgem. 
Siet nader disposi-  soo veel nodig of dienstig geadsisteert met Dr. Johan Schras- 
tie van den 7 Sept. 17  sert, haeren in desen met bewilliging van haeren Man versog- 
25 April 1744.   ten en toegelaten Momber, dewelke verklaerden alnog 
 van vollen waerde te houden all ’t geene sij bij haere Huijwlijcx. 
 voorw. tot onderling saveur gedisponeert hadden; oock mede 
 te inhereren en vast te houden soodane tugt, als sij over en 
 weder op den 8 Aug. 1739. voor den Scholtis van Nijkerk en 
 geërfde Gerigtsluijden hadden gepasseert, deselve soo veel dien- 
 stig bij desen herhaelende en confirmerende, Ende verklaer- 
 de vervolgens sij tweede Comparante Evertje Jansen uijt son- 
 derlinge toegenegentheit aen haeres Mans Voorkinderen 
 Willem ten Bosch, Seger ten Bosch, Maritje ten Bosch, Bregje  
 ten Bosch ende Aleida ten Bosch te legateren en te bemaken 
 alle de gereede goederen (: als gelt, goud en sijlver, gemunt en 
 ongemunt, linnen en wullen, meubles en huijsraed, en het gene 
 vorder onder het gerede eenigsints betreckelijck is) die sij ster- 
 vende sal nalaeten. Dan nog seven vierdeel mergen tabackslant 
 gelegen agter haer huijs tot Nijkerck, met de schuur en 
 twee wooningjes daer annex: om alle voorsr gereede 
 goederen en hey genoemde ongereede na haer dood te erven 
 hebben en besitten als een vrij prelegaat, sonder aen eenige 
 schulden des boedels onderhevig te sijn. Ende onder dese 
 speciale conditie, dat, soo eenige deser legatarien sonder 
 lijfserven mogten overlijden, de voorsr gelegateerde goederen 
 sullen vererven op de overige Legatarien, ende noijt 
 eijgendomlik sullen mogen koomen op haeren vader, die 
 alleenlik het vrugtgebruijck daer van sal hebben sijn leven 
 lang. Haere overige goederen, die sij sal nalaeten, sullen ver- 
 erven daer heen sulx na rechten behoort; mits dat die erfgen. 
 wanneer sij deselve na expiratie der tugt, of bij overlijden hae- 
 res mans, sullen komen t’aenvaerden, aen de Diaconie van Nijkerk 
 sullen geeven en betaelen (: in forme van legaat ) drie hondert 
 car. gulds vrij gelt. Blijvende oock alle vordere schulden, die sij 
 sal nalaeten, tot laste der laetstgem. erfgenaemen. Waer- 
 mede sij Comparanten te saemen, en ijder bijsonder, haere 
 dispositie hebben geeijndigt, verklaerende deselve te willen 
 hebben agtervolgt als testament, codicil, legaat, of andere 
 betere forme dispositie van uijtterste wille. Actum den 9 Sept. 
 1740. get. en geseg.  
 
 Voor Pronck en Wolfsen Schepenen hebben Evert Geurtsen en 
 Theodora Timmers Egteln. (:en mede soo veel nodig, Geertje  
 Everts wed. van Geurt Phlipsen :) in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop verkoft gecedeert en getransporteert kragt deses 
 haer Huijsje staende aller-naest het portiers Huijs aen de 
 Smeepoort, aen Claas Korfen Jannetje Driessen Egteln. en 
 haeren erven voor 265 car. glns. daer van Comparanten 
 bekenden voldaen te sijn. Belovende oversulx voorsr huijsje 
 te wachten en wahren kommervrij en allen voorpligt 
 daer van af te doen als erfkoops recht is, onder verband 
 en submissie als na rechten. Blijvende de huijr Meij 1740. 
 begonnen ten profijte van Kooperen. Actum den 11 Sept. 
 1740. 
 
                                         Henrickje Timonsen, bij absentenis van haer Man Timon  
                                         Claassen, magtigd Dr. Apeldorn generaliter ad omnia negotia 
                                         cum potest. substit. d. 10 Sept. 1740.  
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 Voor Geltsaijer en Apeldorn Schepenen bekende Weijmtje Jo- 
 chems wed. van Laurens Jansen, en mede als boedelhoudster van 
 den selven, voor soodane pagten, als sij wegens stadts Landerijen 
 aen de Rentmren. deser stadt schuldig is, te verwillekeuren alle 
 haere gerede goederen, have en vee en all dat onder het gerede 
 betreckelijck is, ende bij insuffisance mede haer huijs aen de 
 Vullerbrinck staende, bij haer selfs bewoont werdende; belo- 
 vende binnen 14 dagen een jaer pagt te betalen, en soo al ver- 
 volgens van tijd tot tijd, tot genoegen der Rentmre. Dus onder 
 de voorse goederen submitterende aen de parate executie, 
 verklaerende van de inhouden deses geinformeert te sijn. 
 Actum den 19 Sept. 1740. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen compareerde Mech- 
 telt Woutersen van Telgen, voor sig en als last hebbende 
 van haere Susteren Henrickje en Eva, volgens brieven van 
 deselve geschreven, dewelke in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 heeft verkoft en dienvolgens getransporteert kragt deses 
 aen de Secretaris Schrassert en sijn Huijsvrouw een Hofje 
 gelegen voor de Luttekepoort in de Nijptang naest 
 Wijne Henriksen en ’t gangje van Jan Ekelenburgs hof gaen- 
 de, voor hondert vijf en seventig car. guldens, daer van 
 Comparante bekende voldaen te sijn. Belovende mits dien 
 de voorse Hof te wachten en wahren, als regt is, on- 
 der verband als na rechten. de huijr 1740. en verpondin- 
 ge 1739. blijven tot profijte en laste van Verkoperse. 
 Actum den 27 Sept. 1740. 
 
 Voor Pronck en Pannecoeck Schepenen bekenden Evert  
 Geurtsen en Dorothea Timmers Echteln. en soo veel nodig 
 of dienstig Geertje Everts wed. van Geurt Phlipsen in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft gecedeert 
 en getransporteert voor haer en haeren erven kragt 
 deses aen de Heer Joh. Hensbergen, Muntmr. alhier, haer 
 Hof in de Touwbaan buijten de Smeepoort, bij haer selfs 
 gebruijckt wordende, naest die van de Heer Burgermr. Van  
 de Graaff ter eenre en die van Derck Engelen ter andere 
 sijden, voor 225 gl. waer van Comparanten bekenden 
 voldaen en betaelt te sijn. Belovende oversulx voorse hof 
 te wachten en wahren kommervrij en allen voorpligt 
 daer van af te doen als erfcoops recht is; onder ver- 
 band en submissie als na rechten. Actum den 28 Sept. 
 1740. 
 
                                       De wed. van den Scholt E.G. Ardesch magtigd den Scholt Wal- 
                                       burg, om all haere saecken in Barnevelt waer te neeme, re- 
                                       stanten t’innen, penn. ontf., quiteren, liquideren, caveren en  
                                       voorts generaliter ad omnia, cum ratificatione actonum 
                                       et potestate substit. d. 30 Sept. 1740. 
 
 Voor Boonen en Pronck Schepenen bekenden Jan Wil- 
 lemsen en Bartje Henriksen Egteln., de vrouw met 
 haeren Man geassisteert, wegens opgenomen en ter 
 leen ontfangen penn. opregt en deugdelik schuldig te 
 sijn aen den Mede Raadsvrind de Heere Mr. Jacob  
 Winter van de Graaff en Vrouwe Reinira Geertruijd  
 Persoon Egteln.en Haer WelEd. erven een summa van 
 vier hondert car. guld. tot 20 st. het stuck. Daer van  
 sij beloofden jaerlicx op den verschijndag (: heden over een 
 jaer de eerste.) te sullen betaelen een rente van vier 
 gelijcke guldens van ijder hondert; ende daer in te 
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 sullen continueren tot dat het voorsr. capitaal sal wesen erlegt 
 en voldaen; ’t welk t’alle verschijndagen sal mogen geschieden, 
 als deselve een vierdeel jaers bevorens opgeseit sal sijn. Stellen- 
 de tot een speciaal onderpand een camp lands ongeveer 
 seven schepels groot gelegen in deser stadt schependom aen 
 de Broecksteeg tusschen het lant van Renthefferen ten 
 noorden, van Gerrit Aertsen ten zuijden, en Elbert Hen- 
 riksen ten westen, gelijck de wed. van Jan Beertsen thans ge- 
 bruijckt, om capitaal renten en des noods hier op te lopen 
 kosten daer aen te mogen verhaelen, met belofte van de 
 jaerlijckse ongelden promptelik te betaelen. En in subsidium 
 tot verdere wahrschap stellende haere personen en 
 verdere goederen. Alles met submissie aen alle Heeren 
 Hoven, Rigteren en Gerigten, in specie den Hove Provin- 
 ciael van Gelderlant en stadt Gerigte van Harderwijck, 
 ter keure van Renthefferen: onder renuntiatie van 
 alle exceptien, sonderling van ongetelden gelde, waer 
 van sij Comparanten bekenden ten genoegen geinfor- 
 meert te sijn. Actum den 30 Sept 1740. 
 
 Voor Geltsaijer en Apeldorn Schepenen bekenden Peter Petersen  
 en Jannetje Lubberts Egteln. in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en oversulx kragt deses te cede- 
 ren en te transporteren aen de Heer Burgermr. Antonij  
 van Westervelt een Kamp saeij- of weijlant aen oosten 
 aen de Zee naest des Heeren Kopers lant gelegen, sijnde 
 groot omtrent vijf schepels gesaeij voor 375 gl. vrij gelt, 
 waer van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belo- 
 vende mits dien voorsr parceel te wagten en wahren kom- 
 mervrij en allen voorpligt, en verpond tot 1739 incluis, af te 
 doen, als erfkoops regt is. onder verband en submissie als 
 na rechten. Actum den 5 Oct. 1740. 
 
 Voor De Graaff en Westervelt Schepenen bekenden Evert  
 Gerritsen en Frankje Jacobs Echteln. wegens vorens 
 geleende penn. (: welkers obligatien hier mede gedodet sijn ) 
 opregt en deugdelik schuldig te sijn aen Wijne Willemsen  
 en Jacobje Gerrits Echteln. een summa van 200 gl. 
 ende aen Jan Gerritsen en Dirckje Gerrits Echteln. 
 een summa van 100 gl., daer van sij beloofden jaer- 
 lijcks te betaelen een rente van 3 per centum; aen ijder 
 Ende sulcx tot de aflosse toe, die alle verschijndag 
 (: heden over een jaer de eerste :) sal mogen geschieden, 
 mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. Stel- 
 lende aen de Renthefferen in haere voorgestelde 
 ordre tot een speciael onderpand haer geregte der- 
 de part in Huijs en Hof gelegen aen de Weijtgrave 
 in Hierden op den hoeck van de Soomer Steeg bij 
 Wijme Willemsen bewoont werdende; ende stellende 
 tot verdere wahrburge haere personen en goe- 
 deren. Met renuntiatie van alle exceptien, sonder- 
 ling van ongetelden gelde. Onder submissie als na 
 regten. Actum den 15 Oct. 1740. 
 
 Voor Pannecoeck en Wilbrenninck Schepenen compareerde 
 Dr. Johan Peter Becker tot Schoonderbeeck, in qualiteit 
 als hier toe gevolmagtigde door Juffr Johanna van Manen,  
 vermogens volmagt op den 27 Sept. 1740 voor Willem Barts  
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 en Martinus Smits Schepenen der stadt Huijssen gepasseert, 
 bij Schepenen gelesen en bevonden sulx te behelsen, dewelke be- 
 kende na voorgaende publicatien en openbaere insellinge 
 publijck binnen dese stadt te hebben verkoft aen de Heere 
 Anthonij van Westervelt, Heere van Essenburg, Curator van 
 de Provinciale Academie en Burgmr. deser stadt, en sijn 
 WelEd. erven, een kamp Hoijlants, gelegen aen Oosten deser 
 stadt, tegenswoordig bij Jan Staelman in pagt gebruickt 
 wordende, daer den Heere Kooper aen gelandet is, voor eene 
 summa van 446 gl., waer van de Comparant in con- 
 formité der volmagt bekende voldaen te sijn. Het voorse 
 parceel dienthalven aen voorse Heere Kooper en sijn 
 WelEd. erven cederende en transporterende kragt deses; 
 met belofte van het selve te sullen suijveren van allen 
 lasten tot ult. Decemb. 1740. incluis (: tegen het genot 
 der pagte over den selven jaere :) ende voorts in 
 qualitate predicta te wagten en wahren als erfkoops 
 regt is. Sijnde voorts tot dien eijnde aen Schepenen 
 bij missive van Bernhardus Hanlo, Koopman tot Am- 
 sterdam in dato den 23 August. 1740. gebleken, dat de 
 naeste bloetvrinden aen de voorn. originele verkoo- 
 perse de verkoopinge haerer ongereede effecten ac- 
 corderen, vermits haeren nooddruftigen staat. Voorts 
 onder verband en submissie als na rechten. Actum den 
 20 Oct. 1740. 
 
 Voor de selfde Schepenen heeft den selfden Comparant 
 in de selfde qualiteit verkoft gecedeert en getranspor- 
 teert kragt deses aen en ten erflijcken behoeve van 
 Gerrit Lubbertsen den Kleijnen, en sijnen erven, een 
 kamp saeijlants met sijn houtgewasch, groot onge- 
 veer 6 schepel lants; gelegen voor dese stadt in 
 den Jonkeren Enck, bij Loge Stevensen in pagt gebruijckt 
 wordende (: die daer aen behalven dit loopende nog vier 
 jaeren huijr is behoudende :) en sulx voor 310 gl. waer 
 van Comparant qq. tot sijn genoegen verklaerde voldaen 
 en betaelt te sijn. Belovende dienthalve qual. pred. 
 dit gecedeerde, als vrij allodiael deijlbaer goed, met geen 
 meer lasten of schattingen beswaerd dan met een ord. jaer- 
 lijckse verpond. van 1 – 15 – 8 (: welke door Verkoper sal 
 worden gesuijvert en afgedaen tot ult. Dec. 1740. en verder 
 niet ) te wahren en wagten als erfkoops regt is deser stede, 
 onder verband van sijnes principalinnes persoon en goede- 
 ren ten bedwange en submissie van den Hove van Gelder- 
 lant en desen WelEd. stadt Gerigte, en renuntiatie van 
 allen desen eenigsints tegenstrijdende Exceptien. Actum den 
 20 Oct. 1740. 
 
 Voor Van de Graaff en Wilbrenninck Schepenen compa- 
 reerde Aert Rijcksen, soon van Aert Rijcksen en Geertje  
 Aalts, voormaels Egteln. (: sijnde hij Comparant na sijns 
 vaders dood geboren, ende na hem mede Aert Rijcksen ge- 
 doopt :) den welken verklaerde sijne uijtterste wille te 
 sijn, dat, soo God hem sonder lijfs-erven voor sijn Moeder 
 uijt de werelt mogt haelen, alle sijne gereede en onge- 
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 reede allodiale en vordere goederen, actien en crediten, niets ter 
 werelt uijtgesondert, eeuwiglik en erflik sullen vererven en ver- 
 sterven op sijne voorn. Moeder Geertje Aelts; ende soo sijn Moeder 
 voor hem mogt sterven, als dan sijne voorseide nalaetenschap eeu- 
 wiglik en erflick sal vererven en versterven op sijne halve 
 susters of der selver Kinderen, die sijn sterfdag sullen beleeven, 
 met uijtsluijtinge van alle andere bloetverwanten, en met 
 cassatie van alle dispositien, die hier tegen mogten koomen aen te 
 loopen. Bekennende hier mede sijne Dispositie te sluijten, die hij 
 begeerde, dat na sijn dood als voorsr sal hebben het uijtterste effect 
 van rechten, als sijne vrije en uijtterste wille, testament, codicil 
 of soo als sulx het best kan bestaen. T’oirkonde is dese bij Schepenen 
 getekent en gesegult in Harderwijck op den 22 Oct. 1740. get. en 
 geseg.  
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen compareerden Willem  
 Martensen en Neeltje van Vierhouten Egteln., de Vrouwe met 
 haeren man geassisteert, dewelke bekenden voor sig en haeren 
 erfgen. opregt schuldig te sijn aen Juffr Hillegunda Suijck wed. 
 Blom, ende den Ontfr B. V Voorst en Juffr Weimina Suijck Echteln., 
 als te samen Erfgen. van Juffr Cunera Lamberts Sas wed. van 
 Burgmr. Franck Suijck, xxxx drie capitalen summen, de eene ad 
 400 gl. volgens Obligatie van den 4 April 1737. de tweede van 
 270 gl. volgens Obligatie van den 27 Sept. 1737. en de derde ad – 
                                                             1330 gl. volgens Obligatie van den 23 Jan. 1738. bedraegende te saemen 
                                                             2000 car. guldens, mitsgaders de interesse van dien sedert de 
 respective verval-dagen tot hier toe tegens vier van ’t hondert 
 gerekent : dan nog 3 jaeren huijshuijr ad 28 gl. jaerlicx, dus – 
 f 84 gl. behalven ’t loopende. Welcke voorse capitalen sij ver- 
 klaerden te hebben opgenomen tot het uijthaelen van haer nieuw 
 gemaeckte schip. Ende vermits het haer ongelegen kwame die ver- 
 lopen interesse en pagten te betaelen, ende die capitalen te er- 
 leggen; soo hebben sij belooft tot afdoeninge van die renten, capi- 
 talen en huijs-huijren jaerlicx en alle jaer te betaelen aen voorn. 
 Erfgen. (: boven de lopende renten en huijren ) eene summa van 
 twee hondert car. gulds, ende daer in te sullen continueren 
 tot dat de bovengem. summe geheel afgedaen sal sijn. Verbin- 
 dende bij desen voor de voorsr verschulde capitalen en versche- 
 nen en te verschijnen renten en huijren haere personen en goe- 
 deren : ende specialik bij verwillekeuringe (: van welkers 
 kragt sij onderrigt waren ) overgeevende alle haere gereede 
 en ongereede goederen; insonderheit mede haer Schip met 
 allen aen- en toebehooren, soo als ’t reijlt en seijlt, niets uijtge- 
 sondert : geevende aen desen alle recht, actie en kragt, als 
 aen eenen formelen Bijlbrief, om ’t selve Schip t’allen tijden 
 en op alle havenen, wateren en stroomen te mogen aen- 
 tasten en als haer eijgen verkoopen, buijten eenige for- 
 me van proces. Alles met renuntiatie van alle contrari- 
 erende exceptien, ende onder submissie aen allen Heeren 
 Hoven, Richteren en Gerichten. Actum den 24 Octob. 1740. 
 
 Voor Holthe en Apeldorn Schepenen bekenden Benjamin  
 Minuict en Engeltje van Bleiswijck Echteln. voor eenige 
 jaeren aen Ellard Staal en Susanna van Engelen Echteln. 
 te hebben verkoft het Huijs en Herberg Vrede, staende 
 in de Bruggestrate deser stadt, naest de behuijsinge van 
 Burgmr. Boonen en Reijer Lubbertsen; welke koop nader- 
 hant door Ellard Staal en sijn vrouw is overgedaen aen 
 Christoffel Rijnsburg en Geertruijd van Engelen Echteln., 
 en vervolgens bij verlaetinge en overgifte des boedels van 
 C. Rijnsburg en sijn vrouw door de Magistraat in ’t openbaer 
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 ad usum jus habentium is verkoft, en nader op den 15 Meij 1737 
 van ’s Heeren wegen aen Jan van Hattum en Geertruijd van  
 Peeren Echteln. voor 3300 car. guld. is getransporteert alle het 
 recht, dat Christoffel Rijnsburg en Geertruijd van Engelen. Echteln. 
 op die behuijsinge hadden, mits dat Koperen aen de Comparanten 
 moesten betalen de rest van die koopspenn. ad 2000 gl., vol- 
 gens contract met Ellard Staal en sijn Vrouw eermaels ge- 
 sloten; alles ingevolge Transport van ’s Heeren wegen in plaet- 
 se van voorse Christoffel Rijnsburg en sijn Vrouw op den 15 Meij 
 1737. uijtgegeeven, bij Schepenen nader gelesen en bevonden sulx te 
 behelsen; Ende dewijl Comparanten bovengem. 2000 gl. op 
 heden van Geertruijd van Peeren wed. van Jan van Hattum  
 ontfangen hebben, soo bekennen sij daer mede ten vollen 
 voldaen en betaelt te sijn, ende alnu voorn. behuijsinge 
De 50 pen. van de princi-  met alle regt en geregtigheit te cederen en te transporte- 
pale koop, en den 100 pen.  ren in debita forma aen voorn. Geertruijd van Peeren 
van ’t transport van des  wed. van Jan van Hattum en haeren erven, belovende 
Heeren wegen sijn bevorens  het selve te wagten en wahren kommervrij als erfkoops 
op haeren tijd betaelt en  recht is, onder verband en submissie als na regten. 
door mij aen ’t Quartier ver-  Actum den 4 Nov. 1740. 
andwoord. Dus alnu van 
desen brief geen 50 pen. ont-  Voor V. de Graaff en Pronck Schepenen bekenden Henrick  
fangen. Pro memoria.  Scholten en Wilmina van Luijck Echteln., Lambertus  
 Claassen en Hendrina van Luijck Echteln. Jan en Dirck  
 van Luijck als mede Dina Willemsen wed. van Peter van  
 Luijck publijck te hebben verkoft en alnu te cederen en 
 te transporteren voor haer en haeren erven, kragt deses, 
 aen Peter van de Rijp en Mechtelt Jansen Echteln. haer huijs 
 en plaets in de Hondegats Strate naest Jan Wittop en de Wed. 
 van Dirck Bastart voor 705 gl. waer van Comparanten 
 bekenden voldaen te sijn; belovende derhalven het voorsr 
 huijs en plaets te wagten en wahren kommervrij en allen 
 voorpligt over de jaere 1739. daer van af te doen als 
 erfkoops recht is, onder verband en submissie als na reg- 
 ten. Actum den 5 Nov. 1740. 
 
 Voor deselve Schepenen hebben deselve Comparanten bekend 
 publijk te hebben verkoft en alnu te cederen en te trans- 
 porteren voor haer en haeren erven kragt deses aen 
 Dries Jansen en Hermtje Henricks Echteln. haer Hof 
 voor sbij de Oude vervallen Mole buijten de Luttekepoort 
 naest die van Johannes van Dulmen, soo bij Koperen thans 
 gebruijckt word, voor 120 gl. waer van Comparanten 
 bekenden voldaen te sijn. Belovende derhalven voorsr hofje 
 te wagten en wahren kommervrij en allen voorpligt over 
 de jaere 1739. daer van af te doen, als erfkoops recht is, 
 onder verband en submissie als na rechten. Actum den 5 
 Nov. 1740. 
 
 Voor deselve Schepenen loofden en wierden burgen 
 als voorvancks recht is, Wolter Wilberts en David  
 Beertsen Smith voor het erfhuijs van Juffr Engel- 
 berta Geertruijd Schrassert; des beloofde de Heer Ru- 
 dolph Otto Schrassert naemens sijn Moeder de voorsr 
 burgen te vrijen als recht is. Actum den 7 Nov. 1740. 
 
 Voor Holthe en Wilbrenninck Schepenen bekende Evert  
 Gerritsen Menno voor sig en sijnen erven in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en oversulx kragt 
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 deses te transporteren aen Anneken Stoothuijs en haeren erven 
 een kamp saeijlants gelegen aen ’t Postpaerd, tegen over den hof 
 van Capt. Erkelens, den Spaenschen Berg gent., voor 1000 car. 
 guldens, daer van Comparant bekende voldaen te sijn; belovende 
 mitsdien ’t voorsr Lant te wagten en wahren kommervrij en 
 allen voorpligt, tot de Verpond. 1740 incluis (: ad 3 – 10 - : ) af te 
 doen als erfkoops recht is, onder verband en submissie als na 
 rechten. Actum den 8 Nov. 1740. 
 
 Voor Pronck en Westervelt Schepenen en Overweesmre. beken- 
 den Olof Olofsen weduwenaer van Anna Baerts, ende Henrikje  
 Simonsen wed. van Jacob Willemsen, te samen sullende trouwen, 
 overgekomen te sijn, ende dien volgens een ijder aen sijne en haere 
 voorkinderen bewesen te hebben vijftien guld., naemaels bij haere 
 voorkinderen te profiteren, boven de klederen tot haerer 
 kinderen overledene Moeders en Vaders lijven gehoort hebbende. 
 waer boven sij beloofden de voorkinderen te alimenteren tot 
 der selver mondige dagen toe. Sullende voorts tusschen haer 
 Comparanten gemeenschap van goed sijn, en ’t geene sij sterven- 
 de sullen nalaeten, na aftreck der dood en andere schulden, bij 
 de saementlijcke kinderen genoten worden als of sij uijt een bedde 
 geboren waren. Hier sijn mede te vreden geweest David en Henrick Beert- 
 sen voogden van des eersten Comparants kinderen, en van sijde 
 des laetste Comparantes haere kinderen Dogter Jannetje Jacobs  
 voor sig en caverende voor haere andere kinderen; en is desen 
 bij Schepenen en Overweesmre. aldus geaggreërt. Actum des 11. 
 Nov. 1740.  
 
                                         Henrikje Bloeminck magtigt haere Neven Jan van Amers- 
                                         foort en . . . . . . Coster te Beekbergen, om met haer va- 
                                         der Jan Bloeminck de afgoedinge wegens haer Moeders na- 
                                         laetenschap te reguleren, en voorts te scheiden den deijlen na 
                                         behooren, of selfs present ware. d. 14 Nov. 1740. 
 
 Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen en Rigteren in tempore 
 doed Henrik Hartshoorn salvis quibus cumque exceptionibus 
 et remedus juris pandkeringe tegens soodaene nulle en in- 
 formele peindinge, en vervolg van dien, als Carel Koecke- 
 backer in huijwlijk hebbende Caatje Hartshorn op den 31 Oct. 
 1740. op Comparants gerede en ongerede goederen, in dese stadt 
 en Schependom te vinden, heeft ondernomen, alles om redenen 
 ten dagen dienende te produceren, consignerende tegelijk 
 12 HH.ll. volgens willekeur. En dewijl den gepeijnde geene 
 personele burgen kan bekomen, soo verbind hij bij manque- 
 ment van dien sijne gerede en ongerede goederen bij de acte 
 van peindinge gespecificeert, en in supplementum, soo 
 pant Eijsser dat vordert, presenteert de cautie guratoir; 
 met versoeck van insinuatie prout noris. Actum den 16 
 Nov. 1740. 
 
 Voor Holthe en Wolfsen Schepenen bekenden Egbert Teu- 
 nissen en Gerritje Buntschoter Echteln., de Vrouw met 
 haeren Man geassisteert, wegens ter leen ontfangen penn. 
 opregt schuldig te sijn aen Jufferen Lucretia Gijsberta,  
 Nalida Helena, Geertruijd en Arnolda van Brienen,  
 eene summa van ses hondert car. guldens ad 20 stuijv. 
 het stuck; daer van sij beloofden jaerlicx op den ver- 
 schijndag (: waer van de eerste sal wesen den 1 Nov. 
 1741, alsoo de penn. reets op den 1 deses tot haer dienst 
 hebben gelegen, en soo vervolgens ) te betalen een rente 
 van drie guldens en tien stuijv. van ijder hondert; in wel- 
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 ke renten sij souden continueren tot de finale aflosse toe, 
 die t’elken vervaldage sal mogen geschieden, mits een vier- 
 deel jaers bevorens opgeseit sijnde. Tot securiteit van welke  
 capitale summa, renten en bij onverhoopte wanvoldoenin- 
 ge hier op te lopen kosten, verbonden de Comparanten en 
 stelden tot een soeciael onderpand haer Huijs in de Brugge- 
 Strate, naest ’t Huijs van de wed. van Jan Lou ter eenre, en 
 dat van Burgmr. Apeldorn ter andere sijden, met alle ap- en 
 dependentie, soo als ’t selve thans bewoonen, ende verwille- 
 keurden voorts na volkomen Verwillekeurings rechten 
 (: waer van sij onderrigt waren ) alle haere gerede goederen, 
 soo tegenswoordige als toekomende, insonderheit mede 
 haer nieuw Schip, waer dese penn. stonden aengelegt 
 te worden, geevende dienvolgens aen desen het volkomen 
 recht van een formele Bijlbrief, met alle regtelijcke 
 effecten van dien. Voorts renuntierende van alle ex- 
 ceptien, ordinis et executionis, en mede van ongetelde 
 gelde. Met submissie aen allen Heeren, Hoven, Rigteren 
 en Gerigten. Actum den 18 Nov. 1740. 
 
 Voor deselve Schepenen bekende Geertruijd Pelser wed. 
 van Gerrit Offenberg voor sig en haeren erven in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop verkoft te hebben, en mits dien 
 te cederen en te transporteren kragt deses aen Henricus  
 Bierman en Jannetje Staal Egteln. en haeren erven 
 een Huijs staende in de Schoenmaeckers Strate naest 
 Hermannus van Munster ter eenre, en de wed. van 
 Evert Spittael ter andere sijden, met de plaets en afdack 
 voorts alle ap- en dependentie van dien, voor 490 car. 
 guld. waer van Comparante bekende voldaen te sijn. 
 Belovende oversulx voorsr Huijs te wachten en wahren 
 kommervrij, sijnde niet beswaert als met een ord. 
 verpond. ad 2 – 6 – 12 jaerlicx, en de ordinaire buijr- 
 lasten, ende allen voorpligt tot 1o. Jan. 1740. daer van 
 af te doen als erfkoops recht is; onder verband en 
 submissie als na rechten. Actum den 23 Nov. 1740. 
 
                                        Cornelis de Meester magtigd Dr. Joh. Apeldorn ad lites pre- 
                                        sentes et futuras, in amplissima forma, et cum potestate 
                                        substituendi. d. 23 Nov. 1740. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen zijn, ter instan- 
 tie van Jurrien Pruijs, in qualiteit als volmr. van de 
 Heere Herman Jacob van Erkelens, Burgermr. der stadt 
 Elburg, als aengestelde Erffuijtter en Executeur testamen- 
 tair van Vrouwe Maria Catharina Feith Douariere 
 van wijlen den Heer Burgermr. Gerrit Witten zall., ver- 
 mogens volmagt op den 8 deses daer toe specialik voor 
 de Magistraat van Elburg gepasseert, aen Schepenen 
 vertoond en bevonden silx te behelsen, volgende Acten * 
 alhier geregistreert om te strecken na behooren: 
* alle bij Transfix aen een 
gehegt onder ’t Signet  Wij Nicolaas Potgieter en Derck Christiaan Tulleke  
van den Secret. van  Schepenen der stadt Elburg en als respective Leen- 
Elburg  mannen des Fürstendoms Gelre en Graefschaps Zut- 
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 phen, en van het Huijs en Heerlijckheit Gent, bij gebreck van 
 meer Leenmannen des Fürstendoms Gelre en Graefschaps Zut- 
 phen, voorts mede Dor Reinier Otto Schrassert Secretaris 
 van voorn. Stadt Elburg, doen kond en certificeren bij desen 
 dat wij in voorn. qualiteiten en mede als Geërfde op Veluwe 
 door de Heer Herman Jacob van Erkelens Burgermr. deser 
 stadt in qualiteit als aen gestelde Erffuijtter van den boedel 
 en Executeur van de Testamentaire Dispositie van wijlen 
 Vrouwe Maria Catharina Feith Douariere van de Heer 
 Gerrit Witten in leven Burgmr. deser stadt volgens Acte van 
 Testamentaire Superscriptie hier onder nader gemelt, sijn 
 versogt en gecompareert in den sterfhuijse van voorn. 
 Vrouwe Maria Catharina Feith Douariere Witten zall., 
 dat ons aldaer door welgem. Heere Burgmr. Herman Jacob  
 van Erkelens in sijne voorseide qualiteit sijn vertoont en 
 overgegeven twee gesloten en gecachetteerde papieren, 
 welke volgens der selver Superscriptie en opgeschreven 
 verklaeringe in dato den 25 August. 1733. voor Schepenen 
 en leenmannen, Secretaris en mede als Geërfden op Veluwe 
 alhier gepasseert, souden behelsen de Testamentaire Dispositien 
 van voorn. Heer en Vrouwe Witten te saemen en mede de 
 particuliere Dispositie van voorn. Vrouwe soo over haere 
 allodiale als feudale goederen, hebbende wegens Leengoederen 
 bij Transfix annex een Acte van approbatie van de Heere 
 Johan van Hasselt der beijde rechten Doctor Ordinaris Raad 
 in Gelderlant vertredende de plaats van de stadthouder 
 der Leenen des Fürstensoms Gelre en Graafschaps Zutphen 
 bij mannen van leen geschied de vierden Septemb. 1733, met ver- 
 soeck, dat na voorgaende visitatie van het een en ander en 
 recognitie der Segulen na behoren die beslotene papieren door 
 ons mogten werden geopent gelesen en ten protocolle deser 
 stadt geregistreert, soo als sulcx na ordre wierde vereischt, ten ef- 
 fecte als na rechten: Dat wij vervolgens het eene en andere hebben 
 gevisiteert, de seguls en ondertekeninge geëxamineert ende alles 
 gaaff ongeschonden ende sonder eenige rafure of cancellatie 
 gevonden; Ende dienvolgens na aperture daer in gevonden 
 de Dispositien voorschreven, soo als die Superscriptie soo wel, 
 als de inleggende Dispositien met twee Bijlagen en getrans- 
 fixeerde Acte van approbatie door onsen Secretaris sijn op en 
 voorgelesen ter presentie van de Heere Wolter Johan van  
 Haersolte Heere van Oldenhof Bijssel en Wolfshagen xxx. de 
 Heer Burgmr. Jan Gijsbert Santberg naemens sijn Vrouwe Schoon- 
 moeder Vrouwe Douariere Van Ingen, Vrouwe Catharina Greve  
 Douariere van wijlen de Heere Mainard Wolfsen ende Vrouwe 
 Catharina van Ingen, getrouwt aen de Heer Marrewede, als presen- 
 te vrinden, soo als het een en ander onder het cachet van onsen 
 Secretaris met desen is getransfixeert, om daer van de nodige re- 
 gistrature te doen en te laeten geschieden, soo als sulx behoort. T’oir- 
 konde is dese bij ons als voorsr getekent en gesegult, en is daer en 
 boven met het Secret Segul van dese stadt gecorroboreert in 
 den Sterfhuijse voornt op den 16 Septemb. 1740. was nevens het 
 stadts segul en drie cachetten getekent. N. Potgieter D.C. Tulle- 
 ken. R.O. Schrassert Secr. 
 
 Wij Nicolaas Potgieter Burgermr. der stadt Elburg en als 
 Leenman des Fürstendom Gelre en Graafschap Zutphen, en 
 Wijnand Jacob van Brienen, Burgermr. der gemelte stadt 
 en als Leenman van den Huijse Putten, bij gebreck van een  
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 tweede Leenman des Fürstendom Gelre en Graafschap Zutphen, 
 en Hermerick Toewater Secretaris der stadt Elburg, doen 
 kond, en certificeren bij desen, dat voor ons in beijde voorn. qua- 
 liteiten, en mede als geërfden op Veluwen gecompareert en er- 
 schenen sijn de Hoog Welgb. Heer Gerrit Witten Burgermr. deser 
 stadt en sijn HoogWelgb: Vrouw, vrouwe Maria Catharina  
 Feith, Egteluijden, zijnde sij Vrouwe van de momberschap van 
 haeren voorn. Eheheer ontslaegen, en in desen wederom geas- 
 sisteert met Andries Zakerowietski, als Leenman van den 
 Huijse Putten bij gebreck van een Leenman des Furstendoms 
 Gelre en Graafschap Zutphen, als haeren ad hune actum 
 gekoren en toegelaeten Leen momber, beide gesond van lig- 
 haem gaende en staende, en haere sinnen en verstand vol- 
 komen magtig, en gaven over twee geslotene en gecachet- 
 teerde papieren, verklaerende deselve te sijn van een 
 en den selven inhoud, of gelijk luijdende, en daer inne be- 
 grepen haere testamentaire dispositie en uijtterste 
 wille, en mede de particuliere dispositie van Vrouwe 
 Comparante, soo over haere allodiale als feudale goe- 
 deren daer bij opgerigt, welke sij Heer en Vrouw Com- 
 paranten wilden en begeerden, dat na haere dood 
 exactelik sullen nageleeft, en agtervolgt  worden 
 tsij als een Testament, reciproque Lijftugt maeckin- 
 ge, codicil, Legaat, gifte ter oorsaecke des doods, of 
 der levendigen, ofte soo en in dier voegen, als deselve op 
 het beste en savorabelste na regten of costume lo- 
 caal sullen bestaen, en gemaintineert worden, met 
 versoeck, dat tot meerder vastigheit beijde beslotene 
 en gecachetteerde papieren met dese stadts zegul moge 
 getransfigeert, en een aen haer Comparanten, en ’t an- 
 dere aen de Heer Herman Jacob van Erkelens mede- 
 Burgermr. deser stadt overgegeven worden, ten eijnde, 
 om na dode van haer Vrouw Comparante en eerder 
 niet geopent te werden; vorders verklaerde sij 
 Vrouw Comparante, geassisteert als voren met aggre- 
 atie en believen van eerst Comparant haere Ehe- 
 heer, haer begeerte en uijtterste wille te wesen, in- 
 val ’t onvermoedelijck mogte gebeuren, dat welgem. 
 haeren Eheheer voor haer deser werelt mogte komen 
 t’overlijden, ofte oock door indispositie buijten staat 
 gestelt de Erffuijtter van haeren boedel en Execu- 
 teur van haer testamentaire dispositie sal sijn de 
 Heer Herman Jacob van Erkelens Burgmr. welge- 
 melt, gelijck sij Comparante den selven daer toe 
 in dat geval is aenstellende in en vermits desen 
 alles conform den inhoud van dese voorsr Comparantes 
 beslotene dispositie. Willende dat bij den selve sal sijn 
 en blijven de geheele possessie des boedels tot de vol- 
 komene erffuijttinge toe; Zullende gem. Heer Erke- 
 lens, als dan oock mede besorgen dat ’t doode lichaem 
 van haer Vrouw Comparante na haere geboorte 
 en fatsoen ter aarde worde bestelt in soodane graft- 
 plaetse als sij reets mondelijk aen hem heeft gesegt, 
 ofte naderhant mogte aenwijsen S.A.L. desuper sti- 
 pulerende, en in waerheijts oirkonde hebben wij 
 Burgermr. en Mannen van Leen neffens Heer en Vrouw 
 Comparanten en de laetsten gekoren Momber eijgenhan- 
 dig getekent en besegult in Elburg den 25 August. 1733. En- 
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 de was neffens 5 cachetten en met des stadts segul in het midden ge- 
 sloten en getekent: Gerrit Witten, Maria Catharina Feith.  
 Andries Sacraritifkij als mommer. N. Potgieter. W.J.V. Briene en 
 lager H. Toewater Secret 
  Wij Gerrit Witten Burgermeester der stadt Elburgh etc. en 
 Maria Catharina Feith Echteluiden in overdenckinge nee- 
 mende de brosheit des levens, de sekerheit des doods en de on- 
 sekere uure en tijd van dien, hebben, terwijl onse verstandt 
 sinnen en memorie ten vollen magtig sijn uijt een vrije en 
 onbedwongene wille sonder persuatie van ijmant; goed 
 gevonden niet uijt dese werelt te willen scheiden, voor en 
 aleer over onse tijdelijcke na te laetene goederen, waer 
 mede ons den Hemel heeft gelieven te segenen, te hebben ge- 
 disponeert : wienvolgende onse onsterflijcke Zielen in 
 de genade van God Almagtig onsen Schepper en Salig- 
 maecker, en onse sterflijcke lichaemen tot een eerlijke 
 begraefnisse alvorens bevolen hebbende, verklaeren 
 onse uijtterste wille te sijn, soo en in manieren, als volgt: 
 Eerst en voor af verklaeren wij als nog te inhereren en te persiste- 
 ren bij alsodane reciproque lijftugt, als wij malkanderen bij dispositie 
 voor Heeren Schepenen deser stadt in dato den 29 Decemb. 1725. 
 hebben gegeven en gemaeckt, houdende deselve in haere volle kragt 
 en waerde, sodanig of die van woord tot woord hier in wederom 
 geinfereert ware, vervolgens gerevoceert hebbende alle sodane 
 andere dispositie of dispositien testamentair als wij te saemen of 
 afsonderlijck mogten hebben gemaeckt, in specie mede de disposi- 
 tie van den 5 Maert 1729, en komende tot het formeren van 
 dese onse dispositie, soo is ‘t, dat ik Gerrit Witten uijt eene bijson- 
 dere eheliefde mits desen aen voorsr mijne geliefde Ehevrouw ge- 
 duijrende haer leven lang verspreken en make de lijftugt of, 
 rente van nog een duijsent guldens als ik eerst stervende sou 
 mogen nalaten; gelijck ik Maria Catharina Feith daer en 
 tegen uijt een diergelijcke affectie en agtinge boven dien op den 
 29 Decemb. 1725 reets versprokene lijftugt aen welgem. mijnen 
 waerden Eheman mede sijn leven lang geduijrende, bij desen nog 
 betugtige in alle de navolgende gerede en ongerede feudale en 
 allodiale goederen, als naementlijck in een erve en goed met alle 
 des selfs onderhorige landerijen en aenkleven van dien, gelegen 
 in Veluwe, Ampte Dornspijck, Carspel Oosterwolde gent. Ebben- 
 erve, streckende met ’t westeijnde aen ’t noordhooft, met het 
 Noorteijnde aen’t Camperveen, zijnde leenroerig aen den 
 Furstendom Gelre en Graefschap Zutphen, voorts in drie Leen- 
 erven en goederen met alle des selfs onderhorige Landerijen, hout- 
 gewassen en aenkleven van dien, met sijn tienden soo grove als 
 smalle daer mede onderhorig en gelegen in ’t Rigterampt 
 Oldebroeck mede aen welgem. Furstendom Gelre en Graefschap 
 Zutphen leenpligtig. En terwijlen den goedertieren God mij 
 Maria Catharina Feith met geene descendente erfgenaemen 
 dan wel met tijdelijcke goederen rijckelick heeft gelieven te 
 segenen, soo heb ik ter contemplatie en uijt een bijsonder God- 
 vrugtig oogmerck en soulaes van andere verlegene en van 
 middelen beroofde menschen in dese stadt, goed gevonden te 
 funderen en te doen oprigten seker Godshuijs, het welck de naem 
 van Het Feiten Hoff sal draegen, waer in en uijt de opkomsten 
 van de voorn. en navolgende goederen, seker getal van 
 benodigde en bejaerde Mannen en Vrouwen onder opsigt van die 
 hier onder daer toe te despicirene personen sullen gealimen- 
 teert en onderhouden worden: wienvolgende dan voorsr Gods- 
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 huijs om dese en andere pieuse insigten en consideratien goed gevonden 
 hebbe te institueren tot Erfgenaem, en alsoo eeuwiglick en erflick 
 t’institueren te beneficeren en te begiftigen in ende met mijne voren- 
 gem. ende hier na genoemde Feudale en allodiale goederen: Gelijk 
 ik dan verklaere mijn uijtterste wille en ernstige begeerte te 
 sijn, dat tot Fundatie en oprigtinge van bovenglte. Godshuijs, 
 en verpleginge van de benodigde oude luijden na mijnen dode, 
 onvermindert nogtans de tugt mijnen meergem. Eheman aen 
 voorsr goederen geduijrende sijn Hoogwgeb. leven versproken, 
 voor altoos en ten eeuwigen dage sullen sijn en verblijven aen 
 meergeseiden Godshuijs ten voorsr Godvrugtigen eijnde en in 
 manieren hier beschreven. 1. Alle die bovengem. Leengoederen. 
 2. de navolgende allodiale goederen, parcelen en effecten, alle 
 in Veluwe in haere kennelijcke respective bepaelingen gele- 
 gen, niets daer van uijtgesondert, als naementlijck. 3. een Erve 
 en goed Noordwaerts in Oosterwolde gelegen, met alle sijne 
 onderhorige landerijen, waer van pagter is Berent Pompert. 
 4. Een erve en goed Oostwaerts in ’t Olsdebroek oock met alle die 
 daer onder gehorende landerijen en houtgewassen; pachter Jan  
 Jansen. 5. Een erfjen boven ’t Oldebroeck; pagter Beert Henriksen,  
 6. Een erve en goed westwaerts boven ’t Oldebroecker Dorp; 
 pachter Albert Everts. 7. Twaelf mergen weijlants gele- 
 gen in ’t Oldebroeck: gebruijckers of pagters Jacob Aertsen  
 en voorheen Gijsbert Gerritsen. 8. Een Hagen in ’t Oldebroeck 
 aen de Eecker Comme, soo groot als in sijn bepaelinge 
 gelegen is. 9. Drie mudden gesaeij aen twee campen gele- 
 gen; de pagters Jan Lambertsen en Eijbert Dries. 10. EEen 
 erve en goed in Oosterwolde gelegen met alle des selfs 
 onderhorige landerijen en holtgewasschen; pagter 
 Everd Brantsen. 11. De soo genaemde Zuijder Tiende, 
 gelegen en gaende uijt het Zuijdeijnde. 12. De tweede 
 Noorder grafter Tiende, beide in den Ampte Dornspijck 
 Carspel Oosterwolde gelegen. 13. Een erve en goed in 
 den Ampte Dornspijck Buijrschap Oostbeeck, oock met 
 alle onderhorige landerijen en holtgewasschen op de 
 Benckler Enck en daer omtrent gesitueert, geene 
 uijtgesondert; pachter Gerrit Eimbers. 14 : Een Coren 
 Windmole met huijs en hof en onderhorig lant, gent. 
 de Veelhorster mole, gelegen bij Nunspeet aen de 
 beecke. 15. Een erf en goed met alle daer bij en onder geho- 
 rende landerijen tot Nunspeet, den Bruijnen Enck gent. 
 waer van pachter is Wigman Jansen. Mits dat alle jaer 
 aen de Weduwenhuijsjes tot Harderwijck mij Testatrice toe- 
 behorende, tot onderhoud van de arme Weduwen in die huijsjes 
 wonende op Sr. Marten uijt de pagten van dit laetst genoemde 
 erve den Bruijnen Enck sal betaelt worden een somma 
 van vijftig caroli guldens. 16. Drie erven en goederen 
 met alle onderhorige landerijen en holtgewasschen 
 gelegen in den Ampte van * Eep Buijrschap Dijckhuijsen, waer 
 van pachters sijn Jacob Gerrits, Aert Evertsenen Gerrit  
 van Zutphen. 17. Een erve en goed tot Vaessen bij de Ko- 
 per mole, pachter Jan Gerrits. 18. Een erfje tot Schaverden 
 in Eep, pachter Peter Jansen. 19. Een erve en goed met 
 des selfs bij gehorende landerijen aen den Empter Enck in 
 den Ampte van Eep; pachter Jan Teunis. 20. Eenig land 
 in verscheide parcelen met sijn holtgewasschen in den Ampte 
 van Eepe tot Oene gelegen; pachter Antoni van de Vooren.  
 21. Een camp Bouwlant van drie mudden, bij ’t Gerichte 
 in dese stadts Vrijheit gelegen. 22. Een camp bouwlant 
 bij de Enck mole gelegen de Elsacker gent.; pachters 
 Jacob Willemsen en Jan Jacobsen. 23. vier morgen weij- 
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 lant en nog eene morgen; pachter Helmick Henriksen, met en 
 neffens het lant daer sijn gebouw op staet. 24. Een camp bouwlant 
 bij de diepe Steeg, pachter Reinder Henricksen. 25. Een camp weij- 
 lant in de Stoopschere bij ’t Huijs te Putten groot omtrent agt a 
 negen gresen; pachter Aert Aerts. 26. Een stuckje weijlant in de 
 Stoopscheer of daer omtrent gelegen; ongeveer drie gresen; pagter 
 Reinder Henricksen. 27. Twee stuckjes bouwlant gent. den grooten 
 en kleinen Hoppenhof mede in de Stadts Vrijheit gelegen; pagter 
 Cornelis Aerts en Jacob Willems. 28. Nog in de Vrijheit een 
 camp van agt gresen; pagter Jan Lubberts. 29. Een camp van 
 elf gresen; pachter Evert Cornelise. 30. Een camp van vier gresen 
 pagter Jan Lubberts. 31. Een camp van negen gresen de Wee gent. 
 pagter Jan Lubberts. 32. mede een Elsen Hagentje aldaer ge- 
 legen. 33. Seventien goor-gresen, dog meer of minder. 34. Een  
 camp weijlant agter ’t goor, acht gresen. 35. Een camp van 
 agt gresen aen de sommerdijck gelegen, in de vrijheit van 
 Elburg, pachter Henrik de Groot. 36. Twaalf gresen aen de 
 somerdijck in Oosterwolde, voorheen pagter Willem Henriks  
 Coopman. 37. Vierde half hondert boomen in de Gorteler bosch. 
 38. Ses schepels bouwlant aen de Steenstraat bij de agterste 
 Mole. 39. Drie schepel bouwlant gelegen aen de steenstraat. 
 40. Een mudde op ’t oude Kerckhof thiendvrij. 41. Nog onge- 
 veert ses schepels aldaer. 42. Een Tiendje uijt eenig lant bij “t olde 
 Kerckhof. 43. Twee hoven buijten de Goorpoorte. 44. De plaets 
 of Hof op de Lege Steeg. 45. En eijndelik een Huijs met sijn 
 agterhuijs en toebehoren op de Westhoeck van de Leege Stee 
 alhier staende: welck voorsr Huijs en Agterhuijs na mijn 
 dood en die van meer welgedachte mijn Eheman tot ’t ge- 
 noemde Godshuijs alsdan uijt de eerste revenuen en pachten 
 van voorsr goederen sal opgebouwt en gestigt worden, en 
 sulx ten dienste en verpleginge in kost, dranck, voorts 
 evengelijcke dragt van kledinge en huijsvestinge van en 
 voor vier en twintig soo mans als vrouws personen, van ijder 
 sexe soo mogelijck twaelf, en geene van dien onder de sestig 
 jaere, die beide, of eene van deselve in dese stadt geboren 
 of oock den tijd van vijftien jaeren aldaer woonagtig ge- 
 weest sijn, sullende deselve sulke personen moeten wesen, 
 welke benodigt en niet in staat sijn haer kost te kun- 
 nen winnen, voorts doende prosessie van de waere gerefor- 
 meerde religie, en ledematen in dese Gemeente, vervolgelik 
 van eenen stigtelijckeigen wandel en sonder opspraeck, alles 
 ingevolge soodane ordre en reglement, als daer van 
 afsonderlik ingestelt en hier bijgevoegt is, om te ver- 
 strecken als een gedeelte van dese mijne dispositie en 
 fundatie, even of ’t selve van woord tot woord in den 
 context geinfereert stonde: En opdat ’t voorsr Huijs en 
 goederen na behoren mogen geregeert, onderhouden en 
 soo veel mogelijk vermeerdert worden, soo is mijn ern- 
 stige begeerte en wille, dat geen overschot van de Reve- 
 nuen der voorsr goederen elders anders toe sal geëmploij- 
 eert worden, dan tot onderholt en voordeel van glte. Gods- 
 huijs, gelijk ik Testatrice voorñ. dan te voorsr eijne tot 
 opsienders en bestierders over ’t selve versogt, gestelt, en be- 
 noemt hebbe, doende sulx bij en kragt deses, de twee Eerwaerde 
 Heeren Predicanten in der tijd alhier ter plaetse (: Die altijd 
 bij beurten sullen presideren ) voorts en neffens deselve de Eer- 
 waerde tijdelijcke Heeren Predicanten van ’t Oldebroeck, 
 Dorenspijck en Oosterwolde, om op de eerste maendag in 
 ijder maent, over saecken dit Godshuijs raeckende, daer in te 
 vergaderen: welcke respevtive predicanten te saemen met en benef- 
 fens mijnen hier onder benoemde Executeur, of die na sijnen 
 dood bevonden sal worden bij hem geassumeert of oock den  
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 selven toegevoegd te sijn, na afsterven duck welglte. mijnen Ehe- 
 Heer, het boven glte. huijs sullen opbouwen en tot een bekwaem 
 Godshuijs approprieren, en geperfecteert sijnde daer over aenstellen 
 een eerlijck en getrouw Rentmeester en Rentmeesterse, beide van 
 de waere gereformeerde religie, en professie daer van doende, 
 en sulx op en agtervolgens de instructie daer van mede sepa- 
 raat geformeert en hierbij gevoegd, soo insgelijcks als een 
 gedeelte van dese mijne voorsieninge sal gehouden en geconside- 
 reert worden als of die hier woordelik in geplaetst was, gelijck 
 mede de voorsr en tijdelijcke opsienders bevoegt sullen sijn de vacan- 
 te plaetsen van Rentmeester en Rentmeestersse, voorts van de 
 afgestorvene oude mans en vrouwspersonen te mogen en moeten ver- 
 vullen en andere invoegen als boven gequalificeert wederom 
 in der selve plaetse stellen en nemen, sullende ijder der Elbur- 
 ger predicanten opsienders voor haer Eerwaerde moeijte 
 jaerlicx tot recognitie genieten twee ankers goede Fransche 
 wijn, en de drie andere predicanten in desen genoemt ijder 
 mede twee ankers van deselfde wijn, mits voor haer gangen 
 niets tot laste van meerglte. Godshuijs te mogen brengen, en 
 een ijder daer en boven uijt de toepagten van St. Marten 
 twee vette gansen en vier paer hoenders: Op welke dag 
 van St. Marten mijn begeerte is, dat met voorkennisse van 
 de Eerw. Heeren opsienders den Rentmeester een Extra-mael- 
 tijd sal toestellen, om de voorglte. vier en twintig ver- 
 pleegde personen t’onthaelen, en aen ijder een boutelje 
 Franse wijn om te deelen; Ten welken eijnde ik aen voorsr 
 Godshuijs geve en maeke mijn sijlver vergulde Pocaal 
 met het Feithen wapen gesneden, om tot een gedagtenis 
 bewaert en op dien dag gebruijckt te worden: willende wel 
 expresselick, dat gene van dese bovengenoemde en gespeci- 
 ficeerde erven en goederen, van wat aerd of nature de- 
 selve sijn, sullen mogen verkoft, veralieneert, beswaert 
 nog verbuijt worden, selfs niet tot profijte en beterschap 
 maer sullen deselve ten eeuwigen dage tot onderhout van 
 dit Godshuijs, en die oude menschen, daer aen gegeven sijn 
 en blijven. waer na ik Testatrice voorñ. geve en legatere 
 aen de gereformeerde Huijs-armen deser stadt, ’t sij dat die 
 bij de Diaconie bekent sijn of niet, voor altoos mijn 
 Tiend tot Apperloo of Apperloosche Tiend, onbenadeelt alme- 
 de die vooren gemaeckte lijftugt, mits dat deselve, onder wat 
 voorwendsel ’t mogte wesen, oock niet sal mogen verkoft, 
 veralieneert, beswaert of verbuijt worden, sullende de 
 stadts predikanten selfs of door een ander tegens ’t genot 
 van drie guldens per cent, dese Tiend administreren, 
 en de revenues daer van ten overstaen van de Kerken- 
 raad alhier, vier mael in de winter aen de voorsr Huijs- 
 armen, die ’t meeste nodig sullen hebben, uijtdeijlen en daer van 
 voor deselve Kerkenraad rekeninge doen. Voorts geeve 
 en legatere invoegen als boven voor altoos tot onderhoud 
 van de Kerck alhier de beijde Weseper Tienden, als de hooge 
 en laege Jerusalem en Radijcker deurweg in den Ampte 
 van Heerde gelegen, mits dat mijn doode lichaem in de 
 Graffkelder van mijn Voorolderen sal geplaetst en noijt 
 wederom mogen geopent worden maer voor altoos 
 gesloten blijven, waer van de fundamenten en verwult- 
 sels wel sullen onderholden werden, dat geen verval daer 
 aen en komt. Vervolgens geeve en maecke ik alle 
 mijne groeven in de kerck van Elburg op de naem van 
 Dibbolt Feith Richter geboeckt aen mijn Neeff de Heer 
 Burgermr. Harmen Jacob van Erkelens en des selfs  
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 Erfgenaemen: gelijck ik alwijders mits desen geeve en legatere 
 aen de drie nagelaetene Kinderen van wijlen Juffer Margarita  
 van Eben ehelijcken bij haeren nagelaten Eheman verweckt, als 
 naementlijck Dorothea, Christiaen, en Judith, de volgende par- 
 celen, met naemen: Seven agte parten in ’t erve de Clisterije 
 genoemt in den Ampte Dornspijck Carspel Oosterwolde op “t 
 hooge gelegen; Een camp bouwlant op ’t Eeck in ’t Olde- 
 broeck gelegen; sijnde drie mudde, genaemt Gaeleerst: Een 
 camp weijlant van negen gresen in de Helle gelegen in de  
 stadts Vrijheit; nog een camp van ses gresen agter de 
 meen in de Vrijheit: vier gresen in Oosterwolde Wolf- 
 vrij gent.; Alle de voeder gronsen op de meen mij toebehoren- 
 de: een stuckje lant de Enck gent. gelegen in Dornspijck 
 Buijrschap Oostendorp: derde half mudde saeijlant 
 Slijckerscamp gent. in dese Vrijheit, sijnde betimmert: de 
 sterfcamp agter de Kerck groot acht gresen mede in de  
 Vrijheit: Twee campen lant ijder ses gresen mede agter de 
 Kerck in de Vrijheit: een half mudde saeijlant bij de agter- 
 ste molen: Een camp weijlant bij de twee steenen sluijsen; 
 de tien campen groot negen schepel gesaeij gelegen bij de Enckmole: 
 een mudde lant de Prick gent. in de Vrijheit, en ses schepel lant 
 in den dam in Dornspijck: Alles met dien verstande en begeerte, 
 dat dese bovenglte goederen aen glte. drie kinderen gegeven, niet 
 sullen worden verkoft, veralieneerst nog beswaert, mogte door 
 haere crediteuren eenige actien of pretensien daer op ge- 
 maeckt, willende dat voorn. goederen van de eene op de 
 andere sonder wettige lijferven overlijdende sullen versterven 
 tot de langstlevende, welcke sonder wettige geboorte mede 
 overlijdende, sullen deselve erven en versterven op de twee 
 soontjes of ’t langstlevende van dien van wijlen de Heer Bur- 
 germeester Henrik Antonij Begge bij vrouwe Wobina van  
 Eeben verweckt, die ik dan in sod’n geval daer bij desen 
 substituere. Waer en boven ik legatere en maeke van mijn 
 overige na te laetene goederen aen het Dogtertje van mijn 
 Neeff de Heer Herman Jacob van Erkelens Burgermr. en Vrouwe 
 Elisabeth Agnis Schrassert Eheluijden, met naeme Maria  
 Catharina, welke na mij genoemt is, mijn erve en goed in 
 den Ampte van Ede op het Renensche Veer aen ’t boveneijnde 
 gelegen, met alle des selfs onderhorige landerijen en holtge- 
 wassen, regten en geregtigheit, om ’t selve erflijck te behouden, en 
 bij ’t pverlijden van glte. Dogtertje Maria Catharina voor of 
 na mij Testatrice, sal ’t voorn. erve en goed vererven en 
 versterven op mijn meergem. Neeff de Heer Herman Jacob van 
 Erkelens en mede bij vooraflijvigheit op des selfs kinderen 
 of Erfgenaemen: geevende en maeckende daer en boven 
 aen welglte. mijn Neeff de Heer Herman Jacob van Erkelens 
 en bij onvermoedelijcke vooraflijvigheit aen des selfs kinderen 
 en Erfgenaemen, alle mijne stucklanden in den Ampte van 
 Ede gelegen, met wijn gedeelte van ’t hout in Eedsche Bosch, 
 om ’t selve mede erflijck te behouden: gelijck ik Testatrice 
 mede en bovendien aen sijn WelEd. of sijne Erfgenaemen geve 
 en maecke ’t huijs daer in ik woone nevens ’t packhuijs met 
 ’t kleine hofje en stal daer aen staende en gelegen. Voorts 
 legatere en maecke ik nog daer en boven aen duck welglte. 
 mijn Neef de Heer Herman Jacob van Erkelens of sijne Erf- 
 genaemen alle mijne gerede goederen, soo sijlver en goud, 
 gemunt en ongemunt, klederen en cleinodien, voorts 
 huijsraad, linnen en wollen, oock all ’t gene onder gereed 
 goed kan gerekent worden, niet uijtgesondert, alles nog- 
 tans onverkort en voorbehouden de tucht, welcke mijn 
 voorsr. Eheman sijn leven lang aen opglte. goederen blijft behou- 
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 den, sullende de overige ongerede goederen en landerijen in desen te- 
 stamente niet uijtgedruckt en genoemt voor een gedeelte of soo 
 nodig in ’t geheel door de onderbensende Heeren Executeurs werden 
 verkoft, om met de penningen daer van provenierende eerst en 
 vooraf te betalen de gifte aen mijn Eheman bij Huijwlijcks voorw. 
 uijtgedruckt en beschreven, en daer na de legaten aen de dienst- 
 boden en andere hier na benoemt, en dan de schulden, waer 
 mede mijnen boedel tijdes mijnes afstervens mogte bevonden 
 werden beswaert te sijn, waer nae ’t overige na dode van 
 mijnen Ehe Heer sal geëmploijeert worden tot den opbouw 
 en approprieren van welglte. Godshuijs. Eijndelick le- 
 gatere ik Testatrice aen Lubbigje Willems Huijsvrouw 
 van Jan Lubbertsen een summa van drie hondert 
 guldens eens voor al: aen mijn Keuckenmeijd een hon- 
 dert guldens: aen mijn Kamenier ses hondert guldens: 
 aen de Jager een hondert guldens: voorts aen mijn 
 coetsier, Lijfknegt, Jonge en Melckmeijd ijder een hon- 
 dert guldens. Welke voorsr. respective giften alleen sul- 
 len plaets hebben en genoten worden bij de sulcke, wel- 
 ke bij mijn overlijden in voorsr. mijnen dienst sullen 
 bevonden worden, willende daer en boven dat alle de 
 soodane domestijken en Dienstboden met behoorlijcke 
 rouw sullen voorsien worden. En ten eijnde voorsr. 
 mijne dispositie met sulken solutairen oogmerck, soo 
 tot beneficie van die daer bij gegratificeerde personen, 
 als tot het genoemde Godvrugtig gebruijck en onder- 
 houd van nooddruftige en verlegene oude mans- 
 en Vrouwspersonen gemaeckt, des te beter moge geexe- 
 cuteert en nagekomen worden, soo hebbe ik Testatri- 
 ce tot Executeurs van dit mijn testament mits desen 
 versogt, genomineert en aengestelt mijn Eheman 
 de Hoogwelgb. Heer Gerrit Witten meerglt., ende 
 mijn Neeff den WelEd. geb. Heer Herman Jacob van  
 Erkelens voorn. sampt en sonders, met macht om 
 altoos een of meer personen te mogen assumeren, en 
 voorsr. mijne uijtterste wille na mijnen dode exacte- 
 lik te doen nakoomen, uijt te voeren en op kosten 
 mijnes boedels in en buijten rechten te maintineren, 
 ten dien eijnde aen deselve sampt en sonders sodaenen 
 pouvoir en magt gevende, als aen Executeurs testamen- 
 tair na de gemeene en statutaire wetten ofte coustumen 
 deser landen sijn competerende. Waermede wij Gerit 
 Witten en Maria Catharina Feith Egteln. dese onse re- 
 aproque tugtmaeckinge, en respective particuliere dis- 
 positie van mij Testatrice sijn eijndigende, hebben wel 
 expresselik gewilt ende begeert dat deselve sullen bestaen 
 en effect sorteren het zij als een constitutie van Tugt, Te- 
 stament, Codicil, legaat of donatie ad pios ufus, gifte ter- 
 saecke des doods, of hoe deselve op ’t favorabelste na Rech- 
 ten en gewoonten van dese Landen sullen mogen en konnen 
 gemaintineert worden, al waren alle solemniteiten na Rechten 
 hier in na behoren niet geobserveert. Des ten waren oirkonde 
 hebben wij Egteluijden bovenglt. dese eijgenhandig getekent 
 en besegelt, met intentie om deselve in duplo besloten aen een 
 WelEd. Gerigte ten fine van Transfix met een Stadts Zegul 
 over te geven en ’t nodige Leenconsent daer over mede in te 
 haelen. Actum Elburgh den 25 Augustus 1733. Ende was 
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 getekent: Gerrit Witten. Maria Catarina Feith. En met twee seguls 
 besegult, het eene van Witten, en ’t andere van Feith. 
 Ordonnantie, waer naer de bejaerde mans en vrouwspersonen, welcke in 
 het Godshuijs Feithenhof aengenomen en daer in wonende sig sullen 
 hebben te reguleren. 1. geen man of vrouw sal in dit Godshuijs werden 
 aengenomen, of sal van de waere gereformeerde religie sijn en daer 
 van prosessie doen, niet onder de sestig jaeren, en dewelke binnen dese 
 stadt Elburgh geboren of ten minsten vijfthien jaeren aldaer woon- 
 agtig geweest is. 2. Deselve oude mans- of vrouws- personen, 
 sullen in dit Godshuijs worden verpleegt in cost en dranck vuijr 
 licht en kledinge, alles ter discretie van de Heeren Provisoren, welke 
 oock insonderheit naer de felheit der koude de quantiteit van turff 
 etc. sullen reguleren. 3. Deselve Oude Mans- en Vrouws-personen sullen 
 twee en twee een camertje en slaap-plaetse tot haer gebruijck hebben, 
 en ijmant getrouwt sijnde en sijn man of vrouw komende te verliesen, 
*en weduwe een der  sal aen een weduwenaer een van de ongetrouwde manspersonen * in plaets 
ongetroude vrouws-  van der overledene toegevoegt worden. 4. geene der ongetrouwde mans- 
personen  of vrouws personen in dit Godshuijs verpleegt wordende sullen buijten 
 expresse bewillinge der Heeren Provisoren mogen trouwen, immers niet 
 aen ijmant buijten ’t voorsr. Godshuijs wonende, of sullen het selve 
 moeten quiteren. 5. alle en een ijder provenier van dit Godshuijs sul- 
 len gehouden sijn soo veel in haer is, het Huijses voordeel en beste 
 te saecken, oock verpligtet wesen na haer kragten, en op aenseggen 
 van den Rentmeester of Rentmeesterse de arbeijd, welke in het 
 huijs gedaen moet werden, waer te neemen en sig daer inne niet 
 onwillig of ongehoorsaem toonen, bij poene van na bevind van 
 saecken daer over ’t zij door ’t ontsetten van de tafel of op andere 
 maniere gecorrigeert te worden. 6. Den aenlegh van dit Gods- 
 huijs sal bij provisie voor vier en twintig personen, te weeten 
 soo doenlijk twaalf mans- en twaalf vrouws-personen: Dog 
 inval door Gods segen en de goede huijshoudinge der Proviso- 
 ren de revenues sig soo veel kwamen te bedraegen, dat een 
 meerder getal van oude Menschen in dit Godshuijs souden kon- 
 nen worden onderhouden, sullen de Provisoren in der tijd meerder 
 camertjes mogen aentimmeren of doen appropriere, en vervol- 
 gens oock meerder antal van provenieren inneemen. 7. De goe- 
 deren, die voorsr. mans- of vrouwspersonen besitten en namaels 
 beërven ofte met de dood ontruijmen, waer ende hoedanig desel- 
 ve souden mogen sijn, sullen altoos versterven ende erflijck blij- 
 ven aen het voorñ. Huijs, sonder dat ijmant van de voorsr. 
 personen daer van sal mogen disponeren ’t zij bij gifte onder 
 de levende ofte ter saecke des doods, ten ware nogtans soodane 
 mans of vrouws-personen kinderen of kinds kinderen in leven 
 hadden, op dewelke alleen die geërfde goederen sullen mogen komen 
 te vervallen. 8. Dat de voorsr. personen bij en voor haer inneminge 
 in glte. Godshuijs ten dien eijnde sullen overgeven een staat 
 van ’t geene deselve souden mogen besitten en aenbrengen, om daer 
 van een behoorlijck gebruijck te neemen, en ’t geene met haer 
 hantwerck dagelix verdienen mogen, tot haer voordeel te 
 behouden, mits blijvende alle haere nalaetenschap, uijtgesondert 
 alleen ’t geërfde ten voordeele van haere kinderen, in glte. Huijse. 
 9. Dat een ijder sig sal vergenoegen met die aen hem of haer aen- 
 gewesene woonstede of camertjen, en sig in alles in en buijten 
 het Huijs vroom en ordentelijck gedragen met onderwerpinge 
 en betoninge van eerbied soo aen en voor de Heeren Opsien- 
 ders als den Rentmeester en Rentmeestersse. 10. Insgelijcks 
 sullen voorñ. Mannen en Vrouwen ter tafel geseten en het ge- 
 bed gedaen sijnde, sig stille houden sonder twist of woorden 
 met elkanderente maecken, maer naerstig luijsteren naer 
 het geene geduijrende het eeten uijt Gods woord sal opgelE- 
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 sen worden, sonder dat de een of d’andere de kost onbetamelijck sal 
 handelen, veel min deselve van de tafel of ijts anders ’t welck het huijs 
 toebenoort wegdragen of versteecken, alles op de verbeurte om daer 
 uijt, na voorgaende waerschouwinge en ontsettinge van de tafel, 
 over dese of diergelijcke misbedrijven geset te worden. 11. Geen 
 mans of vrouwspersonen in staat sijnde sullen de predikatien mo- 
 gen versuijmen maar deselve en andere publijcke Godsoeffeningen 
 naerstig bijwoonen. 12. Item sullen oock alle mannen ende vrouwen 
 in voorsr. huijs wonende s’avonds des winters voor seven uijrhen 
 en somers voor agt uijrhen in huijs wesen en door de Rentmeester 
 of Vrouw daerop, en op ’t bewaren van ’t ligt en brand goed 
 reguard nemen, sonder dat ijmant eenig ligt na negen uijrhen 
 ten ware bij krankheit of diergelijcken voorval sal aen 
 hebben nogte eenige doofkolen in haer huijskes of camertjes 
 bewaren mogen, alles op de verbeurte van vier weken of 
 minder of meerder naer bevind van saecken buijten het 
 huijs of van de tafel gestelt te worden. 13. Dat ten dien 
 eijnde altoos s’avonds des somers ten negen uijrhen en des  
 winters ten agt uijrhen de poort en deur van het voorñ. 
 Huijs sal moeten gesloten worden. 14. Dat eijndelijck 
 alle mans- en vrouwspersonen in desen huijse wonende 
 malkanderen in alle eerbaerheit en geschicktheit sullen be- 
 jegenen, mitsgaders ’t geen wat haer van de Opsienders off 
 Rentmeester ofte des selfs Huijsvrouw geboden of verboden word 
 in alle gehoorsaemheit nakoomen bij poene van correctie en 
 naar bevindinge van saacken of oppositie, van een tijdelijke 
 ofte oock een altoos geduijrende ontsettinge uijt desen huijse 
 die alleen voor ordentelijcke gehoorsaeme en niet voor 
 ongeregelde en ongehoorsaeme gestigt is. Dese voorstaende 
 articulen aldus tot der selver nakominge provisioneel vast- 
 gestelt sijnde heb ick ondergest. Fundatrice van dit Gods- 
 huijs eijgenhandig onderteeckent binnen Elburgh den 
 25 Augustus 1733. onderstond Maria Catharina  
 Feith. en was met haer signet gesegult.  Provisionele 
 Ordre ofte Reglement voor den Rentmeester van het Oude 
 Mannen ofte ende Vrouwen huijs het Feijten Hoff genoemt. 
 1. Dat den Rentmeester naerstigh en getrouwlijck alle des Feitenhofs 
 inkomsten renten en paghten sal hebben in te vorderen, en op de erven, 
 landerijen, huijsen, bosschen en andere holtgewasschen het Feiten- 
 hof toestendig, goede agtinge te neemen opdat geene der selver ver- 
 waarloost ofte beschadigt worden. 2. Dat den Rentmeester bij aen- 
 vanck van sijne administratie voor den Ontfang genoegsae- 
 me burgen sal hebben te stellen. 3. Dat den Rentmeester sijn 
 ontfanck en uijtgave sal beginnen met den 1en Meij en eijndigen 
 met den laatsten April, maeckende alle jaren een nieuw boeck 
 met sijn behoorlijcke ordre ende capittelen. 4. Dat den Rentmee- 
 ster van het Feitenhof niet meer sal hebben te profiteren 
 en te genieten als sijn jaerlijcks Tractament ad een hondert 
 vijftig guldens, het welcke hij agter elcke rekeninge voor 
 uijtgave sal hebben in te brengen. 5. Dat de rentmeester 
 van sijn eijgen goed het zij gelt ofte koorn niet sal mogen 
 vermengen onder het Feijtenhof, oock aen het Feijtenhof 
 niet leenen ofte verschieten ten ware met weeten van de 
 Provisoren, die in sulken val daer van oock aentekeninge sullen 
 houden of sal anders niet gevalideert worden. 6. Dat de 
 Rentmeester voor sijn eijgen persoon geen Coopmanschap 
 sal mogen drijven in coorn, holt, ofte ijts anders, wat 
 het oock soude mogen sijn, nog oock dien aengaende met 
 ijmant maatschap sijn, nog oock dienaengaende met 
 ijmant maatschap sijn. 7. Dat de Rentmeester het inkoo- 
 pen ende verkopen alleen sal doen tot des huijses profijt 
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 en daer van geen voordeel hebben te trecken, nog oock geen leveran- 
 cie van eenige waaren, wat ’t oock soude mogen sijn, te doen. 8. Dat alle 
 merckelijcke provisien, als is stockvisch, boter, kaas, zeep, turf, kalck, 
 weijte, mol of wat suustes tot des Huijses onderholt dienstig is sal 
 mogen koopen nog betalen, nog oock geene der selver verkoopen 
 dan met kennisse en consent der Provisoren, en op der selver ordon- 
 nantien en daer op volgende quitantien. 9. Sal geen rekeningen 
 van leverancie of arbeitsloon etc. mogen betalen voor ende 
 aleer dieselve voor Provisoren sijn ingelevert, geëxamineert en 
 geordonneert. 10. Zal geen arbeitsloon met Coorn maer met 
 gelt betalen, en oock geen arbeijts luijden de kost geeven, oock geen 
 saad gewassen of stroo, hen selve, de Provisoren ofte oock vreemde 
 toekomende in het Feijtenhof brengen of krijgen laeten. 11. Sal geen 
 hout, timmerhout ofte branthout houwen, het zij hard ofte weeck, 
 geen timmeringe doen, soo buijten als binnen, niet pooten ofte 
 planten, dan met voorweten ende consent der Provisoren. 12. Sal 
 op den arbeijt goede opsigt neemen ende met de daghuijrderen alle 
 agt dagen ofte ten hoogsten alle veerthien dagen afrekeninge 
 houden, en daer van ten langsten alle maend een staat aen de 
 Provisoren overgeeven. 13. Sal een bijsonder tell of garfsaat-boeck 
 houden en daer in pertinent aenteeckenen soo veel immen op die 
 goederen bevonden sijn, waer van de dorsschers als sij gedorscht 
 sullen hebben wederom rapport sullen doen aen den Rentmeester, 
 en dat sal dieselve bij ontfanck van het garfsaat goede 
 aentekeninge daer van houden. 14. De Rentmeester sal na 
 twee jaeren ontfancks van alle parcelen, renten en jaerlickse 
 inkomsten des Feijtenhofs alle jaeren voor de Heeren Provi- 
 soren eene reeckeninge doen volgens ordre van de Ligger. 
 15. De rentmeester sal geduijrende sijn leven sijn beste de- 
 voir doen, om soo de oude als nieuwe restanten in te maenen 
 ofte met rechte te innen, en sonderling daer op te letten, dat 
 hij naar twee jaeren agterstendige renten, voorts huijren 
 pagten en andere inkomsten des huijses geduijrende des selfs 
 bewind vervallen het derde jaer effectivelik met rechten 
 invorderen, ofte sal sulx en allen vorderen agterstant tot 
 sijnen laste gebragt worden, en geensints naar sijnen dode 
 als restant tot betalinge van het geene bij slot sijner 
 rekeningen mogte schuldig gebleven sijn, aengenomen. 
 16. Naer het overlijden van de Rentmeester sullen alle de boecken 
 rekeningen en papieren het Feijtenhof aengaende verblijven 
 aen de Provisoren om daer uijt in naeme van den gewesen 
 Rentmeester naer behoren rekeninge te stellen en formeren, 
 en sullen die eerste tweejaerige restanten van het Feijtenhof 
 gestelt worden in betalinge van het gene sig bevinden 
 sal den overleden Rentmeester bij slot van rekeninge 
 schuldig gebleven te sijn, het welke bij den naest volgen- 
 den Rentmeester in sijn eerste Rekeninge sal berekent 
 worden. 17. Dat de Rentmeester geen memorie-kladden 
 sal houden liggen op papieren, maer alles pertinente- 
 lijk te boeck brengen, en soo hij ijts in de kladde mogte 
 gestelt hebben, het selve precise alle agt dagen op 
 sijn behoorlijcke plaetse soo in ontfanck als uijt- 
 gave te boeck te stellen, ofte anders bij gebreck daer 
 van versteken sijn. 18. Dat die Rentmeester alle de 
 rekeningen en quitanten van elker jaer sal hebben te 
 rijen aen een bijsondere Lij offe om deselve op het spoe- 
 digste te kunnen vinden en naersien. 19. Bij den Rentmee- 
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 ster sullen geene capitalen ontfangen ofte uijtgedaen worden als 
 met weeten en gemeen consent van de Provisoren, en sal het selve 
 soo op der Provisoren als des Rentmeesters liggers getekent 
 worden. 20. En sal van nu voortaen geen capitel uijtgedaen 
 ofte belegt worden het zij van de Provisoren ofte oock van den rent- 
 meester in maete voorsr. als op goede en sufficiante onderpan- 
 den, huijsen, hooven ofte landen, waer van die originele brie- 
 ven bij de Provisoren sullen opgesloten ende bewaert worden. 
 21. Den Rentmeester sal oock aanstonts bij het aenvaerden 
 de personele obligatien, soo het Feijtenhof mogte hebben, 
 opseggen ofte behoorlijck onderpand daer van eijsschen. 22. Alle 
 verhuijringen, verpagtingen, en wat voor provisoren 
 passeert, sal den Rentmeester sonder uijtstellinge voort 
 in sijnen ligger aentekenen, ten eijnde deselve met der 
 Provisoren ligger moge accorderen, en sal den Rentmeester 
 oock de Provisoren in tijds bekent maecken wanneer de ver- 
 huijringen ende verpagtingen ten eijnde lopen. 23. Sal alle 
 maende bij ordinarisse vergaderinge van Provisoren 
 gereet sijn te leveren staat van dagelijckse uijtgiften 
 voor Provisoren van ’t Feijtenhof gedaen, om bij deselve 
 naergesien en bereeckent te worden, mitsgaders te 
 leveren een suijveren restantcedule van alle des Feij- 
 tenhofs inschulden, ten eijnde daer over nodige resolu- 
 tien mogen genomen worden. 24. Den Rentmeester sal 
 alle maenden sijn boecken soovan ontfanck als uijt- 
 gave voor Provisoren inleveren om van dieselve naerge- 
 sien en opgenomen te worden. 25. Dat die Rentmeester 
 geen holt ofte coorn van wat natuur ’t zij sal mogen 
 verkoopen dan met voorweten van de Provisoren. 26. dat 
 de penningen, soo bij den Rentmeester mogten ontfangen 
 worden wegens verkoft hout en coorn, item aflos- 
 singe van capitalen, anstonts sullen gelevert worden 
 in handen van de Provisoren, om deselve in een kiste ofte 
 kaste met een dubbelt slot op te sluijten, die oock niet ge- 
 opent sal worden als ten minsten bij twee Provisoren. 
 27. Dat het gespin van de Dienstboden sal komen tot profijte 
 van het Huijs om doeck te reijden en gereijd sijnde in de 
 Provisoren camer in de kast gelegt te worden, sonder dat 
 den Rentmeester oock meerder sal mogen laeten spinnen 
 in cas het Feijtenhof meerder linnen als van ’t voorsr. 
 gespin gekomen is, mogte van noden hebben, als wanneer 
 hij ’t selve sal mogen koopen. 28. Geene kisten of kasten 
 der afstervende provenieren of ijmant anders sullen worden 
 geopent en doorsogt als in ’t bijsijn van twee of meer pro- 
 visoren. 29. Sal oock geen jongens, kinderen ofte andere 
 luijden binnen of buijten het Feijtenhof eenige kost of 
 dranck geven sonder consent der meerglte. provisoren, 
 die oock ordre sullen stellen over het brouwen en backen 
 om hem daer na preciselijk te reguleren. 30. Sal oock 
 goede sorge draegen, dat geen proveniers, dienstboden, 
 ofte andere eenige spijse of ijts anders het Feijtenhof 
 toebehorende van der tafel ofte oock uijt het Feijtenhof 
 en verbrengen. 31. Geen knegten ofte dienstboden sullen in 
 het Huijs worden aengenomen ofte gehuijrt als met 
 kennisse van de Provisoren. 32. de Rentmeester sal hem 
 mede onthouden vrinden te herbergen ofte gasterijen te 
 houden, maer sal in alles den meesten orb oirboirende pro- 
 fijt van het selve Huijs, als sijnde een armen Huijs, nasien 
 en vervorderen. 33.  En opdat alles in de vrese Gods in den 
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 Huijse moge toegaen, sullen de Rentmr. en sijn huisvrouw als stigtelijke 
 huijshouderen, sig ’s middags en ’s avonds onder het voorlesen van 
 eenige capittele uijt den woorden Gods bij den provenieren aen de 
 tafel vervoegen. 34. Alle welke artln. den aen te stellen Rentmr. 
 met solemnelen ede sal moeten besweren, en heijliglijk beloven 
 dat hij deselve punctuelik sal naerkomen. Voorbehoudens aen 
 de Provisoren dit Reglement met eenpaerigheit en anders niet, 
 te vermeerderen en verminderen of te interpreteren. Dese 
 voorstaende articulen zijn aldus bij mij ondergeschrevene 
 Fundatrice van het Godshuijs het Feiten Hof genaemt ten 
 fine van naerlevinge gearresteert, ten dien fine heb ick 
 desen eijgenhandig geteeckent. Actum Elburgh den 25 Au- 
 gustus 1733. Was getekent: Maria Catarina Feith. en 
 met Feithen wapen besegult. 
                                                    L.S.    Wij Johan van Hasselt der beiden regten Doctor, Ordinaris, 
 Raad in Gelderland, vertredende de plaets van de Stadhou- 
 der der leenen des Furstendoms Gelre en Graefschaps Zut- 
 phen, doe cond, dat voor mijn en mannen van leen hier na 
 benoemt erschenen is Johan Verbeek, Leenman deses Fursten- 
 doms en Graefschap, als volmr. van Gerrit Witten, Borgermr. der 
 stadt Elburg en vrouw Maria Catharina Feith Echteln., ver- 
 mogens volmagt door deselven, de Vrouwe voornt van 
 de Momberschap van haer voorsr. Eheman ontslagen en in 
 desen met Andries Sacrowiskij, als haren ad hune actum 
 gekoren en toegelaten Leenmomber, geassisteert als reg- 
 tens, voor Heijmerik Toewater Secretaris der stadt 
 Elburg en Everhard Nest; leenmannen van ’t capittel van 
 St. Marijen tot Utregt bij gebreck van leenmannen des 
 Furstendoms Gelre Graafschaps Zutphen den 2 sept. 1733. ge- 
 passeert, ende heeft vertoont twee beslotene al eens luij- 
 dende dispositie als sijn principalen de vijf en twintigste 
 augustus deses jaers voor Schepenen der stadt Elburg en 
 mannen van leen gepasseert hebben, wesende beide aen 
 de eene sijde met vijf cachetten in roden lacke toege- 
 maeckt en aen ijder der twee sijden met een wit sijden 
 lint doorregen onder twee cachetten van die daer op ge- 
 druckt, hebbende aen de andere sijde een opschrift hier 
 na geregistreert, seggende dat onder andere daer bij 
 sijn vrouwe principalinne aen haer welgem. Eheman 
 gedurende sijn leven lang de lijftugt versproken en ver- 
 volgens den eijgendom gemaeckt heeft aen en ten 
 erflijcken behoeve van sekere binnen de stadt Elburg 
 op te rigtene Godshuijs en onderhoud van eenige mans 
 en vrouwspersonen van de leengoederen vermelt en 
 aen desen Furstendom en Graefschap leenroerig, versoe- 
 kende dat ik de respective tugtmakinge en gifte van gem. leen- 
 goederen aen ’t voorn. Godshuijs approberen, confirmeren ende 
 bestedigen wilde, tot welk versoeck genegen wesende hebbe ik 
 deselven geapprobeert geconfirmeert ende bestedigt, approbe- 
 re confirmere ende bestedige deselve kragt deses, voor soo 
 vele de leenen deses Furstendoms en Graafschaps aengaet. Be- 
 heltlijck in alle meergem. Furstendoms en Graafschaps 
 samt eenen ijder sijnes goeden rechten, sonder arg of list, hier 
 sijn over en aen geweest als mannen van leen Dor Engelbert  
 op ten Noorth Leengriffier in Gelderland en Zeger Verbeek.  
 Dies t’oirconde heb ik des Furstendoms Gelre en Graafschaps 
 Zutphen Zegel hier aen doen hangen en door beide de eens- 
 luijdende transfigeren laeten. Geschiet tot Arnhem den 4 Sept. 
 1733. get. Engelb. op ten Noorth. en met groot zegul in rooden 
 wassche, daer aen uijthangende gemunieert.Aldus dese vorenstaende  
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 Acten, dispositie, Reglementen en leenbrieve geregistreert op den 25 
 Nov. 1740. 
 
 Voor Graaff en Pronck Schepenen loofden en wierden burgen 
 als voorvancks recht is Beert Evertsen en Geurt Woutersen  
 voor ’t erfhuijs van Henrik Jansen Vos en Maritje Jans Egteln. 
 des beloofden Dries Jansen naemens sijn Vrouw Harmtje Hen- 
 riksen, voor sig en sig sterck maeckende voor Jan Henriksen, 
 mitsgaders Jan Gerritsen voor sig en caverende voor sijn 
 suster Harmtje Gerrits, de voorñ. burgen, als Erfgen., te vrijen 
 als regt is. Actum den 26 Nov. 1740. 
 
 Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, David en Peter Beertsen  
 Smith voor het erfhuijs van Margarita Das, wed. van 
 Willem Rampen; des beloofde Caatje Rampen de voorse 
 burgen te vrijen als regt is. Actum den 19 Dec. 1740. 
 
 Voor Van Holthe en Wilbrenninck Schepenen 
 bekenden Gerrit van Meurs en Jacob Wesenhagen  
 Diaconen in tempore en Metje Gerrits wed. van 
 Willem Jansen van Voorthuijsen voor haer sel- 
 ven en als boedelhouderse en Tuchtenaersse 
 met voorkennissen van d’Erfgen. van haer man 
 zall., voor welker portie sij haer bij desen 
 sterck maeckt, en een ijder in die qualiteit 
 eijgenaeren van ’t ondergesr. Huijs, op den 9 April 
 deses jaers publijck te hebben verkoft, en alnu 
 in eenen stedigen eijgendom te cederen en te trans- 
 porteren kragte deses aen het Cramers Gilde 
 alhier haer Huijs en plaets in het Vleeshouwers 
 steegje naest de plaets van het huijs van Capt 
 Erkelens en het Huijs van de wed. van Dirck  
 Vet gelegen, soo als tselve tegenswoordig bij 
 Huijbert Ouwerkerck bewoont werd, voor een 
 summa van 221 gl. welke koopspenn. Compa- 
 ranten bekenden van Dr. David Penninck als 
 Gildenmr. in tempore van bovenglte. Gilde ont- 
 fangen te hebben en daer mede ten vollen vol- 
 daen en betaelt te sijn: belovende derhalven het 
 selve huijs en plaets te wagten en wahren kom- 
 mervrij en allen voorpligt over den jaere 1739 
 daer van af te doen als erfkoops recht is, onder 
 verband en submissie als na rechten. Actum den 
 31 Dec. 1740. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen loof- 
 den en wierden burgen, als voorvancks recht is, 
 Jan op te Winkel en David Davidsen voor ’t Erf- 
 huijs ven Reijer Logen en Eefje Gerrits in leven 
 Egteln.; des beloofde Loge Reijersen, soon en  
 Erfgen., de voorn. burgen te vrijen als recht is. 
 Actum den 29 Dec. 1740. 
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 Voor Apeldoorn en Boonen Schepenen bekenden Egbert Bosch  
 en Antje Brinckmans Echteln. voor sig en haeren erven in 
 eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft gecedeert 
 en getransporteert kragt deses aen Jan Claassen en Albertje  
 Wouters Egteln. en haeren erven een Hof in de oude Touwbaan 
 gelegen tusschen Peter Karssen en IJsbrand Hoefhamer, voor 
 300 car. gulds, daer van Comparanten bekenden voldaen 
 te sijn; belovende oversulx den voorsr. Hof met alle recht 
 van dien te wachten en wahren kommervrij en allen voor- 
 pligt daer van af te doen als erfkoops recht is, onder 
 verband en submissie als na rechten. Actum den 5 Jan. 1741. 
 
 Voor Apeldoorn en Boonen Schepenen bekenden Jan Claassen  
 en Albertje Woutersz. Egteluijden in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft gecedeert en getransporteert 
 kragt deses aen Willem Brinkinck en Rebecca van Soelen  
 Egteln. en haeren erven een Hof met sijn ap- en depen- 
 dentie gelegen voor de groote poort naest die van 
 Rijcket Apeldoorn voor 250 car. gulds, daer van de Com- 
 paranten bekenden voldaen te sijn. Belovende oversulx voorsr. 
 hof te wagten en wahren kommervrij en allen voorpligt 
 daer van af te doen als erfkoops recht is, onder ver- 
 band en submissie als na rechten. Actum den 5 Jan. 1741. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is, Jan Israël en 
 Jan Hoefnagel voor ’t Erfhuijs van Henrikje Cornelissen  
 wed. van Gerrit Woutersen; des beloofden Bart Petersen 
 ende Everd Gerritsen, voor sig, en caverende voor Peter Gerritsen,  
 Jan Gerritsen en Wouter Gerritsen, te saemen Erfgen., de 
 voorñ. burgen te vrijen als regt is. Actum den 7 Jan. 1741. 
 
 Compareerde in senatu der stadt Harderwijck Boon  
 van Voorst, sig beswaert vindende bij soodane sententie 
 als op den 9 Jan. 1741. bij den WelEd. en Achtb. Heeren 
 van de Magistraat deser stadt is gepronuntieert 
 tusschen den Comparant als Erfgenaem van wijlen sijn 
 vader Jan van Voorst, als Aenl. en geëxcip., en Willem  
 Blaeuw voor de halfscheit Erfgenaem van sijn Groot- 
 vader Joris Blaeuw, en Heiltje Rouw, als Erfgen. 
 van haer vader Jan Rouw, als borge voor ’t erf- 
 of sterfhuijs van voorñ. Joris Blaeuw, ten respecte 
 van Henrik van Heerdt getrouwt aen Geertje  
 Blaeuw, voor de andere halfscheit Erfgen. van den 
 selven Joris Blaeuw, en Maria van Beeckhuijsen  
 wed. van wijlen Lambert Blaeuw, verweerderen en 
 Excipienten, over het doen van rekening der col- 
 lectens van de Lantschaps Wijnen over den jaeren 1735. 
 en Stadt en Lantschaps wijnen over 1716. bij wijlen 
 Joris Blaeuw voor Comparants Vader zall. gema- 
 nieert, en verklaerde daer van (: salvo honore 
 Dominorum Indicum:) bij desen omni meliori forma 
 ac modo te apelleren aen den Provincialen Hove 
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 van Gelderlant, in specie van soodane post van 600 gl. 
 als den Comparant daer bij sijn operlegt om verw.re in uijt- 
 gave te valideren, wanneer den laetste verwse Maria van  
 Beeckhuijsen wed. van Lambert Blaeuw, boven ’t gene tot 
 verificatie van deselve ten processe is bijgebragt, nog met 
 solemnelen eede verklaerde bij de toetellinge dier penñ. 
 present te sijn geweest, en de aentekeninge daer van 
 op die geadscribeerde tijd door haer op ordres van haer 
 vader Goris Blaeuw gedaen te hebben; Consignerende 
 tot voldoeninge van het Reglement der Appellen, voor 
 een boete in cas van een onvermoedelijck kwaad appel, 
 een somma van 50 glns., en stellende tot borge voor 
 de kosten van ’t Appel in gevolge den 21 art. van ’t sel- 
 ve Reglement Dirck Vosselman, die present die 
 borgtogt (: tegens belofte van guarand) heeft geac- 
 cepteert en gepresteert; met versoeck van registra- 
 ture ten protocolle deser stede, en insinuatie aen Geap- 
 pelleerders prout mons. Actum den 16 Jan. 1741. in 
 Camera. was getekent : Johan Schrassert. Ende is de 
 registrature en insinuatie deser Acte aen den Geappelleerdens 
 behoorlik gedaen op den selfden datum. 
 
Een transport van een  Voor Boonen en Pronck Schepenen heeft de Heer Bur- 
hof gepasseert den 20 Jan.  germr. Antonij van Westervelt in eenen vasten en stedi- 
1741. Siet geregistreert  gen erfkoop verkoft gecedeert en getransporteert 
den 24 Meij 1741.  kragt deses aen Meintje Tewits wed. van Gerrit  
 Karssen een hof buijten de Smeepoort deser stadt 
 naest de hoven van Bernhardus van Manen en 
 Jan Santbergen gelegen, voor 160 gl , waer van 
 den Heer Comparant bekende voldaen te sijn; belo- 
 vende derhalven voorsr. hof te wachten en wah- 
 ren en allen voorpligt daer van af te doen, als 
 erfkoops recht is, onder verband en submissie 
 als na rechten. Actum den 21 Jan. 1741. 
 
                                         Capt. Nicol Schrassert nom nx. magtigd Dr. Jan  
                                         Reijnd Pronck, om bij de Rekenkamer te ontfangen 
                                         brieven van investiture en opruckinge van het 
                                         Heerengoed groot Vinkel. Cum potest substit. den 
                                         4 Feb. 1741. 
 
 Voor Holthe en Wilbrenninck Schepenen com- 
 pareerde Geertruijd van Duijven, na den uijtter- 
 lijcken schijn haer verstand volkomen magtig sijn- 
 de, dewelke na cassatie en te niet doeninge van 
 alle voorige dispositien, hoe deselve oock mogten 
 genoemt worden, verklaerde op nieuws over haere 
 goederen te disponeren in forme van testament, 
 legaat, codicil, of soo sulx het bondigste na rechten 
 kan bestaen; gelijck sij bij desen legateert, beset en 
 bemaeckt, doende sulcx kragte deses aen de drie 
 kinderen van Jan Marrevelt en Eva Lamberts  
 in leven Egteluijden, genaemt Geertruijd, Henrica  



296 
 

ORAH 152  1741 fol. 148 
 
 en Beeltje Marrevelt, om alle haere na te laetene goe- 
 deren, gerede en ongerede, actien en crediten, niets uijtge- 
 sondert, eeuwiglik en erflick te hebben en te houden, met 
 uijtsluijtinge van alle haere andere bloetverwanten. 
 Met dese belastinge nochtans, dat sij aen de Meijd, die 
 ten dage van haer overlijden bij haer woont, sullen 
 geeven en uijtkeeren een rouw van sestig guldens, een 
 summa van twee hondert car. guldens, en het bedde, 
 peulw. kussens, dekens en verdere toebehoren soo en als bij 
 Testatrice beslaepen word; stellende Testatrice vervol- 
 gens tot Directeur en Executeur van haere geheele nae- 
Nota:dese gesubvir-  latenschap Doctoor Jan Apeldooreren, dewelke na haer over- 
guleerde woorden  lijden het geheele bestier alleen sal hebben, om niet alleen aen 
door een ander (: ni  een ijder Erfgenaem, na betalinge van alle lasten des boedels, 
fallor , de Tepatrix  sijne regte portie uijt te keeren, maer oock om het bestel 
selfs :) daer in geschre-  van haere begrafenisse en verdere bewind van het sterf- 
ven.  huijs te dirigeren na sijn welgevallen en goedduncken, mits 
 dat hij volgens stadtrecht daer voor sal gesalarieert 
 worden, sullende sijne verandwoordinge bij eene ordent- 
 lijcke inventaris gehouden sijn te doen; begeerende Te- 
 statrice haere begravinge op deselve wijse als haere 
 lieve Ouders begraven sijn, en dat sij in het selve graft, 
 daer in die leggen, geset sal worden; vervolgens soo het 
 mogte nodig wesen, en desen aengestelde Executeur dienstig 
 mogte oordeelen, om ijts van Testatricis ongereede goederen 
 te verkoopen, soo sal hij dat sonder eenige tegenspraeck 
 mogen doen; sullende de Erfgenaemen na dode van Testatrice 
 aen Dirck Engelen en Geertruijd Marrevelt Echteluijden 
 doen behoorlijcke opdragt en transport van het halve 
 Huijs bij haer bewoont wordende ingevolge accoord 
 met haer gesloten en getekent. begeerende dat dese haere 
 dispositie in de beste forme agtervolgt werde. Actum 
 den 13 Febr. 1741. get. en geseg. 
 
 Voor Holthe en Wilbrenninck Schepenen bekende Geertruijd  
 van Duijven in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft gecedeert en getransporteert voor haer en haeren 
 erven kragt deses aen de Heer Capitain Nicolaas Schras- 
 sert en Vrouwe Johanna Jacoba Frocanus Echteln. en hae- 
 ren erven haer Hof aen de Touwbaan buijten de Smeepoort 
 gelegen tusschen en naest de Hoven van de Heer Roede- 
 rick Schrassert en de wed. van Jan Rijcksen voor 280 gl. 
 vrij gelt, van welke koopspenn. Comparanten ten 
 vollen bekenden voldaen en betaelt te sijn, belovende 
 voorsr. Hof ten allen tijden te wachten en te wahren 
 kommervrij en alle voorpligt over den jaere 1740. 
 daer van afte doen als erfkoops recht is, onder ver- 
 band van haere persoon en goederen. Actum den 13 
 Febr. 1741. 
 
 Voor Graaff en Pronck Schepenen bekenden Jan Eke- 
 lenburg en Beertje van Raalt Egteln. voor sig en 
 haeren erven in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft en oversulx kragt deses te ce- 
 deren en te transporteren aen Dr. Johan Schras-  
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 sert, Secretaris deser stadt, en sijnen erven in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulx kragt 
 deses te cederen en te transporteren haer hofje gele- 
 gen voor de Luttekepoort in de Nijptang vlack agter 
 den hof van den Kooper, met het gangje langs deselve, 
 voor 175 gl. waer van Comparanten bekenden voldaen 
 te sijn. belovende mits dien den voorsr. hof en alle regt 
 van dien te wachten en wahren kommervrij en allen 
 voorpligt daer van af te doen, als erfkoops recht is, 
 onder verband en submissie als na rechten. Blijven- 
 de de huijr petri 1741. te verschijnen tot verkopers 
 profijte. Actum den 17 Febr. 1741. 
 
 Voor Van de Graaff en Westervelt Schepenen compareer- 
 den de Heer Nicolaas Schrassert, Capitain in dienst van 
 den staat der Vereenigde Nederlanden, ende Vrouwe Jo- 
 hanna Jacoba Frocanus Echteln., beijde gesond van lichaem 
 en verstand, dewelke verklaerden uijt onderlinge liefde 
 en toegenegentheit elkanderen en den een den anderen, 
 bij forme van testament, codicil, legaat, of andere 
 betere, te tugten in alle soodane gereede en ongere- 
 de, allodiale thins- en Heeren goederen, als de eerst- 
 aflijvige van haer beiden stervende sal koomen na 
 te laeten, om deselve bij de langstlevende na tugts- 
 rechten tot weder trouwen toe (: en niet langer.) 
 beseten, genoten en geprofiteert te worden. Uijtgeson- 
 dert de klederen en ’t geene verder tot eens ijders 
 lijf gehoort, die voort na ’t overlijden aen des 
 eerst overledens erfgen. sullen werden uijtgekeert. 
 Willende dat desen bij ’t afsterven van een van beide 
 sal hebben volkomen effect, daer toe mede inhe- 
 rerende de magt, die sij sig bij Huijwlicksvoorw. 
 hadden gereferneert. Ende vermits onder des 
 tweede Comparantes goederen mede was een 
 Heerengoed, genaemt Groot Vinkel, in Veluwe 
 Ampte Ermelo, karspel Nunspeet gelegen, soo 
 magtigden de Comparanten bij desen den wel- 
 geleerden Dr. Jan Reinder Pronck, Advocaat 
 voor den Hove provinciael van Gelderlant, 
 om d’ approbatie van dese Dispositie en Tugt bij 
 de Heeren van de Rekeninge in Gelderlant 
 ten respecte van voorn. Heerengoed, en soo eeni- 
 ge andere bij ’t overlijden meer gevonden mogten 
 werden, te versoecken en daer van te neemen brie- 
 ven in behoorlijcke forme, voorts daer omtrent 
 te doen ’t geen na de nature der goederen en 
 ordre der Camere wert vereischt. met magt 
 van substitutie en belofte van ratihabitie en indem- 
 nisatie als regt is. T’oirkonde bij Schepenen getekent 
 en gesegult in Harderwijk op den 6 Febr. 1741. 
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 Voor Holthe en Wolfsen Schepenen, bekenden Bartholt Aver- 
 camp en Cicilia van Hoeclum Egteln., de vrouwe met haeren 
 Eheman geassisteert, in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft, en oversulx kragt deses te cederen en te trans- 
 porteren aen den Heere Antonij van Westervelt, Heere van 
 Essenburg, Burgermr. deser stadt etc. en sijn WelEd. erven een 
 camp saeijlants sijn omtrent groot seven à acht mudden 
 gesaeij met des selfs onstaende houtgewasschen, leggende 
 in het Schependom van Harderwijk voor in de buijr- 
 schap Tonsel, van der Transportanten hof en allèe na de 
 kant van Tonsel en tusschen het Lant van den Heere 
 koper, met des selfs bevredinge en opwerp van de sloote 
 behorende tot dit lant in eijgendom, van de Sijpel af tot 
 aen des selfs hof toe, envan daer volgens de bereits ge- 
 maeckte sloot, soo als die gegraeven is na het lant tot 
 aen de Zoom of velt toe, ende sulx met alle recht en 
 geregtigheit, niets uijtgesondert, met schaepsdriften, plaggen 
 velden en gemeine of particuliere velden, soo op den Har- 
 denbrinck van als van Tonsel na Horst en Veltwijck en 
 soo op de gemeene weg na Ermel scheidende, mede niets 
 uijtgesondert; sijnde vrij goed, ende alleenlik beswaert 
 met een jaerlijckse verpondinge van seven guldens en een 
 Tins van drie guldens en veertien stuijv., blijvende het overi- 
 ge van de verpondinge en tins op het overige Lant van 
 ’t erve; ’t welck verkoperen blijven in eijgendom behouden, 
 (: welke verpondinge en tinsen verkoperen sullen suijveren 
 tot 1740 incluis; die daer tegens de vrugten van ’t jaer 1741. 
 sullen profiteren:) ende sulx alles voor eene summa van 
 drie duijsent en sesthien guldens, waer van Comparanten 
 bekenden voldaen te sijn in volgende wijse : aen Dr. David  
 Penninck als voogd van de kinderen van de Lieut. Johan  
 Marchant een capitaal en rente bet. -                               614 - : - 
 Aen de Diaconie deser stadt een capitaal en rente -        432 - : - 
 Een capitaal en rente, soo den Heer Kooper in ‘t 
                                                              erve gevestigd had, met nog een losse obligatie -            916 - : - 
Siet Protocol  Voor boete aen den Heere Lantdrost van Veluwe 
daer dese gevestigde  en daer op gelopen kosten, bet. -                                       57 - : - 
posten op en door  Wegens een peindinge van de Erfgen. van Me- 
dese betalinge door  vrouwe wed. Van Brienen -                                                150 - : - 
den Hr Koper gedaen,  Aen den Rentmr. Otters voor agterstedige Tin- 
zijn geroijeert  sen bet. -                                                                              50 - : - 
 Aen den Rentmre. deser stadt voor agterste- 
 dige Verpondinge -                                                               96 – 6 – 4 
 Nog boven ’t gene voorsr. op heden aen de Com- 
 paranten toegetelt in gelde -                                                700 – 13 – 12 
      Maeckende ’t saemen den vollen koopspen. ad. -        3016 - : - : 
 Belovende de Comparanten mits dien den Heere Kooper en 
 sijn WelEd. erven het vrije besit en eijgendom van voorsr. 
 parceel van nu af aen en vervolgens altoos te wachten 
 en wahren kommervrij en allen voorpligt daer van afte 
 doen als erfkoops recht is, onder verband van haere 
 personen en goederen, en stellende tot onderpand voor 
 alle opspraeck, evictie en ontheffinge van verdere 
 verpond. tinsen (: als voorsr. :) en alle verdere lasten haere 
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 ongerede goederen in deser stadt Schependom gelegen, spe- 
 cialik haere Landerijen in Tonsel, met submissie aen den 
 Hove van Gelderlant, Stadtgerigte van Harderwijck en 
 allen anderen Gerigten. Werdende den Secretaris geau- 
 ctoriseert om de voren gem. beswaeren ten protocolle 
 te roijeren. Actum den 22 Febr. 1741. 
 
 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen magtigden 
 Cornelis en Johan Koninck, ijder bijsonder, den welgeleer- 
 den Dr. Herman Toewater om t’Elburg bij middelen regtens 
 te vorderen soodane schult pretensien, als sij hebben 
 op en tot laste van Pietertje Roelofs wed. van Pieter  
 Claassen Stagger, en deselve te prosequeren tot de fi- 
 nale executie of voldoeninge incluis, oock die 
 penn. t’ontfangen en daer van te quiteren. Cum 
 clausulis ratihabendi ac indemnisaudi ceterisqe 
 de jure solitis. Actum den 27 Febr. 1741. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen bekenden 
 Jan Mijnssen voor sig en sijnen erven in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en 
 oversulx kragt deses te transporteren aen Lambert  
 Boxhorn en sijn vrouw een hof gelegen voor de groo- 
 te poort naest Richard Apeldorn ter eenre 
 en Gerrit Poel ter andere sijden, voor een summa 
 van 78 car. gln. daer van den Comparant beken- 
 de voldaen te sijn : dienthalven belovende den 
 voorsr. hof te wachten en wahren kommervrij 
 en allen voorpligt daer van af te doen, als erf- 
 koops recht is; onder verband en submissie 
 als na rechten. Actum den 27 Febr. 1741. 
 
 Voor H. van Westervelt en Wolfsen Schepenen bekende 
 Meijntje Tewits wed. van Gerrit Karssen, Richard  
 Apeldorn en Peter Karssen als voogden van de on- 
 mundige kinderen bij voorñ. Gerrit Karssen en  
 Meijntje Tewits ehelik geprocreert in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft gecedeert 
 en getransporteert voor haer en haeren erven, 
 sulx doende kragt deses aen Peter Beeckhoven  
 en Lijsbeth Liefhebbers Echteln. haer hof aen 
 de Smeepoorter gragt naest Bernhardus van  
 Manen en Jan Santbergen gelegen, voor 185 gl. 
 waer van Comparanten bekenden voldaen te sijn, 
 belovende voorsr. hof te wachten en wahren 
 en allen voorpligt over den jaere 1739. daer van 
 af te doen als erfkoops recht is, onder verbant 
 en submissie als na rechten. Actum den 28 Febr. 1741. 
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 Voor Wolfsen en Wilbrenninck Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Dirck Staal en Jan Eke- 
 lenburg voor ‘terfhuijs van Zegertje Heijmricks; des 
 beloofden Jan Sluijck, Anna, Fennitje en Henrikje Sluijck,  
 als erfgen., de voorsr. burgen te vrijen als regt is. Actum 
 den 28 Febr. 1741. 
 
 Voor deselve Schepenen magtigden Anna, Fenne en 
 Jan Sluijck, sij tut. secr.; haer suster Henrikje Sluijck,  
 om alle haere affaires in en omtrent de erfnis van 
 haer Moeij Zegertje Heimricks zall., soo hier als elders 
 t’Arnhem en elders, te verrigten, te verkopen, trans- 
 porteren, caveren, penn. t’ontfangen en te quiteren, ende 
 generalit. alles te doen, het gene de nature der saec- 
 ken sal vereisschen, cum potest substituendi ceserisq 
 clausulis de jure solitis. Actum den 28 Febr. 1741. 
 
                           Lectum et recognitum 
                                 6 Mart. 1741. 
 
                                        Gerrit Martensen Schipper magtigt den Proct 
                                             Bon generaliter in omnibus contra quoscunniq 
                                             et ubicumque, cum potest. substit. d. 28 Febr. 
                                             1741. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen bekende 
 Jacobje Henricks wed. van Henrik de Vent voor sig 
 en haeren erven wegens opgenomen en ter leen ont- 
 fangen penñ. opregt en deugdelik schuldig te sijn 
 aen de Jufferen Lucretia Gijsberta, Nalida Helena,  
 Geertruijd en Arnolda van Brienen en haer wgb. 
 erven een summa van tweehondert car. guldens; 
 daer van sij beloofde jaerlicx te betalen, een 
 rente van drie en een halve guldens van ijder hon- 
 dert, en daer in te sullen continueren tot de finale 
 aflosse toe, die jaerlicx op ijder verschijndag (: heden 
 over een jaer de eerste :) sal mogen geschieden, mits 
 een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. Stellende 
 voor capitaal, renten en allen kosten tot een speci- 
 aal onderpand een camp lants met sijn houtgewasch, 
 gelegen in den Harderwijcker Enck naest ’t lant 
 van de Heer Burgermr. Van Westervelt, en verbin- 
 dende tot verdere wahrschap haer persoon en 
 goederen, om allen hinder daer aen te verhaelen. 
 Met renuntiatie van alle exceptien, sonderling 
 van ongetelden gelde, waer van sij sig ten genoegen 
 geinformeert hielt: onder submissie als na reg- 
 ten. Actum den 28 Febr. 1741.  
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                                       Certificatie van Derck Staal en Derck Knoop 
                                       0ver de personen van Albert Hoefhamer en 
                                       Johannes de Vent cum uxoribus et liberis. 
                                       d. 1 Mart 1741. 
                                       Derck Roelofs magtigd Joh Brouwer in ‘t  
                                       oldebroeck @ Jacob de Man. d. 2 Mart 
                                       1741.  
 
 Voor Van de Graaff en Boonen Schepenen compareerden 
 Willem Blauw voor de halfscheit Erfgen. van wijlen 
 sijn Grootvader Joris Blauw, Andreas Snell als Erf- 
 genaem van Heijltje Rouw zall. als burge voor ’t erf- 
 huijs van Joris Blauw, ten respecte van Henrick van  
 Heerdt getrouwt aen Geertje Blauw, voor de andere 
 halfscheit Erfgen. van den selven Joris Blauw, en 
 Maria van Beeckhuijsen wed. van wijlen Lambert  
 Blauw, dewelke omni meliori modo deden contra- 
 verburginge voor de kosten van soodane appel 
 als den Ontfr Boon van Voorst heeft geïnterponeert 
 van een saecke op den 9 Jan. 1741. tussen desen 
 Comparanten en geseide Ontfr Boon van Voorst 
 bij de WelEd. en Achtb. Magistraat deser stede ge- 
 pronuntieert, sulx doende met de persoon van 
 Jurrien de Hes, dewelke tot dien eijnde heeft ver- 
 bonden sijn persoon en goederen, belovende 
 Comparanten haeren burge te vrijen kost en 
 schadeloos te houden, onder verbant en sub- 
 missie als na rechten, met versoeck van insi- 
 nuatie en registratuur. Actum den 6 Maert. 
 1741. alhier geregistreert eod. die en door den Roeijdr. Ekelen- 
 burg aen den Appelt geinsinueert den 9 Dito. 
 
 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen bekenden 
 Bernhardus Evertsen en Aaltje Morren Echteln. voor 
 sig en haeren erven wegens opgenomen en met 
 voorweeten en consent van de Heeren van de 
 Magistraat ter leen ontfangen penñ. opregt 
 schuldig te sijn aen de gereformeerde Diaconie 
 deser stadt eene summa van hondert en vijftig 
 car. guldens, daer van sij beloofden jaerlicx te 
 sullen betalen een rente van vier guldens per 
 centum en alsoo ses guldens; welke rente sal 
 continueren te loopen tot de finale erlegginge 
 der hoofdsumme toe, die t’elken verschijndage 
 (: heden over een jaer de eerste :) sal konnen 
 geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens 
 opgeseit sijnde. Stellende tot een speciael on- 
 derpand haer huijs, en camer en alle ap- en de- 
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 pendentie, staende in de Lutteke poorts Strate, bij haer 
 selfs bewoont en beseten werdende, en tot verdere wahr- 
 schap alle haere verdere gerede en ongerede goederen, om 
 allen hinder en schade daer aen te verhaelen; met re- 
 nuntiatie van alle exceptien, sonderling van ongetelden 
 gelde, onder submissie als na rechten. Actum den 8 Mart. 
 1741. 
 
 Voor Holthe en Meester Schepenen, loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Henrik Sicken en Samu- 
 el Schaftenaer voor ’t erfhuijs van wijlen Hermtje  
 Henricks, alhier overleden; des beloofden Peter Beeck- 
 hof en Eijbert Gerrits non. uxor. Johanna Cornelissen  
 als Erfgenñ. de voorñ. burgen te vrijen, onder verband 
 als na rechten. Actum den 10 Mart. 1741. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen bekenden 
 Henricus Bierman en Jannetje Staal Egteln., voor 
 sig en haeren nakomelingen, dat Johanna Vos  
 wed. van Evert Spittael hen vergost had, dat sij 
 ter oorsaecke gelegentheid van het optrecken haerer gevel souden 
 mogen betimmeren de muure staende op de plaets 
 tusschen haer beijder huijsen in de Schoemakers strate 
 dat egter die muur nu en vervolgens was geble- 
 ven en sou blijven de muijr van de voorñ. Wedu- 
 we, met speciale aenbelofte, dat, soo Johanna  
 Vos of haere nakomelingen in het toekomende 
 op die muijr souden willen bouwen, sij Comparan- 
 ten en haere nakomelinge haer getimmer van 
 deselve wederom sullen intrecken en van die 
 muijr afneemen. Actum den 16 Mart. 1741. 
 
                                        Jan Buijtenhuijs magtigt sijn vader Gerrit  
                                        Jansen Huijskamp over de erfnis van Evert  
                                        Jansen Buijtenhuijs in amplissima forma. d. 
                                        17 Mart. 1741. 
 
                                         Den ontfr B.V. Voorst magtigt Dr. J.R. Pronck 
                                         in cas d’Appel contr. Willem Blauw cum suis. 
                                         d. 25 Mart. 1741. 
 
                                         Aalt van de Hoef magtigt den Procr Bon contr. 
                                         Franck Decemersen. d. 25 Mart. 1741. 
 
                                         Henrica Jansen Uberink magtigt Sweer Ploegman  
                                         om voor de Wesenkamer van ’t Scholtampt van 
                                         Zutphen haere voogden te bedancken en een obli- 
                                         gatie ad 150 gl. cum interee te ontfangen van de 
                                         Wed. van Alb Ploegman. d. 29 Mart. 1741. 
 
 Voor Holthe en Westervelt Schepenen hebben Willem Brinkinck  
 en Gerrit Elfrinkhof verburgt, als voorvanks 
 recht is, het Erfhuijs van Geertruijd van Duij- 
 ven; des beloofden Geertruijt van Marrevelt  
 Huijsvrouwe van J. Rijckhof bij absentie van 
 haer man voor haer en haer suster Beeltje  
 Marrevelts, en Albert van Nunspeet en Marten  
 Vermeer als voogden van Henrica Marrevelts  
 de voorse burgen deses burgtogts halven te indemni- 
 seren. Actum den 30 Mart. 1741.  



303 
 

ORAH 152  1741 fol. 151vso 
 
 Voor Van de Graaff en Apeldorn Schepenen hebben Lam 
 bert Berentsen en Jannetje Peters Echteln. in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop verkoft gecedeert en getransporteert 
 aen Cornelis Jansen en Frankje Peters Echteln. een huijsje 
 in de Luttekepoort-Strate, daer de wed. van Claas Egbert- 
 sen ter eenre en de wed. van Peter Trouw ter andere sijden 
 gehuijst sijn, voor seventig guldens, daer van Compa- 
 ranten bekenden voldaen te sijn; belovende voorsr. 
 huijsje te wachten en wahren als erfkoops recht is, 
 onder verbant en submissie als na rechten. Actum 
 den 11 April 1741. 
 
 Voor Van de Graaff en Westervelt Schepenen bekenden 
 Cornelis Jansen en en Franckje Peters Echteln. voor 
 sig en haeren erven opregt en deugdelik schuldig 
 te sijn aen Adam van Luijck en Helena van Eerten 
 Echteln. wegens vorens opgenomen penn. vijftig guld. 
 volgens kantschrift dat hier mede gedodet is, en 
 daer en boven nog wegens nu aengetelde penn. ge- 
 lijcke vijftig, dus te saemen hondert guldens; waer 
 van Comparanten beloofden te betaelen jaerlicx 
 een rente van drie en een halve guldens, en daer in 
 te continueren tot de finale erlegginge des capi- 
 taels toe, die alle jaer op den verschijndag, (: heden 
 over een jaer de eerste :) sal mogen geschieden, mits 
 een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. Voor 
 welk capitaal, rente en bij wanvoldoeninge deser 
 te vallen kosten, sij Comparanten tot een speciael 
 onderpant stelden haer Huijsje in de Lutteke 
 poorts Strate, daer de wed. van Claas Egbertsen 
 ter eenre en de wed. van Pieter van Trouw ter ande- 
 re sijden gehuijst sijn, en stelden tot een verdere gene- 
 rale wahrschap haer persoon en verdere goederen, 
 met renuntiatie van alle exceptien, sonderling 
 van ongetelden gelde, onder submissie als na 
 rechten. Actum den 12 April 1741. 
 
 Voor Westervelt Jun. en Pannecoeck Schepenen loofden 
 en wierden burgen, als voorvancks recht is, Willem  
 Brinkink en Derck Staal voor ’t erfhuijs van 
 Antonij Dirksen en Evertje Jansz. in leven Echteln., 
 des beloofden Jan Wijgmansz en Annetje Wijgmansz.  
 kinderen en Erfgen., de voorñ. burgen te vrijen 
 als regt is. Actum den 12 April 1741. 
 
 Voor H. van Westervelt en Wilbrenninck Schepenen 
 compareerden Herman Gerritsen Prins voor de 
 halfscheit, ende Hendrik Cragt en Henrikje Vorstel- 
 mans Echteln. voor sig, en als last hebbende van 
 Henrik Schut en Maritje Vorstelmans, als mede 
 van Arie Simons en Hilletje Vorstelmans (: volgens 
 der selver kantschriften aen Schepenen vertoont :) 
 voor de andere helfte, en bekenden in eenen ste- 
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 digen erfcoop te hebben verkoft en mits dien te transporteren aen 
 Jan Arntsen en Engeltje Beerts Echteln. en haeren erven een 
 Hagentje gelegen aen den hof van koperen in Hierden, groot 
 circa een spind lants, vrij van verpondinge, voor twee en 
 dertig guldens, daer van Comparanten bekenden voldaen te 
 sijn. Belovende oversulcx voorsr. parceel te wachten en wahren 
 als erfkoops recht is, onder verbant als na rechten. Actum 
 den 14 April 1741. 
 
 Voor Geltsaijer en Westervelt Schepenen, als Overweesmre. 
 heeft Jan Mingelen sijn Dogtertje Geertje Mingelen, bij Maria  
 Semelincks ehelik geprocreërt, voor ’s Moeders goed bewesen 
 een summa van twintig guldens, en daer en boven de goederen 
 tot ’s moeders lijf gehoort hebbende, soo als deselve hier onder 
 gespecificeert staen; welke goederen en gelden aanstonts 
 aen de onderbenoemde voogden sijn overgegeeven en onder 
 deselve in een coffer sullen bewaert worden; Blijvende den 
 verderen boedel met alle raad en onraat tot profijte en 
 laste van de Comparant; welke daer en boven heeft aengeno- 
 men het kind te alimenteren en op te brengen tot des 
 selfs mondigheit toe, ende te laeten leeren lesen, schrijven, 
 naeijen ende voorts als met sijn staat over een komt. 
 Zijnde hier aen over en mede te vreden geweest Jan Poel  
 en Henricus Bierman, beijden als aengestelde voogden 
 door de Heeren van de Magistraat; aen welke voogden 
 bevorens behoorlijcke informatie des boedels gedaen 
 ware, ende op wiens verklaeringe Schepenen dan oock 
 dese afgoedinge hebben geaggreërt. Actum den 15 April 
 1741. Specificatie der voorsr. goederen: Een goud ringetje. 
 Sijlvere beugel, sijlvere punthaeck. 22 hembden, 12 ondersten, 
 15 paar mouwen, 3 dubbele mutsen, 53 enkelde mutsen, nog 2 
 enkelde mutsen, 14 neteldoeckse neusdoecken, 5 linnen neus- 
 doecken, 3 paer linten, 2 witte linnen schorteldoecken, 4 cot- 
 toene schorteldoecken, 6 borsten, 13 onder mutsen, 4 kin- 
 der borstrocken, 20 kinder bovenmutsen, een wit lint, 13 
 kindermutsen, 9 flepjes, 4 kinder hembdjes, 1 paer kinder- 
 handschoenen, 2 paer kinder mouwtjes, 3 paer vrouwen 
 handschoenen, 1 paer swarte sijden dito, 1 paer moffe hand- 
 schoenen, Eenige wullen en enige linnen lappen, 4 witte 
 borstrocken, een sijden damasten rock, een swarte greijne 
 rock, een bonte cottoene rock, een swegtel, 3 dage- 
 lijckse schorteldoeken, 2 calaminke rocken, 1 coleurde 
 greijne rock, 1 baeije rock,1 krippen jack, 2 swarte ras 
 de marocque jacken, 2 stoffe jacken, 3 bonte jacken, 1 pak- 
 je oude kanten, 3 paer borstrocks mouwen, 1 borstrock, 
 1 swarte sijden schorteldoeck, 1 swarte sijden caper, nog een 
 swarte schorteldoeck, een groen damaste rijglijf, 4 feij- 
 teltjes, 1 spelde kussen, een waeijer. 
 
 Voor De Graaff en Westervelt Schepenen compareerden Jan  
 Koninck ende Geertruijd Smith Egteluijden, beijde haeres ver- 
 stants volkomen magtig, dewelcke verklaerden elkanderen 
 reciproquelik te bemaecken het vrugtgebruijck van alle des 
 eerst overledens gereede en ongereede goederen, actien en crediten, 
 niets uijtgesondert, ende sulcx tot des langstlevends dood toe; ende 
 vorders van vollen waerden te houden haere huijwlijcks voor- 
 waerden met het geene daer in tot wedersijds saveur ge- 
 disponeert hebben (: waer bij sij sig de magt deser oock gereserveert 
 hebben :) soo dat de langstlevende dat alles eerst sal vooraf 
 trecken en in eijgendom hebben en houden eeuwiglik en erflick, 
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 en de bovenstaende tugt sal bestaen van ’t gene na af- 
 treck van die bij huijwlijcksvoorwaerden bemaeckte en 
 versprokene gelden en effecten nog in des eerst overledens 
 nalatenschap sal overig sijn. Dog blijft van dese tugt ge- 
 eximineert all ’t gene tot des overledens lijf behoort, soo goud 
 en sijlver, klederen, linnen en wullen, welke aen des overleden 
 Erfgen. anstonts sullen worden uijtgereijckt. Ende verklaer- 
 de de laetstgem. Comparante door haer Erfgen. te ver- 
 staen haer volle broeder Willem Smith, den selven hier 
 mede nominerende en instituerende, met uijtsluijtinge 
 van haer halve broeder Everd Klinkenberg en allen an- 
 deren. Willende de Comparanten dat dese als testament 
 codicil, legaats of alle andere betere forme sal hebben 
 het uijtterste effect. Actum Harderwijck den 11 April 
 1741. en geregistr. den 15 Dito. get. en geseg. 
 
 Voor Westervelt en de Graaff Schepenen bekenden Jaco- 
 bus Rijckhof en Geertruijd Marrevelt Echteln., voor 
 sig en sig mede sterck makende voor haer suster Beel- 
 tje Marrevelts, ende Albert van Nunspeet en Marten  
 Vermeer als voogden van Henrica Marrevelts,  
 te saemen ex testamento Erfgen. van Geertruijd van  
 Duijven, te cederen en te transporteren voor sig en 
 haeren erven kragt deses aen Derck Engelen en Geer- 
 truijd Marrevelts Echteln., een half huijs in de 
 Brugge-Strate naest de huijsen van den Heere Burgmr. 
 Van Westervelt en Benjamin Minuict, ende sulcx 
 uijt hoofde van seecker contract tusschen Geertr. 
 van Duijven en Derck Engelen en sijn vrouw gesloten 
 den 6 Dec. 1740. en opgevolgde last en bevel van de 
 overledene bij haer testament van den 13 Febr. 1741., 
 werdende gem. halfscheit bij desen genomen op een 
 summa van 250 gl. en verclaerende de Comparan- 
 ten qq. geen recht of eijgendom meer aen gem. 
 halfscheit te behouden in eeniger manieren, met 
 belofte van ’t selve te wachten en wahren kommer- 
 vrij en allen voorpligt af te doen, oock contra quos- 
 cumque te defenderen, met submissie aen den Hove 
 van Gelderlant, Stadtgericht van Harderwijck en 
 allen anderen Richteren en Gerichten. Actum den 
 4 April 1741. en geregstr. den 15 Dito. 
 
                                        Dmns Henricus van Balen en sijn Vrouw consenteren in ‘t  
                                        huijwlijck van haere Dogter Mairarda Maria van  
                                        Balen met Derck Henrick van den Vange. d. 17 April 
                                        1741. 
 
 Voor Pannecoeck en Wilbrenninck Schepenen be- 
 kenden Wijne Henricksen en Henrickje Gerrits  
 Echteln., sij tut. Secr., wegens opgenomen penn. 
 opregt schuldig te sijn aen de Jufferen Lucretia  
 Gijsberta. Nalida Helena, Geertruijd en Arnolda van  
 Brienen en haeren erven een summa van vierhon- 
 dert car. guldens, daer van sij beloofden jaerlicx 
 te betalen een rente van drie en een halve guldens 
 van ijder hondert, en daer in te sullen continueren 
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 tot de aflosse toe, die alle jaer op den verschijndag sal mogen 
 geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde, 
 Zullende den eersten verschijndag sijn heden over een jaer. Voor 
 welk capitaal rente en bij wanbetalinge hier op te lopen 
 kosten sij tot een speciael onderpand stelden en verbon- 
 den haer huijs met de schuijr en verdere ap- en dependen- 
 tie, staende in de groote poorts strate naest Albert Hol  
 ter eenre en de Heer Burgmr. Apeldorn ter andere sijden, 
 en tot verdere generale wahrschap stellende haere 
 persoon en goederen. Met renuntiatie van alle exceptien, 
 sonderling van ongetelden gelde, waer van sij onder- 
 rigt waren, en submissie als na rechten. Actum den 21 April 
 1741. 
 
 Voor deselfde Schepenen bekenden Wijne Henriksen en Henrikje  
 Gerrits Echteln., sij tut. secr. marit., in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en oversulx kragt deses te cederen 
 en te transporteren aen vrouwe Henrietta Johanna Schras- 
 sert wed. van wijlen de Heer Engelbert George Ardesch  
 en haeren erven een Hof gelegen voor de Lutteke poort 
 aen de weg op den hoeck van de Nijptang ter eenre en 
 den wed. Blauw ter andere sijden, voor vierhondert car. 
 guldens en een goude Ducaton, waer van sij bekenden den 
 gouden Ducaton anstonts te hebben ontfangen, en de vrouwe 
 Koperse tot haer laste hield de vier hondert guldens welke 
 de Diaconie deser stadt in haer Comparante huijs en 
                                                   desen hof gevestigt heeft, welke de Koperse op den aenstaenden 
 verschijndag den 3 April 1742. sou afdoen, met het 
 jaer rente alsdan te vervallen, daer tegens Koperse 
 wederom de huijr alnu lopende sal profiteren. waer 
 mede dan de Comparanten bekenden van de vollen 
 koopspenn. voldaen te sijn; en beloofden den voorsr. hof 
 op een verpondinge van agthien stuijv. te wachten en 
 wahren kommervrij en alle voorpligt daer van af 
 te doen als erfkoops recht is, onder verband en sub- 
 missie als na rechten. Actum den 21 April 1741. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen bekenden Claas Jansen  
 voor sig, weduwenaer van Jannetje Gerrits, mitsgaders Gerrit, 
 Jan en Reintje Claassen Erfgen. van voorn. Jannetje Gerrits, 
 nevens der twee genoemde Comparanten Gerrit en Jan Claas- 
 sens vrouwen Beertje Teunissen en Nika Teunissen; in eenen 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft en oversulx kragt deses 
 te transporteren aen Gerrit Poel en Hilletje Reijersen  
 Egteln. de geregte halfscheit van een huijs en plaetsje 
 in den Oosterwijck naest Gosen Harmsen en Henrik Hoen- 
 ders, voor een summa van twee hondert car. gulds 
 waer van Comparanten bekenden voldaen te sijn door 
 een obligatie de dato den 23 Jan. 1711. ad. 200 gelijcke gl. 
 welke den Koper tot der Comparanten laste had, en 
 hier mede gedodet is. Belovende dienthalven voorsr. 
 halve huijs (: waer van Koperen reets de wederhelft 
 besaten :) te wachten en wahren kommervrij en allen 
 voorpligt daer van af te doen als erfkoops recht is; 
 onder verband en submissie als na rechten. Actum 
 den 25 Jan. 1741. en geregistr. den 22 April 1741. 
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                                       Antonij Clumpert magtigd P. Menkema t’Embden 
                                       ad lites et negotia. d. 16 Mart. en geregistr. 22 
                                       April 1741. 
 
 Voor Boonen en Westervelt Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Jan Barentsen Wittop  
 en Barent Slijckhuijs voor ’t erfhuijs van Henrikje  
 ten Hove in leven wed. van Gerrit Engelen; des beloof- 
 den Derck Engelen en mr. Bessel Losser in huijwlijck heb- 
 bende Elisabeth Engelen, als kinderen en Erfgen., de 
 voorse burgen te vrijen als recht is. Actum den 25 April 
 1741. 
 
 Voor H. V. Westervelt en Pannecoeck Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is, Gerrit Lubbertsen 
 en Peter Hannissen voor ’t erfhuijs van Lubbert Peter- 
 sen; des beloofden Peter en Gerrit Lubbertsen, sich beide 
 mede sterck makende voor Cornelis Cornelissen in huijw- 
 lijck hebbende Jannetje Lubbertsen, te saemen Erfgen. 
 de voorn. burgen te vrijen als regt is. Actum den 
 26 April 1741. 
 
 Voor De Meester en Wilbrenninck Schepenen compareerde 
 Annetje Simons wed. van wijlen Maas Dircksen, soo veel 
 nodig geassisteert met Dr. Hubert Martinus Bon, dewel- 
 ke bekende voor haer en haeren erven opregt en deugde- 
 lik schuldig te sijn aen en ten behoeve van Coopman 
 Richard Apeldorn en Wilmina Westerhoven Egteln. en 
 erven een capitale summa van 450 guldens, proce- 
 derende wegens op verscheide tijden en in verscheide jaeren 
 aen haer verstreckte penn. vermogens liquidatie en afreke- 
 ning tussen Comparanten en haer voorn. crediteuren 
 deswegen op heden gehouden, welke voorsr. summa Com- 
 parante beloofde en aennam aen geseide crediteuren 
 te voldoen en restitueren heden over een jaer met den 
 interesse van 4 gelijcke guldens van ijder hondert, 
 en die summa alsdan nog niet erleggende in de beta- 
 linge der renten als voorsr. te continueren tot de 
 volle en effective betalinge toe, die alle jaer reci- 
 proquelik sal mogen worden geeijscht en gedaen, mits 
 een half jaer voor den vervaldag behoorlijcke de- 
 nuntiatie en opsage gedaen wordende. Verbindende 
 de Comparante voor de restitutie van ’t geseijde capi- 
 taal en voldoeninge der rente niet alleen haer per- 
 soon en gerede goederen, hoe genoemd en waer in be- 
 staende, soo in boedel, huijsraad, als ’t gene tot haer 
 visserije van fuijcken, netten als anders, niets uijt- 
 gesondert, als mede haer Schuijt, seijlen, touwen, dreggen 
 en verder toebehoren, maer oock deselve haer voorsr. 
                                                 gerede goederen, met haeren vrije wille en na volkomen infor- 
 matie van verwillekeurings rechten, bij parate executie 
 en aenkeringe ten behoeve van meergem. crediteuren 
 te verwillekeuren als na deser stadt rechten, eijgt, om allen 
 hinder en schade daer aen te verhaelen; sullende dese 
 verwillekeuringe van volkomen waerde en kragt blij- 
 ven tot de volkomen betalinge toe; renuntierende mede 
 van alle exceptien en uijtvlugten den inholde deses eenig- 
 sints contrarerende, in specie mede ’t regt van verjae- 
 ringe en verdaging. Actum den 1 Meij 1741. 
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 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen en overprovisoren van  
 de Diaconie deser stadt verklaerden Jacob Wesenhagen en 
 Antje Cornelissen Egteln. aen Jacobus Sirkel en Beatrix Proper  
 Echteln. te hebben verkoft haer huijs en de Hooge Strate, waer 
 in de Diaconie deser stadt gevestigt stond met een capitaal van 
 vijfhondert gl. op den 15 Dec. 1725. daer in ten behoeve van 
 Dr. Johan Greve geconstitueert, en vermits sij gehouden wa- 
 ren den voorn. Koperen een vrij huijs te leveren, soo ver- 
 klaerden sij met toestemminge van voorn. Schepenen 
 als Overprovisoren het gemelte huijs te ontheffen van het 
 voorse verbant, en ’t selve wederom over te brengen en 
 te stellen tot en in haer huijs in de Schoenmakerstrate 
 op den hoeck aen den Hooge Strate, daer sij selfs in woonen, 
 daer in dienvolgens bovenglte. 500 gl. bij desen vestigen- 
 de, met belofte van rente en als voorts in die voorgem. 
 vestenis van den 15 Dec. 1725. is gestipuleert en overgegeven. 
 stellende tot verdere wahrschap haer persoon en goe- 
 deren, in specie soodanig stuck lants in Tonsel van Dr. 
 Penninck qq.aengekoft, als hem staet getransporteert 
 te worden: met submissie als na rechten. En verklaerden 
 Schepenen en Overprovisoren het eerstgenoemde en ver- 
 kofte huijs en erve van alle verband der Diaconie 
 t’ontslaen, en dese overbrenginge en nieuwe vestenis alsoo 
 als voorse t’aggreëren; mits alvorens door Comparanten 
 werden afgedaen en ten protocolle geroijeert soodane 
 200 gl. als de Erfgen. van Jacobus Hoefnagel op den 11 Jan. 
 1729 gevestigt hebben in het nieuwlijcks verbonden huijs. 
 Actum den 2. Meij 1741. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden Jacob Wesenhagen en 
 Antje Cornelissen Echteln. voor sig en haeren erven in 
 eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en 
 dienvolgens te transporteren aen Jacobus Sirkel en 
 Beatrix Proper Echteln. en haeren erven een huijs en 
 plaetse, met de agterkeuken en alle ap- en dependen- 
 tie, staende en gelegen in en aen de Hooge Strate 
 naest de Heer Burgmr. Boonen ter eenre en Jan  
 Wittop ter andere sijden, voor 1050 car. guldens 
 daer van Comparanten bekenden voldaen te sijn. 
 Belovende mits dien voorsr parceel, doende in ver- 
 pondinge 4 – 12 – 8, te wachten en wahren kommervrij 
 en allen voorpligt, de Verpond. 1740. incluis, af te  
 doen als erfkoops recht is, onder verband en sub- 
 missie als na rechten. Actum den 2 Meij 1741. 
 
 Voor Westervelt en Westervelt Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Reijer van Wessel en 
 Peel Sandijck voor ’t erfhuijs van Bartje Reijnders; des be- 
 loofde Jacob Claassen weduwenaer, als voogd sijner kinderen 
 bij genoemde Bartje verweckt, de voorseide burgen te 
 vrijen als recht is. Actum den 5 Meij 1741. 
 
 Voor Van Holthe en Wilbrenninck Schepenen hebben 
 Jacob Santbergen en Sijtje Abrahams Echteln. 
 in eenen stedigen erfkoop verkoft gecedeert en 
 getransporteert aen de Heer Burgmr.  Paulus Wilbrenninck Gerrit Snell en Henrickje  
 en sijn welEd. erven  Lamberts Echteln. den opstal van twee boogen aen 
 de stadts muur tusschen de Smee en Lutteke poor- 
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 ten naest Henrik Verhoef ter eenre en Lambert Moijen  
 ter andere sijden, met alle recht soo sij daer aen hebben, 
 voor vijf en dertig gl. en daer en boven alle de booggel- 
 den en lasten soo daer op verlopen sijn, welke mede tot 
 Koperen laste blijven; belovende voorts de voorse boogen 
 op ’t ordinaris booggelt te wachten en wahren als erfkoops 
 recht is, met bekentenis van den ontfang des voorsen 
 Koopspennings, onder verbant als na rechten. Actum 
 den 6 Meij 1741. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden Jacob Santbergen en 
 Sijtje Abrahamsz. Echteln. voor sig en haeren erven 
 wegens geleende penn. opregt schuldig te sijn aen 
 Gerrit Snell en Henrikje Lamberts Echteln. en haeren 
 erven een summa van Seventig guldens, daer van sij be- 
 loofden te betalen een rente van 5 gl. tegen ’t hondert 
 gerekent, en daer in te continueren tot de aflosse toe, 
 die op ijder verschijndag (: heden over een jaer d’eerste ) 
 sal mogen geschieden, mits een vierdeel jaers te voren 
 opgeseit sijnde. Voor ’t een en andere en bij wanvoldoeninge 
 te vallen kosten verbonden Comparanten specialik haer 
 huijs en backerij met allen aenkleven van dien, staende 
 in de Luttekepoort-Strate bij haer selfs bewoond en 
 gebruijckt, en voorts generalik haer persoon en 
 goederen, met renuntiatie van alle exceptien, sonder- 
 ling van ongetelden gelde. Actum den 6 Meij 1741. 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen loofden 
 en wierden burgen, als voorvancks recht is, Henrick  
 Lubbertsen en Jochem Jacobsen voor ’t erfhuijs van 
 Gerrit Lubbertsen en Lubbetje Helmigs in leven Egteln. 
 des beloofden Peter Hannissen in huijwlijck hebbende 
 Grietje Gerrits, en Jacob van Beeckhuijsen en 
 Peter Lubbertsen als aengestelde voogden van 
 Cornelis Gerritsen, de voorse burgen te vrijen als 
 recht is. Actum den 6 Meij 1741. 
 
                                        Burgmr. Oosterbaan magtigt den Proct Bon       De Wed. Ardesch magtigt den 
                                        generaliter ad lites hic et ubiqr. cum pot.      Proc. N. van Hamel in omni- 
                                        substit. d. 9 Meij 1741.       bus et ad. omnia ten Lantge- 
       rigte van Veluwe, ton ad 
       futura quon presentia. den  
       Meij 1741. 
 
 Voor Pronck en Pannecoeck Schepenen loofden en wier- 
 den burgen, als voorvancks recht is, Adam van Luijck  
 en Albert Gijsbertsen voor ’t erfhuijs van Jan Marten- 
 sen en Beertje Renden in leven Echteln. des beloofden 
 Rende Beertsen, Henrik Beertsen en Jacob Beertsen, voor- 
 kinderen van Beertje Renden, sig mede sterck makende 
 voor Gerrit Beertsen, mitsgaders Jacob Dircksen, en sig 
 mede sterck makende voor de voogden van sijne on- 
 mundige Broeders, ende Rende Beertsen als voogd over de 
 voorkinderen en caverende de rato voor Jannetje Gerrits  
 als voogdesse over de Nakinderen van Peter Beertsen, de 
 voorn. burgen, pro portionibus hereditarus te vrijen als 
 recht is. Actum den 10 Meij 1741. 
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 Voor Geltsaijer en Van de Graaff Schepenen heeft Pieter van de  
 Rijp verburgt soodane actie, als Peter Dijsberg sustineerde te 
 hebben op soodane taback, als den Comparant uijt den Veerman 
 had gekregen, en waer voor hij deselve had doen brengen in 
 St. Joris, met de persoon van Jacob van Wanrode, die present 
 sijnde dese burgtogt aennam, tegen belofte van guarand. ver- 
 soekende den eersten Comparant, dat desen aen Peter Dijsberg 
 moge worden geinsinueert, met nog nalige presentatie van 
 den verschulden inpost. Dus anders voornemens sijnde den 
 taback op sijn recht met consent des Heeren wederom te 
 haelen. Actum den 13 Meij 1741. Siet ’t relaes van den Roeijdr. 
 onder de Minuten. 
 
                                         Capt N. Schrassert magtigd Jan Dirk-      Rijcket Noijen magtigd Gerrit Snel  
                                         sen van Rhee contra Willem Dirk-      ad omnia presentia et futura d. 15 
                                         sen. d. 15 Meij 1741.      Meij 1741. 
 
 Wij Antonij van Westervelt ende Joachim Johan Geltsaijer,  
 Schepenen der stadt Harderwijck, doen kond en certificeren 
 hier mede, dat wij versogt sijnde ten sterfhuijse van de Heer 
 Wilhem Pannecoeck, aen ons aldaer vertoont en overgege- 
 ven is een besloten instrument getekent en besegult bij 
 Jac. Schrassert en P. Oosterbaan, mitsgaders Johan Schrassert  
 Schepenen en Secretaris respectivelik deser stadt, gedateert 
 den 28 Febr. 1733. waer van de superscriptie inhield eene 
 verklaeringe van geseide Heer Wilhem Pannecoeck, dat 
 in het daer in ingesloten gecachetterd papier begrepen 
 was sijne uijtterste wille, die hij begeerde dat na sijn dood 
 geopend ende als testament, codicil, legaat, of andere bete- 
 re forme stiptelik nageleeft sal werden; als mede vol- 
 magt op Dr. Andreas Pilgrom Ardesch Advocaat voor 
 den Hove van Gelderlant, om de approbatie op de inge- 
 slotene Dispositie, soo verre deselve des Disponents Heeren- 
 goederen tot Leuvenum gelegen betreft, van de Heeren 
 van de Rekeninge deser Provincie te versoecken en 
 daer van t’ontfangen brieven in forma. Ende Hebbende 
 dese Dispositie tot bijlage de opgem. Brieven van appro- 
 batie van die van de Rekeninge in Gelderlant in dato 
 den 7 Meert 1733. Dat wij voorn. Schepenen in plaetsen 
 van de bovengem. Heeren Jac. Schrassert, thans overle- 
 den, en P. Oosterbaan, impotent, nevens den Secretaris 
 Johan Schrassert, de ondertekeningen en segulen 
 van de eerst bovengem. Acte gesien en gevisiteert 
 hebbende, deselve alle hebben bevonden te sijn egt, on- 
 gevitieert ende ongecancelleert; ende vervolgens 
 deselve open gemaeckt sijnde, daer in bevonden hebben 
 een ander versegult papier, gesloten met het segul 
 van den overledene, ’t welk insgelijcks geopent 
 sijnde bevonden is te behelsen de testamentaire 
 Dispositie van bovengem. Heer Wilhem Pannecoek 
 in dato den 28 Febr. 1733. en bij den Disponent ge- 
 tekent en besegult, soo ende als ’t selve nevens de 
 superscriptie en brieven van approbatie desen onder 
 het cachet van den Secretaris bij transfix gean- 
 necteert is. Welck een en ander door onsen Secre- 
 taris is op en voorgelesen in den voorn. Sterf-  
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 huijse ten onsen overstaen en ter presentie van de Heeren 
 Bernhard Willem Pannekoek; Johan Pannekoek ende 
 Juffer Agnes Eusebia Pannekoek wed. Palthe, welke daer 
 van copie versogten. Gedaen in Harderwijck ten sterff- 
 huijse voorschreven, oirkond onser betekeninge en bese- 
 gulinge op den 24 Meij 1741. was nevens 3 cachetten 
 getekent: A. v. Westervelt. J.J. Geltsaijer. Johan Schrassert  
                                        Secr. 
 
      Acte van Superscriptie: 
 
 Voor ons onders Schepenen der stadt Harderwijck 
 compareerde Wilhem Pannecoeck, ende verklaerde 
 in het ingesloten gecachetteerd papier begrepen te sijn 
 sijne uijtterste wille, die hij begeerde dat na sijn 
 dood geopent ende als testament, codicil, legaat, 
 of andere betere forme stiptelik nageleeft sal wer- 
 den. Constituerende en magtigende vervolgens kragt 
 deses den Welgeleerden Dr. Andreas Pilgrom Ardesch,  
 advocaat voor den Hove van Gelderlant, om de appro- 
 batie op dese ingesloten Dispositie, soo verre deselve 
 des Disponents Heeren goederen tot Leuvenum gelegen 
 betreft, van de Heeren van de Rekeninge deser Pro- 
 vincie te versoecken en daer van t’ontfangen 
 brieven in forma. Oirkond onser betekening en 
 besegelinge. Actum den 28 Febr. 1733. Was met 
 3 cachetten gesloten en getekent: Jac. Schrassert.   
 P. Oosterbaan: Johan Schrassert Secr. 
 
      Ingesloten Dispositie. 
 
 Ick Willem Pannecoeck betuijge mits desen, dat ik 
 in overweginge van de sekerheit des doods bij mij 
 selven ben te raede geworden over mijne na te laten 
 goederen te formeren en op te rigten mijn volkomen 
 en uijtterste wille; ’t welck doende bij desen in de 
 beste forme rechtens, soo verklaere ick uijt 
 een innerlijcke genegentheit aen mijn broeder 
 Johan Pannekoeck te prelegateren en te bemaecken 
 de volgende goederen : mijn half erve in Leuve- 
 num gelegen, met de helft in het vijfde part van 
 de Haselheg in de Leuvenumse Enck gelegen, 
 soo Heeren- als vrij goed, gelijck ik het selve uijt 
 mijn Zall. Ouders boedel geërft heb en besitte; de 
 helfte van mijn halfscheit van het Huijs in de 
 Israëls of Weemstrate; de geheele Beltkamp, Geer- 
 hoeck en Conijnenweijde gelegen in Overijssel; de 
 halfscheit van een obligatie ad vierhondert en 
 vijftig guldens, waer in den selven mijnen Broeder 
 de wederhelft toekomt, duijsent guldens in een 
 obligatie ad sestienhondert guldens mede op 
 Overijssel; voorts mijn sijlvere tandekokertje, twee 
 sijlvere candelaers met snuijter en snuijterback, 
 een sijlvere poeijerdoose en een geheel groote sijlvere 
 beecker; mitsgaders een ring met een diamante tafel- 
 steen; dan nog mijn beste bedde en chitse deken, den 
 halfscheit van mijn tafelgoed soo lakens als servetten,  
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 ende alle mijne bedlakens en kussen-slopen: eijndelik maecke ik 
 aen den selven mijnen Broeder Johan Pannekoek voor uijt all mijn 
 gereed gelt, dat bij mij gevonden sal worden, nevens goude en sijl- 
 vere stuckjens, en alle mijne klederen en linnen en wullen tot mijn 
 lijf behorende, niet uijtgesondert.     Aen mijne Suster Agnis  
 Eusebia Pannekoek wed. Palthe prelegatere en bemaecke ik het 
 overige vierde part of helft van mijne halfscheit in het huijs 
 in de Israëlstrate; een sijlvere pap-kop, en de halfscheit van 
 mijn tafelgoed soo lakens als servetten.    Aen mijn Broeder 
 Bernhard Wilhem Pannekoeck prelegatere en bemaecke ik 
 mijn sijlvere mostartpot met het lepeltje, en een sijlvere peper- 
 dose, mitsgaders mijn andere bed. Alle welke geprelegateer- 
 de goederen ik begeere en wille, dat na mijn dood bij de respec- 
 tive Legatarien vooruijt getrocken en eeuwiglik en erflick 
 beseten sullen werden. Ende ’t geene ik dan verder nalaete, 
 sal tusschen mijne Broederen en Suster in drie egale portien 
 genoten werden, die ik tot dien eijnde en dus verre instituere 
 tot mijne Erfgenaemen. Met begeerte, dat dese na mijn dood 
 hebbe het uijtterste effect; in welkers getuijgenis ik desen 
 heb getekent en besegult in Harderwijck op den 28 Febr. 1733. 
 was getekent; Willem Pannekoek. en met sijn cachet gesegult. 
 
      Brieven van approbatie: 
 
 Die van de rekeninge in Gelderland doen te weten eenen ijgelijk die 
                                                       L.S. desen sal voorkomen hoe dat op huijden ter Camere erschenen is 
                                              W. Klerck Dr. Andreas Pilgrom Ardesch als van Wilhem Pannenkoek bij nabe- 
 noemde Superscriptie tot desen speciael geauthoriseerd vertonen- 
 de een beslotene pampier met drie zegels in rood lack gedruckt 
 gecachetteert waer op geschreven stond als volgt: Voor ons 
 onderse Schepenen der stadt Harderwijck compareerde Wilhem Pan- 
 nekoek; en verklaerde in het ingesloten gecachetteerd papier 
 begrepen te sijn sijne uijtterste wille, die hij begeerde dat na 
 sijn dood geopend ende als testament, codicil, legaat of andere 
 betere forme stiptelik nageleeft sal werden. Constituerende en mag- 
 tigende vervolgens kragt deses den welgeleerden Dr. Andreas 
 Pilgrom Ardesch, Advocaat voor den Hove van Gelderland, om 
 de approbatie op dese ingeslotene dispositie, soo verre deselve des 
 Disponents Heerengoederen tot Leuvenum gelegen betreft, van de Hee- 
 ren van de Rekeninge deser Provincie te versoeken en daer van te 
 ontfangen brieven in forma. Oircond onser betekening en besege- 
 linge. Actum den 28 Febr. 1733. was getekent Jac. Schrassert  
 P. Oosterbaan en Johan Schrassert Secr. Versoeckende den Compa- 
 q.p. daer van deser Camere approbatie door brieven in forma, 
 hebben gemelte besloten Testament voor soo verre de Heeren- 
 goederen aengaen geapprobeert en geconfirmeert doende sulcks 
 kragt deses. mits dat daer voor tot een recognitie aen handen 
 van Nicolaes Potgieter Keurmr. van Veluwen betaelt sal 
 worden eene ggln. van lxvi. strs. om daer af in rekeninge te 
 verantwoorden na behoren. Voorbehoudens nogtans den Ed. Mo: 
 Heeren Staaten deses Furstendoms ende Graefschaps oire Heeren 
 gelden, rijsvoeder roockhoender en andere vorderen geregtig- 
 heden op den goede staende, ende eenen ijderen sijnes goeden regten 
 hier mede onbenomen. gegeven in de Camer van rekeninge des 
 Furstendoms Gelre ende Graefschaps Zutphen te Arnhem onder 
 het groot Cachet der selver Camere den 7 Meert 1733. Onder 
 stont het grootsegul in eenen roden ouwel gedruckt onder een 
 papieren ruijte, en was get. Wilh. Menthen verder stond: Boven- 
 staende ggl. is aen mij ondersr qq. voldaen. 1733 en was get. Wilh. Menthen  
                                                          1733. 
               De bovenstaende Acten, Dispositie en Brieven gere- 
               gistreert den 24 Meij 1741.  
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 Voor Westervelt en Geltsaijer Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Reint Coninck en Evert  
 Menno voor ’t erfhuijs van de Heer Wilhem Pannekoek; 
 des beloofden de Heer Burgmr. Bernhard Wilhem Pannekoek,  
 de Heer Johan Pannekoek en Juffr Agnes Eusebia Panne- 
 koek wed. Palthe de voorn. burgen te vrijen, soo als sulx 
 na rechten sal behoren. Actum den 24 Meij 1741. 
 
 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen hebben Gerrit- 
 je Franssen wed. van Antonij Bomers, ende Jacobus  
 Deckering als last hebbende van en de rato caverende 
Impt jus voor sijn Nicht Stijntje Bomers, in eenen vasten en ste- 
 digen erfkoop verkoft gecedeert en getransporteert 
 kragt deses aen Gerrit Lubbertsen en Weijmtje Jacobs  
 Egteln. en haeren erven een hof gelegen aen de groote 
 poort op de hoeck aen de gragt naest den hof van 
 de Heer Van Holthe, voor hondert guldens, daer van 
 Comparanten bekenden voldaen te sijn. belovende over 
 sulx voorsr hof, beswaert met een ord. verpond. van 
 eene gl. 8 st. en een stedigheit aen ’t Rentampt der 
 cloostergoederen ad 12 st. te wachten en wahren kom- 
 mervrij en allen voorpligt tot de verpond. 1739. en 
 stedigheit 1740. beijde incluis af te doen als erfkoops 
 recht is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 20 Jan. 1741. wn alhier geregistreert den 
 24 Meij 1741. 
 
 Voor Holthe en Geltsaijer Schepenen compareerden Hille- 
 gunda Suijck wed. Bloms ende Ontfr Boon van Voorst  
 en Weimina Suijck Echteln., te samen Erfgen. van wij- 
 len onsen Mede- Raedsvrind de Heer Franck Suijck en 
 Cunera Sas in leven Egteln., dewelke bekenden in het 
 openbaer te hebben verkoft en oversulx kragt deses 
 te transporteren aen nagenoemde personen de hier na 
 gespecificeerde parcelen: 1. Een huijs staende in de groo- 
 te mercktstrate naest Dirck Vosselman ter eenre en  
 Marten Gerritsen ter andere sijden, aen Cornelis Buijrman en 
 Marie Everts Egteln. voor 710 gl. 2. Een huijs in den 
 Oosterwijck naest Aert Claassen Foppen ter eenre en de 
 plaets van Claas Jansen ter andere sijden, doende in 
 ord. verpond. sonder stadts stuijv. 2 – 4 – 8, aen Henrick  
 Honders en Elisabeth Henricks Egteln. voor 250 gl. 
 3. Een huijs in de kleine Mercktstrate naest Evert 
NB. dit nog niet uijt te  Bunschoter ter eenre en de gang van Jacob van  
 Wanrode ter andere sijden, doende in ord. verpond. son- 
 der stadts stuijv. 3 – 12 – 14, aen Lambert van Schalck- 
 wijck voor 260 gl. 4. Een huijs op den hoeck van de 
 oude Rosmole Strate naest Reijer Vermeer ter eenre en 
 de hooge strate of Trapjes ter andere sijden, doende in ord. 
 verpond. sonder stadts stuijv. 2 – 11 - : aen onsen mede Raeds- 
 vrind de Heer Peter Oosterbaan cum suis voor 176 gl. 
 5. Een hof en huijsje daer in buijten de groote poort aen 
 de Hierderweg naest den hof van IJbrant Hoefhamer,  
 doende in ord. verpond. sonder stadts stuijv. 1 – 18 – 6, aen 
 Barent Slijckhuijs en Tijsje Henricks Egteln. voor 365 gl. 
 6. Een hofje in de oude Touwbaan in een gesloten gang 
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 gelegen, daer Jacob Jansen Leijs aengelegen sijn, doende 
 in ord. verpond sonder stadts stuijv. 1 – 5 – 2, aen Andries Snell  
 en Beertje Claassen Egteln., voor 141 gl. Verklaerende de 
 Comparanten van alle de respective Koperen haere beloof- 
 de coopspenn. volkomentlik te hebben ontfangen en daer van vol- 
 daen te sijn; en dienthalven belovende eenen ijderen haere aen- 
 gekofte parceel te sullen wachten en wahren kommervrij, ende 
 allen voorpligt (: de Verpond. tot over den jaere 1738. en schoor- 
 stede gelt tot ult. jun. 1739, en niet verder ) af te doen als erf- 
 koops recht is, onder verband en submissie als na rechten 
 Actum den 19 Meij 1741. 
 
                                        dHr. Joh. Pannekoek magtigd       De Heer Burgmr. N.W. de Meester magtigd 
                                        den Scholt Bon om sijn Broers te-       Dr. Otto van Dijckhuijsen Wakker ad li- 
                                        stament in Veluwe te doen regi-       ten ten Lantgerigte tot Vaassen. d. 29 Meij 
                                        streren. d. 25 Meij 1741.       1741. 
 
 Voor Pronck en Westervelt Schepenen bekende Henrik Ja- 
 cobsen in eenen onwederroepelijcken eijgendom te hebben ver- 
De afgoedinge door  koft en mits dien over te geeven kragt deses een schuijt, met 
Gerritje Cornelissen  seijlen, touwen en dreggen, soo als hij die tot hier toe selfs 
wed. van Peter Hen-  gebruijckt heeft, aen Jan Schrager en sijnen erven voor 
riksen aen haere  een summa van vijf en sestig guldens, te betalen in twee 
Voorkinderen gedaen  paeijen, de eerste ad 30 gl. desen dag, en 35 gl. over veertien 
den 3 Jun. 1741. siet  dagen; belovende mits dien deselve schuijt te wachten en te 
fol. 160.  wahren als sulx koopsrecht is, onder verband en submissie 
 als na rechten. Blijvende die schuijt van dit moment af tot 
 bate en schade van den koper. Actum den 5 Jun. 1741. 
 
 Voor Geltsaijer en Pannecoeck Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Jurrien de Hes en Jaco- 
 bus vanvan Wanrode voor ’t erfhuijs van Jan van  
 Asselt; des beloofde Magnus van Asselt en Claas Cock  
 in huijwlijck hebbende Catharina van Asselt, sig te sae- 
 men mede sterck makende voor Metje, Gerrit en 
 Henrik van Asselt, ’t samen Erfgen. van de voorn. bur- 
 gen te vrijen als regt is. Actum den 7 Jun. 1741. 
 
 Voor Geltsaijer en Van de Graaff Schepenen bekende IJsbrant  
 Hoefhamer voor sig en als Weduwenaer en boedelhouder 
 van sijn overleden Vrouw Cunera Luijten, bij ’t leven van 
 deselve sijne Huijsvrouwe zall. in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en oversulx alnu te trans- 
 porteren aen Peter Petersen en Jannetje Lubberts Echteln. 
 en haeren erven een campje Lants in Hierden tegen 
 den hof van Beert Wijgmansen over aen de weg, gent. 
 het Beenenkampje, voor vijf hondert car. guldens, daer 
 van den Comparant bekende de laetste paeij alnu te heb- 
 ben ontfangen, en mits dien geheel voldaen te sijn. Belo- 
 vende dienthalven voorsr parceel met alle ap- en depen- 
 dentie te wachten en wahren kommervrij en allen voor- 
 pligt, de Verpond. (: ad 1 – 1 – 8) over 1740 incluis, af te doen 
 als erfkoops recht is, onder verband en submissie als 
 na rechten. Actum den 10 Jun. 1741. 
 
                                              Decemer Jacobs en Jacob Beertsen pro se et nom. ux. Aaltje Decemers  
                                              magtigen (: in plaets van Egbert Francken ) den procr. Steven Tappers 
                                              om bij de Heeren van de Rekening in Gelderlant te versoecken appro- 
                                              batie van soodane handelinge, als sij wegens sekere scheidinge 
                                              van gedeelten van Heerengoed op den 31 Mart. 1736. voor getuij- 
                                              gen gemaeckt, en daer op nader gepasseerde transport voor Sche- 
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                                               penen van penen Harderwijck en geërfden in Veluwe de dato den 15 sept. 
                                               1736. herhaelt hebben, ende daer van te obtineren brieven in forma: ende 
                                               hier omtrent alles te doen ’t gene de ordre van voorn. Camere vereischt. 
                                               cum clausulis solitis. Actum  voor Van de Graaff en Pronck den 
                                               17 Jun. 1741.  
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen verklaerden 
 Cornelis Schuurman en Henrikje Willems Echteln., dat 
 sij thans bekomen hebben de transport van haer 
 huijs in de Acte op den 29 April 1738. Voor Oosterbaan  
 en Boonen Schepenen ten behoeve van Lambert van  
 Dulmen en Henrikje Snappers Egteluijden gepasseert, 
 het selve alnu mede specialik verbonden voor ’t capi- 
 taal en renten in deselve vestenis brief gemelt, even 
 als of ’t daer in toen mede formelik vervat ware. 
 Actum den 13 Jun. 1741. 
 
 Voor Van Holthe en Boonen Schepenen en Overweesmre. 
 compareerden Lambert van Dulmen, mitsgaders sijne 
 twee soonen Elbert en Frans van Dulmen, Erfgen. van 
 haer Moeder Henrikje Elberts zall., dewelke te sae- 
 men in eenen onwederroepelijcken eijgendom hebben 
 verkoft gecedeert en getransporteert aen de sae- 
 mentlijcke kinderen van Peter Teunissen Hoog- 
 steeg en Henrikje Jacobs Echteln. soodane veste- 
 nisse ter capitale summa van tweehondert car. 
 guldens, als sij tegen een rente van vier per centum 
 hadden in den hof, huijs en verdere goederen van 
 Cornelis Schuurman en Henrikje Willems Egteln., ge- 
 dateert den 29 April 1738. bekennende het montant 
 van voorse capitaal uijt handen van der voorse 
 onmundigen momberen met kennis van Overwees- 
 mre. te hebben ontfangen, en dienthalven geen recht 
 of opspraeck meer aen of op deselve vestenis te be- 
 houden, maer die met alle recht aen voorn. kin- 
 deren cessionarien over te geeven en te laeten, met 
 belofte van wahringe als regt is. Actum den 20 Jun. 
 1741. 
 
 Voor Van de Graaff en Boonen Schepenen, loofden en wierden burgen, 
 als voorvancks regt is, Dirk Vosselman en Albert Holl  
 voor ’t erfhuijs van Bart Petersen en Claasje Jans in 
 leven Egteln., des beloofden Jan, Henrik, Peter en Jan  
 Bartsen, en Gerrit Gerritsen nom nx. Weimtje Barts, de 
 voorse burgen te vrijen als recht is. Actum den 20 Jun. 
 1741.   
 
                                       De wed. van Capt. Rasink magtigd Capt. Erkelens ad negotia 
                                       tot Namen uijtstaende. d. 27 Jun. 1741. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen bekende Derck Staal  
 Roelofs uijt handen van den Heer Burgmr. Pronck nae- 
 mens Haerer Ed. Mog. de Heeren Gedeputeerde Staaten des 
 Quartiers van Veluwe gepagt te hebben de Moutschijns 
 der in- en uijtheemsche bieren over dese stadt en Sche- 
 pendom ingaende 1e Julij 1741. en sullende expireren 
 ult. Jun. 1742. voor eene summa van 200 car. gl. ende 
 heeft daer voor borgen gestelt Decemer Apeldorn  
 en Albert Hoefhamer, die mede present sijnde die borg- 
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 togt hebben aengenomen; ende vervolgens die borgen soo wel 
 als den principaal bij desen aenbelooft die voorse pagtspenn. 
 ten Comptoire Generael te sullen betalen op de determinen daer 
 toe staende, onder verband haeren personen en goederen, de- 
 selve submitterende aen de executie van de Ed. Mog. Heeren Gede- 
 puteerde Staaten van Veluwe, ende sulcx met alle soodane ver- 
 bintenissen, affectatien ende preferentien, als de welgem. Quar- 
 tiere of des selfs Ontfanger Genrl op de personen en goederen 
 van des selfs pagteren en borgen competeren, in specie 
 mede sij borgen renuntierende van de beneficien ordinis 
 excussionis er divisionis, en alle andere middelen van rechten 
 desen eenigsints contrarierende; Voorts alles volgens de 
 publijcke conditien der verpagtinge van voorse middel. 
 
 Voor Van Holthe en Wolfsen Schepenen bekende Peter Engelenburg  
 uijt handen van de Heer Burgmr. Pronck naemens Haerer Ed. 
 Mog. de Heeren Gedeputeerde Staaten des Quartiers van Veluwe ge- 
 pagt te hebben het heerdstedegelt over dese stadt en Schependom 
 ingegaen 1o Julij 1741. en sullende expireren ult. jun. 1742. voor 
 eene summa van 1350 car. gl., ende heeft daer voor tot borgen 
 gestelt Peter van Nunspeet en Jan Gerrit van Dulmen, die me- 
 de present sijnde die borgtogt hebben aengenomen; ende dien- 
 volgens die borgen soo wel als den principaal bij desen aenbe- 
 loofd de voorseide pagtspenn. ten Comptoire Genrl te sullen be- 
 talen op de terminen daer op gestatueert. Verbindende daer 
 voor haere personen en goederen, deselve submitterende aen de 
 parate executie van de Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staaten 
 van Veluwe, met alsulke verbintenissen, assertatien en prese- 
 rentien, als de Quartiere of des selfs Ontfanger Genrl op de per- 
 sonen en goederen van haere pagteren en borgen competeren, 
 met renuntiatie van alle exceptien en beneficien regtens 
 desen contrarie, ende sij borgen specialik renuntierende 
 van de beneficien ordinis excussionis er divisionis; Voorts 
 alles in conformite van de conditien der publijcke 
 verpagtinge van voorse middel. Actum den 3 Julij 1741. 
 
                                         Koopman Reijer Vermeer magtigd Willem Scheenken  
                                         Notaris en Makelaer tot Leijden, om t’innen sijne 
                                         pretensie ten lasten des boedels van Cornelis Boonen  
                                         en daer omtrent te doen all ’t geene sijne interesse sal 
                                         requireren, penn. t’ontfangen, quitantie te passeren 
                                         xxx t’accorderen, transfigeren enz. cum potesti sub- 
                                         stituendi. d. 3 Julij 1741. 
 
 Voor Van Holthe en Pronck Schepenen bekende Trijntje  
 Jacobs wed. en boedelhoudster van Gerrit Aertsen van  
 Wanrode, wegens opgenomen penn. opregt schuldig te sijn 
              protoc  aen de Jufferen Lucretia Gijsberta, Nalida Helena, Geertruijd  
 en Arnolda van Brienen eene summa van een hondert 
 car. glns., daer van sij beloofde jaerlicx te betalen 
 een rente van drie en een halve guldens tot de effective 
 aflosse toe, die alle jaer op den verschijndag sal mogen 
 of moeten geschieden mits een vierdeel jaers bevorens 
 opgeseijt of opgeeijscht sijnde. Verbindende voor capitaal 
 renten en bij wanbetalinge hier op te vallen kosten hae- 
 re persoon en goederen, specialik soodaene vier hondert 
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 en en vijftig guldens, als sij van de stadt wegens den opstal van 
 het Klockstellers huijs op den Broederen, bij haer thans bewoont 
 wordende, te pretenderen heeft. Zullende uijt dese opgenome- 
 ne penn. haeres mans voorkinderen wegens haere erfpor- 
 tien voldaen werden. Met renuntiatie van alle exceptien, 
 sonderling van ongetelden gelde. Actum den 4 Julij 1741. 
 
 Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Jan en Jacobus Hoefnagel  
 voor ’t Erfhuijs van Arent Hoefnagel en Elisabeth Korst in 
 leven Echteln.; des beloofden Helena, Margarita en Wille- 
 mina Hoefnagel, als kinderen en Erfgen., de voorse burgen 
 te vrijenals regt is. Actum den 6 Julij 1741. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden Helena, Margarita en 
 Willemina Hoefnagel, kinderen en Erfgen. van Arent 
 Hoefnagel en Elisabeth Korst in leven Egteln., in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop reets voor eenigen tijd met 
 haer moeder zall. te hebben verkoft, en oversulx alnu 
 kragt deses te cederen en te transporteren aen Marten  
 Vermeer en Margarita Hoefnagel Echteln. en haeren 
 erven een Huijs staende in de Schoenmakersstrate naest 
 het huijs van koperen ter eenre en Jacob Wesenhagen  
 ter andere sijden, voor een summa van drie hondert en 
 dertig guldens, daer van Comparanten bekenden volkomen 
 voldaen en betaalt te sijn. Belovende mits dien voorse 
 huijs te wachten en wahren kommervrij en allen voor 
 pligt daer van af te doen als erfkoops recht is, onder 
 verband en submissie als na rechten. Actum den 6 julij 
 1741. 
 
 Voor Van Holthe en De Meester Schepenen bekende 
 Aaltje Cornelissen wed. van Franck Vermeer, voor sig 
 en als boedelhouderse van Franck Vermeer, wegens 
 ter leen opgenomen penn., opregt schuldig te sijn aen 
 de gereformeerde Nederduijtsche Diaconie deser stadt 
 eene summa van twee hondert car. guldens, daer van 
 sij beloofde jaerlicx te betalen een rente van drie 
 guldens van ijder hondert, ende sulcx tot de finale af- 
Promemoria. losse toe, die alle jaer op den verschijndag (: heden over 
Dese 200 gl. sijn door de  een jaer de eerste :) sal mogen geschieden, mits een vier- 
Wed.van den Scholt Ardesch  deel jaers bevorens opgeseit sijnde. Verbindende daer 
geschoten en betaelt  voor specialik het huijs plaets schuijr en hof bij haer 
in mindering van soodane  selfs gebruijckt wordende, staende en gelegen in en aen 
400 gl. als de Diaconie  de Luttekepoort-strate, met allen aenkleven van 
gevestigd had staen in  dien, ende voorts alle haere en haeres overledene 
den hof van Wijnen Hen-  mans gerede en ongerede goederen; ende sijn mede ge- 
riksen voor de Lutteke  compareert Rut van Driehuijsen en Aertje Vermeer,  
poort bij haer aengecoft,  Henrikje Vermeer, Cornelis, Pieternelle  en Henrick  
Soo dat die Vestenis nog  Vermeer, te saemen present, ende hier toe mede gelast 
blijft 200 gl.  van Jannetje en Gerbreg Vermeer en voorn. Aaltje Corne- 
 lissen, die verklaerden in dit verband, soo veel haer 
 aengaet, te consenteren en ’t selve te ratificeren. Alle 
 met renuntiatie van alle exceptien, sonderling van 
 ongetelden gelde, met submissie als na rechten. Actum 
 den 15 Julij 1741.  
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 Voor Pronck en Westervelt Schepenen bekende Dr. David Pennink  
 in qualiteit als hier toe specialik gemagtigd bij Jan Houwink 
 en Agnita van Souten Egteln., vermogens volmagt voor 
 Arent Dannenberg, Scholtis van Meppel, Colderveen en 
 Nijeveen, bij Schepenen gelesen en bevonden sulcx te behelsen, 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, 
 en oversulcx kragt deses te cederen en transporteren 
 aen Jacob Wesenhagen en Antje Cornelissen Egteln. en 
 haeren erven een stuck lants gelegen aen den Deventer 
 weg, den Koeckenkamp gent., voor eene summa van drie 
 hondert en twintig glns., daer van hij (: volgens den 
 inhoude der Volmagt :) bekende voldaen te sijn. Belo- 
 vende mits dien voorse parceel, met een verpondinge 
 van 2 – 16 – 12, te wagten en wahren kommervrij en allen 
 voorpligt daer van af te doen als erfkoops regt is, 
 onder verband van sijner principalen personen en 
 goederen, met submissie als na rechten. Actum den 
 13 Julij 1741. 
 
 Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen verklaerde 
 Henrik Snapper, gesond van lichaem en verstand, bij 
 desen als testament, codicil, legaat of andere betere 
 forme van uijtterste wille, aen sijn Nicht Maritje  
 Barten, Dogter van Bart Wijneken en Jannetje  
 Snappers gewesen Eheluijden, te bemaken en te legateren 
 vier mergen Broecklant met de bosschen en heggen 
 daer toe gehorende, gelegen op Slichtenhorst tusschen 
 het Duijfhuijs en de Beeck in den Ampte Nijkerk, 
 daer ten oosten de Heer Reinier Lievens, ten westen 
 de kinderen van Grevengoed, ten Zuijden sijn Broeder Renger  
 en ten Noorden het Duijfhuijs aengelandet sijn, ofte soo 
 als ’t selve aldaer kenlijck gelegen en hem van sijn moeder 
 aengeërft is, met alle regt en geregtigheit van dien, 
 om ’t selve na sijn overlijden als een vrij legaat te trecken 
 ende eeuwiglik en erflick te besitten. T’oirkonde is 
 desen bij Schepenen nevens den Secretaris deser stadt 
 getekent en gesegult in Harderwijck op den 15 Julij 1741. 
 was nevens 3 segulen getekent: Henr. Boonen. B.W. Panne- 
 koek. Johan Schrassert.  
 
 Voor Westervelt en De Meester Schepenen bekende Basilia  
 Olofsen wed. en Boedelhouderse van Mr. Derck Proper te 
 hebben verkoft en mits desen te cederen en over te geeven aen 
 Peter Proper en Agnita Willemsen, aenstaende Egteln., die 
 present sijnde mede bekenden gekoft en overgenomen te 
 hebben de chirurgijns winkel met alle toebehoren en aen- 
 kleven van dien, door voorn. Mr. Derck Proper nagelae- 
 ten, op conditie, dat deselve winkel tot aenstaende aller- 
 heijligen 1741. sal blijven in het huijs aen den Broederen bij 
 de eerste Comparante bewoont werdende, ende aldaer door 
 den tweeden Comparant op naeme van de eerste Comparante 
 werden bedient en waergenomen, dog welcke tweede en laetste 
 Comparanten haere woninge elders sullen moeten neemen 
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 en houden, edog sal de winkel vervolgens nog tot een jaer 
 en ses weken, te rekenen van dato deses, door den tweede Com- 
 parant op naeme van de eerste Comparante werden bedient en 
 waergenomen. Sullende den tweeden Comparant voor de winkel 
 aen de eerste Comparante betaelen sestig guldens eens, en 
 dan nog twintig guldens voor de overdoeninge der selver in 
 voorn. jaer en ses weecken. Tot nakominge deses verbon- 
 den Comparanten ten wedersijden haere personen en goederen, 
 deselve submitterende aen de judicature van alle Heeren Hoven 
 Richteren en Gerichten; sullende de sestig guldens bij den aen- 
 vang met gelt of goederen rekening voldoen en de twintig 
 gl. van des tweeden Comparants moeders versterf gekort 
 en ingehouden werden. Actum den 18 Julij 1741. 
 
                                        Willem Blauw cum suis magtigen Dr.      Hartger Petersen en Henrik ter Haar 
                                        H.H. Olters, om haer appellations saeck      Voogden van Albert Willemsen magti- 
                                        @ Ontfr Voorst t’Hove waer te neemen.      gen Schipper Swarius om 3 maenden 
                                        cum potest substit. d. 18 Julij 1741.      gagie van Willem Albertsen bij de Oost- 
                                               Indische Compagnie t’ontfangen. d. 20 
                                        Peter Louwerhek en Berendina ten       julij 1741. 
                                        Uijl magtigen Gerrit Groenevelt en 
                                        Hermen Brinck om een vierde part van 
                                        een huijs tot Zutphen te transporteren 
                                        aen Jan Henrik Kintsbergen en Petro- 
                                        nella ten Uijl voor 125 gl. d. 28 Jul. 1741.  
 
 Voor Boonen en De Meester Schepenen bekenden Lubbert  
 Eijbertsen en Maritje Reijnten Egteln., Barent Egbertsen en 
 Cornelia Dircks Echteln., Gerrit Egbertsen en Petertje Gerrits  
 Echteln. Willem Egbertsen en Weijmtje Gerrits Echteln., in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft gecedeert en 
 getransporteert voor sig en haeren erven kragt deses aen 
 haer broeder en suster Brant Lubbertsen en Annetje Egberts  
 Echteln. haere vier vijfde parten aen haer huijs in de 
 groote mercktstrate naest Burgmr. Geltsaijer en de 
 plaets van de wed. Parck, soo als ’t selve bijn haere zall. 
 Ouders is nagelaten, en waer van ’t overige vijfde part 
 den Koperen selfs toebehoort; sulcx voor een summa van 
 245 gl. waer van Comparanten bekenden voldaen te sijn, 
 belovende dienthalven haere vijf vier partien te wachten 
 en wahren kommervrij en allen voorpligt daer van af 
 te doen als erfkoops recht is, onder verbant en submis- 
 sie als na rechten. Actum den 7 Aug. 1741. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen Schepenen compareerden 
 Dr. Johan Apeldorn en Dirck van Vulpen als aengestelde 
 Curatoren van Jacobus van Cleeff, Dr. Frans Ooster- 
 baan en Jacob van Wanrode als Voogden van Fransina  
 Brulet, en Dr. Frans Oosterbaan als gevolmagtigde van 
 Neis van der Hoef en Maria Logen Echteln. vermogens 
 volmagt voor Schout en Schepenen van Nieuwer- 
 kerck op den 19 Junij 1741. gepasseert, bij Schepenen ge- 
 lesen en bevonden sulcx te behelsen, dewelcke in voors. 
 qualiteiten bekenden publijck te hebben verkoft en 
 alnu te cederen en te transporteren aen Evert Bunt- 
 schoter en Aaltje Stevens Echteln. en haeren erven 
 een huijs in de kleine merckt-strate naest de be- 
 huijsinge van Dr. Johan Apeldorn en Johan van  
 Schalckwijck, soo en als ‘tselve thans bij de wed. Heem- 
 stede bewoont wort, sulcx voor 876 gl. waer van 
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 Comparanten bekenden voldaen en betaelt te sijn. Belovende de eersten 
 Comparanten naemens haere principaal voor. behuijsinge voor 
 de helft, en de twee laetste ijder voor een vierde part te wagten 
 en wahren kommervrij en alle voorpligt over de jaere 1739 
 daer van af te doen als erfkoops regt is, onder verband van 
 haere principalen personen en goederen met submissie als na 
 regten. Actum den 19 August 1741. 
 
                                        Mr. Johan van Kesseren en sijn Vrouw      Dr. Van Cooth attesteert van de sieckte 
                                        magtigen Burgmr. Bon tot Groenlo       van de vaendrig Van Holthe. d. 25 Aug. 
                                        om haere saecken in en omtrent haer      1741. 
                                        grootmoeders versterf waer te nee- 
                                        men in amplissima forma en cum po- 
                                        test. substit. d. 21 Aug. 1741. 
 
 Voor Geltsaijer en Pannecoeck Schepenen compareerden 
 Hermen Cornelissen en Stinjen Balcks Eheluijden, sijnde de 
 Vrouw geassisteert met haeren Man, dewelke verklaerden 
 dat sij malkanderen den eenen den anderen uijt een sonder- 
 linge genegentheit tuchtigden, in alle haere gerede en on- 
 gerede goederen, actien en crediten niets uijtgesondert, om de 
 selvige goederen na tugtrechten bij de langst levende te blieven 
 beholden en te besitten. Des ten waeren oirkonde hebben Schepenen 
 desen ondertekent en besegult op den 11 Febr. 1737. was nevens 
 haere segulen getekent: J.J. Geltsaijer. B.W. Pannekoek. ende 
 alhier geregistreert den 5 Sept. 1741. 
 
                                        De Wed. Rasinck magtigd de Hr Br Potgieter en Dr. Verkel,  
                                        samt en ijder bijsonder, om de wapengelden van haer Mans 
                                        compagnie t’ontfangen en weder te emploijeren tot haer 
                                        behoeven. d. 6 Sept. 1741. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen beken verklaerde 
 Stijntje Balcks, sieck te bedde leggende dog volkomen gesond 
 van oordeel en verstand, in desen soo nodig geassisteerd 
 sijnde met haer oom Peter Perck, haere uijtterste 
 wille te sijn, als volgt; Naementlijck dat sij legateert, en 
 bemaeckt aen haer moeder Maritje Percks Huijsvrouw van 
 Dirck van Bueningen ’t halve huijs met alle des selfs recht 
 en gerechtigheit, soo als ’t haer moeder haer voor haer 
 Vaders afgoedinge bemaeckt en bewesen heeft, dan nog 
 daer boven soodane penn. als in die afgoedinge benoemt en 
 belooft sijn, als oock alle haere klederen linnen sijlver en 
 goud tot haer lijve gehorende; stellende alsoo haer moeder 
 voorsr tot haere universele Erfgen., ’t welke alle sij begeert 
 dat als een testament, legaat, ofte soo als sulcx na de beste en 
 bestendigste forme regtens kan genoemt worden, stand sal 
 grijpen. des ten waren oirkonde hebben Schepenen desen bese- 
 gult en met haere hant ondertekent in Harderwijck 
 den 21 Augustus 1728. was nevens 2 segulen getekent. 
 P. Oosterbaan. J.J. Geltsaijer. en alhier geregistreert den 7. 
 sept. 1741. 
 
 Voor Geltsaijer en Westervelt Schepenen en Overweesmre. 
 heeft Gerritje Cornelissen wed. van Peter Henricksen  
 sig sullende verandersaeten, haere drie kinderen Hen- 
 rick, Cornelis en Petertje Petersen, bij voorn. Peter Hen- 
 ricksen ehelik verweckt, af gegoedet en voor ’s vaders 
 goed bewesen eene summa van ses hondert guldens, vrij gelt, 
 te betaelen als sij mundig sullen sijn, daer voor verbinden- 
 de de Vinkenkamp gelegen bij Henrick Reijersen; en daer 
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Voor H. van Westervelt en Wil-  
brenninck Schepenen der stadt  en boven nog alle de klederen, linnen en wullen, sijlver en goud, 
Harderwijck compareerde Sacomi- tot haerer Vaders lijf behorende, welke aen de onderbenoemde 
na Westenenck wed. De Wilde, gaende  momberen sullen werden overgegeeven. Wijders beloofde de Com- 
en staende, ende haeres verstands  parante haere kinderen op te brengen tot haere meerderjae- 
volkomen magtig, dewelke verklaer-  righeit en te laeten leeren lesen en schrijven. Blijvende den geheelen 
de in overdenkinge des doods bij haer  overigen boedel, gereed en ongereed, tot des Comparantes bate 
selven, sonder ijmands persuasie, gere- en schade. Dog is specialik bedongen en vastgestelt, dat, soo 
solveert te hebben over haere tijdelijke  eene of meer van de voorn. kinderen komen te sterven, 
goederen te disponeren; ’t welck doende  sonder lijfsgeboorte na te laeten, die bovengem. bewesene 
bij desen als testament, codicil, legaat,  effecten sullen vererven op van ’t eene op ’t andere kind, en 
ofte in andere betere forme van  van ’t laetste op de moeder of bij haer voor-overlijden 
uijtterste wille, soo legateerde sij  op de naeste bloetverwanten. Hier waren aen over en mede 
aen haer Nigt Claasje Westenenck  te vreden Henrick Verhoef en Lubbert Henricksen, bij de 
wed. Conjes eene obligatie van  Magistraat aengestelde voogden, die verklaerden na genoeg- 
400 car. guld. soo sij heeft tot laste  saeme opening des boedels dese afgoeding aldus opregt ge- 
van Carel van Langdale en Judith van  schiet te sijn; waer op dan oock Heren Overweesmre. de 
Munninckhuijsen; dan legateerde  selve hebben geaggreërt. Actum den 3 Jun. 1741. 
sij aen haer Nigt Johanna Maria  
van Erkelens wed. Timmers een Voor Apeldorn en Boonen Schepenen Schepenen compareerde 
geregt vijfde part van een erve en  Johanna van Broeckhuijsen, soo veel nodig geas- 
goed genaemt Westenenge, gele- sisteert met Dr. Abraham van de Graaff, sieck te 
gen in Veluwe in den Ampte van  bedde leggende, egter haer verstand en sinnen mag- 
Apeldorn in de Warmsche Merkt;  tig, dewelke verklaerde te legateren, gelijck sij le- 
voorts legateerde sij aen haer  gateerd bij desen aen de twee Dogteren van Willem  
Klein-Nigt Henrica Jacoba van  Sandbergen en Aeltje van Broeckhuijsen ehelik 
Bommel, Dogter van Dms Johan-  geprocreërt, met naemen Judie en Johanna  
nes van Bommel, alle haere lin-  Santbergen, het linnen wullen goud sijlver ende 
nen-wollen- en stoffen- klederen  verder all ’t geene tot des Comparantes lijf is 
mitsgaders sijlver en goud, tot haeren  behorende, Voorts begerende dat dese haere 
lijve gehorende; soo als sij mede lega-  uijtterste wille in de beste forme rechtens na 
teerde aen haer Nigt Aleida Geer-  haer dood sal werden agtervolgt. Actum  
truijd ten Busch de jaerlijkse suijvere  Harderwijck den 6 Septembr. 1741. was bij Sche- 
opkomsten van een vierdeel lants  penen getekent en gesegult. 
in de Hoogsoerender Heegde, als me-  
de suijvere jaerlickse opkom-  Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen loofden en  
sten van een vijfde part van een  wierden burgen, als voorvancks regt is, Henrik Petersen  
erve en goed gelegen te Hoog Soeren  en Hartger Petersen voor het erfhuijs van Jan Delrij  
in den Ampte van Apeldorn, haer  des beloofde Maria Lubberts wed. van voorn. Jan  
leven lang. Eijndelijck nomineerde  Delrij, bij afstand en overgifte van de Diaconen der 
ende institueerde sij Comparante  gereformeerde Diaconie-armen t’Amsterdam als 
tot haere universele Erfgenaem  pleegvaderen van des overledens vader Jacobus  
van alle haere verdere na te la-  Delrij, mits gaders van haer mans suster Susanna  
ten goederen, gereede en onge-  Delrij (: volgens brieven van den 5 en 6 Sept. 1741. aen voorn. 
reede, actien en crediten (:niets  Maria Lubberts geschreven en bij Schepenen gesien gelesen 
ter werelt, waer gelegen of gevon-  en bevonden sulcx, onder seeckere erkentenis tot haer  
den, ofte van wat naeme of na-  weduwes discretie, soo sulcx uijt dien boedel kan vallen,  
ture deselve mogen sijn, uijtgeson-  te behelsen :) de voorn. burgen te vrijen als regt is. Actum  
dert:) haeren Neef Dom Johannes  den 14 Sept. 1741. 
van Bomxmel, Predikant van het 
Schependom van Harderwijck, ofte  Voor Apeldorn en Wolfsen Schepenen verklaerde Jacob  
bij des selfs voor overlijden sijne vrouw  Henricksen voor sig, en als boedelhouder van sijn overleden 
Kinderen in sijne plaetse om alle deselve  Vrouw Peterje Simons, aen sijn soon Jan Jacobsen en  
goederen bij haer overlijden te erven 
ende eeuwiglijck en erflijck te hebben, 
besitten en behouden: den selve Dm 
Johannes van Bommel mede, aenstel- 
lende tot volkomen Executeur van 
dese haere uijtterste wille, hem dient- 
halven bevelende de voorse legaaten binnen ses weecken na haar overlij-den aen de bovengem. respective lega-tarien uijt te reijcken, ende aen  
Aleida Geertruijd ten Busch de jaer-lijckse opkomsten  van bovengem. vierdeel houts en vijfde part in het erve te HoogSoeren, na aftreck der jaerlikse 
lasten, jaerlicx over te geeven tot des selfs Lega-tarien dood toe, als waar na die opkomsten met den eijgendom ge-consolideert sullen sijn en blijven 
ten erflijcken behoeve van den geinstitueerde Erfgenaem Ds van Bommel en sijne erven. Begerende mede, dat den selven haeren Erfgen. na haer  
Testatricis dood aen den armen t’Apeldorn na sijn goed-vinden sal uijtdeelen den summa of waerdij van honderd guld. Waar mede sij dese haere disposi- 
tie, na cassatieve te nietdoeninge van alle voorige, eijndigde, met begeerte dat dese allen sal hebben haer volkomen effect.  
T’oirkonde hebben Schepenen desen getekent en gesegult in Har-derwijck op den den 1 Aug. 1741. was get. en ges.  als mede gete-kent:  
J. Westenenck Wed. De Wilde. gereg. d. 14 Jul. 1741. J. Schrassert.  
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 Metje Claassen Egteln., erflick te transporteren het Huijs 
 op ’t Blockhuijs naest Mr. Henricks woninge, sulcx soo en 
 met alle recht als hij en sijn vrouw ’t selve bewoont en beseten 
 hebben, ende voorts over te geeven alle sijne en sijnes Vrouws 
 gerede goederen, om alle deselve van nu af eijgendomlick 
 te hebben en te houden; en bekenden Jan Jacobsen en 
 Metje Claassen daer tegen en voor haeren voorn. Vader 
 te sullen verplegen in huijsvestinge kost en dranck en 
 kledinge tot sijnen dood toe, en daer en boven te betae- 
 len alle de schulden die op den boedel sijn. Dog als den 
 vader sterft, sullen tot sijne begravinge geëmploijeert 
 worden de penn. die van de Bierdragers plaetse te 
 goede sullen sijn, en ’t geene de begrafnis meer mogt 
 kosten, sullen voorn. tweede Comparanten daer bij 
 leggen. Ende is dit alsoo gepasseert met weeten en 
 toestemminge van des eersten Comparants andere 
 kinderen, als Johannes Simonsen en Simon Jacobsen,  
 die present sijnde en de rato caverende voor Henrik  
 Jacobsen, dese acte alsoo hebben geapprobeert, en daer 
 en boven sig nevens Jan Jacobsen hebben verbonden 
 voor de betalinge der schulden op den boedel tot 
 hier toe sijnde. Alles onder verband en submissie 
 als na rechten. Actum den 18 Sept. 1741. 
 
 Voor Geltsaijer en Pronck Schepenen compareerde Juffr 
 Marie Orillard, sieck te bed leggende, dog haer verstand vol- 
 komen magtig, dewelke verklaerde ter saecke en in over- 
 denkinge des doods over haere tijdelijcke goederen, die sij 
 binnen dese stadt heeft en aldaer bij haer overlijden gevon- 
 den sullen werden, te disponeren als sij deede bij deesen in volgender 
 wijse. Aenvanckelijck legateerde sij tot haerer gedagtenis aen 
 Jonckvrouwe Gardina Gerbrig van den Clooster haer ben- 
 gelstoel met het tapijt en haer coffijtafel. Aen Jonckvrouwe 
 Helena van den Clooster een sijlvere snuijfdoosje en een 
 sijlvere lepel en forck met haer cabinet dat bij de schoor- 
 stede staet, mitsgaders twee hondert car. guldens aen 
 gelt. Aen Jonckvrouwe Zeina van den Clooster een 
 sijlvere lepel en forck. Aen Juffr Susanna Ducla een sijlvere 
 lepel en forck. Aen Juffr Maria Augeard een sijlvere lepel 
 en forck. Aen Juffr Madlon Augeard een sijlvere lepel en forck. 
 Ende aen Juffr Petronella van Kesteren vier sijlvere lepels en 
 vier dito forcken, beneffens de rustbanck met een bed en eene 
 deken, ende dan nog de keur van een stuck uijt haere andere 
 meubles. Aen Juffr Verschuur twaalf guldens. Ende vervol- 
 gens institueerde sij Comparante tot haere Erfgenaem van all 
 ’t geene sij verder alhier ter stede sal nalaten Juffr Johanna  
 Catharina Daugerel, mits sij haer eene fatsoenlijcke begraf- 
 nis sal aendoen, en de voorsr legaten sal uijtkeeren en vol- 
 doen eer sij eenige goederen als erfgenaem sal uijt den sterfhuij- 
 se mogen brengen. Begerende dat dese als testament, codicil, 
 legaet of in andere betere forme na haer overlijden sal bestaen  
 en effect sorteren. Actum den 18 Sept. 1741. was get en gesegult. 
# verklaeringe door de  Nota, dat op de memorie, die Juffr Orillard mij had laeten over toekomen 
Controlleur van Kes-  om dit testament op te stellen, oock een sijlvere lepel en forck stond aen Vrouwe 
teren aen mij gedaen.  wed. van Jacob Schrassert, ’t welck in ’t opstellen is in de pen gebleven, dog na ’t passee- 
 ren van ’t testament door Juffer Daugerel non. filice is belooft te voldoen, volgens #  
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 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen bekenden Willem Brin- 
 kinck en Rebecca van Soelen Egteln. in eenen vasten en ste- 
 digen erfkoop te hebben verkoft en oversulcx kragt deses te 
 cederen en te transporteren aen Beert Woutersen en Jannetje  
 Smits Egteln. en haeren erven een Hof gelegen aen de gragt 
 buijten de Groote poort naest de hof van de wed. Elspeet, 
 langs of aen de padkamp, voor een en seventig guldens, 
 daer van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belo- 
 vende mits dien voorsr hof te wachten en wahren 
 kommervrij en allen voorpligt daer van af te doen 
 als erfkoops recht is, onder verband en submissie als 
 na rechten. Actum den 19 Sept. 1741. 
 
De Acte tussen Janna de Ka  Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen magtigde Willem  
haer Erfgen. en Jacob van  Brinkinck de Procr Bon generaliter ad omnia presentia 
Cleeff staet fol. 167.  et futura, active et passive cum potest. substituendi. d. 
 30 Sept. 1741.  
 
 Voor Wolfsen en Wilbrenninck Schepenen bekenden Peter  
 Goedvree en Johanna Dijckgraaff Echteln. voor sig en haeren 
 erven in eenen vasten en stedigen erfcoop te hebben ver- 
 koft gecedeert en getransporteert kragt deses aen Gerrit  
 Hagedorn en Hannisje Schuurmans Echteln. en haeren 
 erven een huijs in de Haverstrate naest Bart Gerritsen  
 ter eenre en Juffr Greve ter andere sijden voor tweehondert 
 guldens, waer van Comparanten bekenden voldaen 
 te sijn. Belovende oversulx voorsr. huijsje, doende in 
 verpond. 2 gl., te wachten en wahren kommervrij en 
 allen voorpligtdaer van af te doen als erfkoops recht 
 is, onder verbant als na rechten. Actum den 27 Sept. 
 1741. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen en Overwees- 
 mre. heeft Jannetje               wed. van Roelof Brouwer,  
 sig sullende verandersaten, haere twee kinderen, bij voorn. 
 Roelof Brouwer ehelik geprocreërt voor ’s vaders goed be- 
 wesen ijder kind

x een daler; met verdere belofte, dat sij die kin- 
 deren sal opbrengen ten mondigen dage toe, en te laeten 
 leeren, lesen en schrijven, mitsgaders een handwerck tot 
 haere kostwinninge. Hier waren aen over en mede te vreden 
 Jacobus Huijbers en Lambert van Soeren, aengestel- 
 de voogden, op welken verslag van de rechtweer- 
 digheit deses bewijs desen bij Schepenen en Overwees- 
 mre. is geaggreërt. Actum den 2 Oct. 1741. 
 
                                        De Heer M.W. van Griethuijsen en sijn Ehe-      De tegenstaende Eheluijden magtigen 
                                        vrouwe magtigen Henrik Moors Sche-      Ernst Fredrick Jongbloed procureur 
                                        pen tot Buijren tot de administratie hae-      en Notaris tot Culemborg tot de ad- 
                                        rer goederen in voorsr. stadt en Nederbe-      ministratie haerer goederen om haere 
                                        tuwe enz. den 3 Oct. 1741.       saeck tegen Joh. van Homoet en Thoma 
       van Osch waer te neemen etc. den 
       3 Oct. 1741. 
 
 Voor Pronck en De Meester Schepenen bekenden Everhardus  
 Heeser en Elisabeth van Santen Egteln. in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft gecedeert en ge- 
 transporteert kragt deses een Hof gelegen voor de Smee- 
 poort in de tweede Steeg aen de Touwbaan naest den  
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 hof van Juffer van Spuelde ter eenre en die van Burgm. Bonen  
 ter andere sijden, voor drie hondert car. gulds, vrij gelt,aen 
 Aert Coninck en Jacobje Roelofs Egteln. en haeren erven; 
 bekennende van den gfeheelen koop penn. voldaen te sijn, 
 en belovende den voorsr. hof te wachten en te wahren 
 kommervrij en allen voorpligt, de verpond tot 1741 incluis, 
 af te doen als erfkoops recht is, onder verband en sub- 
 missie als na rechten. Actum den 10 Oct. 1741. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Dr. Jan  
 Apeldorn, als volmr. van Jacob Rijckhof junior en 
 Geertruijd Marvelts Echteln. als mede van Beeltje Mar- 
 velt, vermogens volmagt voor Burgmre. der stadt 
 Amsterdam op den 20 Sept. 1741 gepasseert, vertoond en 
 bij lecture bevonden sulx te behelsen, Albert van Nun- 
 speet en Marten Vermeer, als bij de Magistraat deser 
 stadt aengestelde Voogden van Henrickje Marvelt,  
 te samen en ijder voor een opregt derde part ex testa- 
 mento Erfgen. van Geertruijd van Duijven Zall. dewel- 
 ke bekenden in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft gecedeert en getransporteert voor 
 haere principalen en der selver erven, doende sulcx 
 kragt deses aen Monsr Paul Saubert en sijnen erven 
 een stuckje lants met de Boomen daer op staende, 
 gelegen in Hierden agter het Spijcker Kortenbroeck 
 den Kooper toebehorende, soo en als ’t selve is afgeslootet 
 en bij den Kooper gebruijckt word, en sulcx voor een 
 summa van een hondert veertig guldens, van welcke 
 koop penn. den eerste Comparant Dr. Apeldorn als 
 Executeur en Directeur van den boedel van Geertruijd 
 van Duijven zall. ten vollen bekende voldaen en betaelt 
 te sijn. Belovende derhalven het voorn. parceel, sonder 
 eenige belastinge soo van verpondinge als anders te 
 wagten en wahren kommervrij als erfkoops recht is, 
 onder verband van haerer principalen goederen en 
 submissie als na rechten. Actum den 21 Oct. 1741. 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannecoeck Schepenen 
 der stadt Harderwijck compareerde Jannetje  
 Roelofs wed. van Jan Beeckman, gaende en staende 
 ende haeres verstands volkomen magtig, dewelke 
 in overdenkinge des doods verklaerde haere 
 uijtterste wille te sijn, dat bij haer overlijden alle 
 gereede en ongereede goederen, eeuwiglijck eijgen- 
 domlijck en erflijck sullen vererven op de saement- 
 lijcke kinderen van Dries Jansen Beeckman en 
 Hermtje Henricks Egteln., die haeren sterfdag sullen 
 beleeven; deselve kinderen bij desen stellende tot haere 
 universele Erfgen. met uijtsluijtinge van alle anderen: voor- 
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 behoudens dat de moeder Hermtje Henricks de jaerlijck- 
 se opkomsten daer van sal genieten, soo lang sij die kinde- 
 ren bij haer sal hebben. begeerende dat dese haere uijt- 
 terste wille, als testament, codicil, legaat of anders in de 
 beste forme sal bestaen en effect sorteren. T’oirkonde 
 hebben Schepenen desen getekent en gesegult den 24 Oct. 
 1741. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvankcks regt is, Henrik ter Haar en 
 Egbert Cruijwagen voor het Erfhuijs van Stoffel Stof- 
 felsen; des beloofden Albert Stoffelsen, Stoffel Dircksen  
 soon en Erfgen. van Dirck Stoffelsen, Stoffel en Wouter  
 Jansen, als mede Henrick Jacobsen nom. nxor. Aertje  
 Jans, Kinderen en Erfgen. van wijlen Stoffel Stoffelsen  
 de voorn. burgen te vrijen als regt is. Actum den 26 
 Oct. 1741. 
 
                                       Mangelus van Asselt, Claas Kock in huijwlijck hebbende 
                                       Caatje van Asselt en Metje van Asselt Erfgen. van haere 
                                       Ouders Jan van Asselt en Maria Aelberts in leven Egteln., 
                                       constitueerden in amplissima forma Dr. Jan Apeldorn, tot 
                                       en over alle saecken van haere voorn. Ouders op haer ver- 
                                       storven; cum potestate substituendi. enz. d. 27 Oct. 1741. 
 
 Voor Van de Graaff en Westervelt Schepenen compareerde 
 Aertje Lubberts wed. van Pieter van Wouw, dewelke verklaer- 
 de tot Voogd en Momber over haer Kind Aaltje van Wouw  
 aen te stellen en te nomineren haer Broeder Albertus  
 van Wouw, om bij haer overlijden alle haere goederen, ge- 
 reede en ongereede, te verkopen, ende van der selver 
 penn. (: na aftreck van het geene hij op haer te preten- 
 deren heeft) haer kind te educeren en t’alimenteren, ende 
 voorts met het selve kind en goederen te doen het geene 
 hij best sal vinden. Met uijtsluijtinge van Weeskameren 
 en alle anderen Voogden. Begerende dat desen in de  
 beste forme sal effect hebben. Actum Harderwijck den 
 30 Oct. 1741. get. en geseg. 
 
                                       X De Hr Br Van Holthe magtigd Johan Meijnssen X 
                                          Makelaer t’Amsterdam, om te verkoopen 
                                          en te cederen een obligatie ad 200 gl. Actum 
                                          den 31 Oct. 1741.   
 
 Voor Van de Graaff en De Meester Schepenen bekenden Jacob  
 Wesenhagen, Jan Gerrit van Dulmen, Dirck Engelen en Lam- 
 bertus Moijen, in qualiteit als Diaconen in der tijd deser stadt, 
 en de hier toe door de HHren van de Magistraat gelast sijnde, 
 te hebben verkoft en te cederen en transporteren aen de Heer 
 Muntmr. Johan van Hensbergen en sijnen erven een Huijsje 
 met sijn hofje of plaetsje daer agter, staende en gelegen 
 alhier ter stede agter de muijr bij wijlen Claas Henricksen  
 Boer en sijn Vrouw nagelaten, en sulcx voor een summa 
 van vijf en sestig gl, vrij gelt, waer van Comparanten 
 qq. bekenden voldaen te sijn. Belovende dienthalven in haere  
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 qualiteit voorse parceel, belast met een ord. jaerlijckse verpond. 
 van 2 – 2 – 8, behalven de stadts stuijv., te wachten en wahren 
 kommervrij en alle voorpligt tot over de jaere 1740 ord. 
 ingesloten af te doen, als erfkoops recht is, onder verband 
 submissie en renuntiatie als na rechten. Actum den 31 Oct. 1741. 
 
 Voor Geltsaijer en Boonen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, den Ontfr Boon van  
 Voorst en Gerrit Poel voor ’t Erfhuijs van wijlen Claas  
 Jansen en Jannetje Gerrits in leven Echteln.; des beloofden 
 Gerrit en Jan Claassen, kinderen en Erfgen. van voorn. 
 Egteluijden de voorsr burgen te vrijen, als regt is. Actum 
 den 1 Nov. 1741.  
 
 Voor Geltsaijer en Westervelt Schepenen bekende Gerrit  
 Henricksens wed. get Bartje Reijersen voor sig en als hoeder 
 van haer onmundige Dogter Gerritje Gerrits in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft gecedeert en 
 getransporteert voor haer en haeren erven aen Peter  
 Engelenburg en Geertruijd Huijsman Echteln. en haeren erven 
 haer Huijs in de Haverstrate neffens de plaets daer agter 
 naest Lubbert Egbertsen en de Wed. van Aert Jansen, soo  
 als ’t selve bij Comparante bewoont en gebruijckt word, voor 
 250 gl. waer van Compar. bekende voldaen te sijn. Belo- 
 vende voorsr Huijsje te wachten en wahren kommervrij, 
 als erfkoops recht is, onder verband en submissie als 
 na regten. Actum den 3 Nov. 1741.  
 
                                        Do. Alexander Schimmelpenninck en       De Hr Roed. Schrassert magtigd Dr. Joh. 
                                        Juffr Elisabeth Cost magtigen Dr. Will.      Apeldorn generaliter ad lites. d. 4 Nov. 
                                        Cost over de erfenis van Vrouwe Alei-      1741. 
                                        da Nijlant wed gewesen Ehevrouwe van      Anna Heidelberg wed. Sas consenteert in 
                                        de Heer Martinus van Dornick, en       ’t huijwlijck van haer soon Herbert Sas met 
                                        voorts alle andere. Cum pot. substit.       Marg. Dadelbeeck d. 6 Nov. 1741. 
                                        d. 3 Nov. 1741.  
 
 Voor Holthe en Van de Graaff Schepenen compareerde Peter  
 Dijsbergen, in dese stadt gegoedet, dewelke loofde en wierde 
 burgen voor soodanig Arrest en kosten, als Everhardus Heeser  
 als voogd van de onmundige kinderen van wijlen Benjamin  
 Heeser, en Gerrit Meurs als volmr. van de voogd der 
 Kinderen van wijlen J. de Bije op den 7 Oct. deses jaers op de 
 persoon van Jan Beertsen Camp hebben ondernomen, en tot 
 dien eijnde verbonden sijn persoon en goederen, om het ge- 
 wijsde daer aen te verhaelen; des beloofden Aelt Jansen  
 en Henrik Mouw den Comparant wegens dese borgtogt 
 te guaranderen, onder verband van haere personen en 
 goederen. Actum den 13 Nov. 1741. 
 
 Voor Holthe en H. van Westervelt Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Derck Staal en Lambert  
 van Dulmen voor ’t Erfhuijs van Isaac Staal; des beloofde 
 Jan Leendertsen in huijwlijck hebbende Geertje Staal voor sig 
 en naemens haer absente Broer Gerrit Staal in Oostindien 
 sijnde, de voorsr burgen te vrijen als regt is. Actum den 14 Nov. 1741. 
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                                          Swerus van Calverlage magtigt sijn soon 
                                          Dr. Jacob van Calverlage @ Jan van Meurs,  
                                          en voorts generaliter ad presentia et futura; cum 
                                          pot. substit. d. 14 Nov. 1741.  
 
 Voor Van de Graaff en De Meester Schepenen en Overprovi- 
 soren van de Diaconie compareerde Henrick Jansen Prins  
 voor de eene helft, en Jacob Wesenhagen als oudste Diacon 
 wegens ’t kind van Jan Vrijdag, in het kinderhuijs ver- 
 pleegt werdende, genaemt Grietje Vrijdag, voor de andere 
 helfte, ende bekenden met voorkennisse des Gerits in het 
 openbaer te hebben verkoft een Huijs staende in de groote 
 Merckt-Strate, naest ’t huijs van Jan Jansen en Gerrit  
 Gerritsen ten wedersijden, aen Derck Vosselman en Egbertje  
 Hoefhamer Echteln. en haeren erven voor 225 gl, wel be- 
 taelt en ad usum jus habentium verstreckt. Dienvolgens 
 voorse huijs transporterende kragt deses, met belofte van 
 wahringe als recht is. Actum den 19 Nov. 1741. 
 
 Voor Boonen en Westervelt Schepenen compareerden Jan van  
 Dalfsen ende Clara Maria de Wilde Egteln., beijde gesond van 
 verstand, dewelke verklaerden elkanderen en den een den 
 anderen uijt onderlinge liefde te bemaecken kragt deses 
 het vrugtgebruijck van haere ongerede goederen, mitsga- 
 ders den inboedel, niets daer van uijtgesondert, soo dat de 
 langstlevende deselve goederen en inboedel sal besitten 
 en gebruijcken na lijftugts rechten, het leven lang. Be- 
 geerende dat desen sal bestaen als testament, codicil, le- 
 gaat en in andere betere forme; sullende de schulden 
 betaelt werden uijt het Leder, datter gevonden sal worden. 
 Actum den 20 Nov. 1741. get. en geseg. 
 
 Voor Geltsaijer en Pannekoek Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Jacob Glasenberg en 
 Adam van Luijck voor ’t Erfhuijs van Teunisje Sillen, in 
 leven Huijsvrouw van Helmig Cornelissen; des beloofde 
 Sil Claassen als vader en Erfgen. de voorn. burgen te vrijen 
 als regt is. Actum den 21 Nov. 1741. 
 
                                         Diderick Arnold Pochenpoel magtig 
                                         sijn Oom Johan Jacob Rutje over de erf- 
                                         nis van sijn Moeder Augusta Otto te 
                                         Hamburg nagelaeten, die met sijn Broer 
                                         te schiften en deijlen, ende voorts te red- 
                                         den enz. 
 
 Voor Holthe en Wolfsen Schepenen bekenden Peter Lubbert- 
 sen en Lijsbeth Henriksen Egteln. in eenen vasten en stedi- 
 gen erfkoop te hebben verkoft, en alsoo te cederen en te 
 transporteren aen Everd Bunschoter en Aaltje Logen  
 Echteln. een Kamer in den Oosterwijck, voormaels ge- 
 hoort hebbende aen het Huijs nu bij Claas Olofsen beseten 
 werdende, thans bij haer selven bewoont werdende, voor 
 een summa van vijftig gl. waer van sij bekenden voldaen 
 te sijn. Belovende over sulcx voorse Camer, waer in Ver- 
 koperen van Allerheijligen 1741. nog twee jaeren voor niet  
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 sullen woonen, te wachten en wahren kommervrij, en oock vrij 
 van Verpondinge, die bij vorige transport op ’t Huijs is gebragt, en 
 allen voorpligt af te doen, als erfkoops recht is. Actum den 
 21 Nov. 1741. 
 
 Voor Holthe en De Meester Schepenen compareerde Everhardus  
 Heeser, thans bij overlijden van sijn Mede-Momber Mr. Dirck  
 Proper alleen Voogd van de inmundige kinderen van wijlen 
 Benjamin Heeser en Basilia Rouw in leven Egteln., dewelke 
 bekende na voorgaende geobstineert consent van de Heeren 
 van de Magistraat deser stede, op den 19 Dec. 1740. in ’t open- 
 baer ten overstaen van de Heeren Overweesmren. te hebben 
 verkoft, en alnu pred. qual. te cederen en te transporte- 
 ren aen Marten Jansen en Jannetje Brantsen Egteln. 
 en erven, een Huijs en Schuijre daer agter, eertijds 
 toebehoort hebbende Burgmr. Arnt Rouw, en bij testament 
 van den selven en Vrouwe Catharina Aertsen Eheln. op 
 Comparants pupillen gedevolveert, staende alhier in 
 de Smeepoort Strate tusschen die van Eijbert Cruijwa- 
 gen ter eenre, en Peter Cornelissen van Nunspeet ter andere 
 sijden, en sulcx voor duijsent tweehonderd en vijftig gl. 
 vrij gelt, waer van den Comparant in sijne qualiteit 
 bekende ten vollen voldaen en betaelt te sijn. Belovende 
 oversullx voorsr. parceel, met geen meer lasten of schat- 
 tinge beswaerd, dan met een Ord. verpond. van 5 – 8 – 10 
 te wachten en wahren kommervrij en allen voorpligt, 
 de verpond. 1739. incluis, af te doen als erfkoops recht 
 is, onder verband van sijner pupillen personen en goe- 
 deren met submissie als na rechten. Actum den 
 25 Nov. 1741. 
 
 Voor Holthe en Pronck Schepenen hebben Willem Marten- 
 sen en Neeltje van Vierhouten Echteln. in eenen vasten en 
 stedigen erfkoop verkoft gecedeert en getransporteert 
 kragt deses aen Brant Geurtsen en Henrickje Willemsen Eg- 
 teln. en haeren erven een camp in Hierden, gelegen aen het 
 pad tegen den eersten Brinck aen den hof van den Heer 
 Burgmr. Van Westervelt, voor 555 car. gl., waer van 
 Comparanten bekenden hondert en vijf guldens op heden 
 te hebben ontfangen, en de resterende vierhondert en 
 vijftig guldens daer in te laeten voor de vestenis van des 
 eerste Comparantes voorkinderen vaders versterf, waer 
 van Koperen jaerlicx sullen betalen voor of in plaetse 
 van rente ses schepels rogge, en ten mondige dage 
 het capitaal aen de Kinderen te sullen erleggen. Belovende 
 mitsdien voorsr camp (: de verpond. tot 1740. incluis af te doen) 
 te wachten en wahren kommervrij, en allen voorpligt daer 
 van af te doen als erfkoops recht is, onder verband en 
 submissie als na rechten. Actum den 25 Nov. 1741. 
 
 Voor Pronck en Wolfsen Schepenen loofden en wiertden burgen, 
 als voorvancks recht is, Albert Hoefhamer en Aart van  
 Wanrode voor het Erfhuijs van Claas Aertsen Foppen; des 
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 beloofden Aart Claassen Foppen, Peter Claassen Foppen, Geertruijd  
 Claassen Foppen en Jannetje Claassen Foppen, saementlijcke kin- 
 deren en Erfgen. van gem. Claas Aertsen Foppen, alle soo voor sig 
 selfs als mede voor haer suster Henrickje Claassen Foppen  
 door in dispositie absent sijnde, voorn. burgen des wegen te vrijen 
 en schadeloos te houden. Actum den 27 Nov. 1741. 
 
 Voor Voor Apeldorn en Boonen Schepenen bekenden Aert Claassen  
 en Albertje Aerts Echteln. wegens ijserwerck, kalck- 
 steen en ontfangene penningen opregt en deugdelick schul- 
Jura et 50 qp. ad 7 gl 12 st. dig te sijn aen Dr. Johan Apeldorn en Elisabeth van Colck  
sijn door den Compar.  Echteln. een summa van twee hondert car. guldens, daer 
aen Dr. Apeldorn  van sij beloofden jaerlicx te betalen een rente van vier 
bet. xxxxxxxx-7 gl. 12 st.  guld. van ijder hondert tot de finale aflosse toe, die alle jaer 
als op de Minute in  een vierdeel jaers te voren opgeheven sijnde sal konnen ge- 
dorso.  schieden. Voor all ’t welke sij verbonden haere personen en 
 goederen, gerede en ongerede, en stelden tot een speciael 
 onderpand haer Huijs en plaetse in den Oosterwijck bij haer 
 selfs bewoont werdende, naest Dirck Karssen ter eenre en 
 Henrick Hoenders ter andere sijden, om alle hinder en schade 
 daer aen te verhaelen, met renuntiatie van alle exceptien, 
 sonderling van ongetelden gelde. Actum den 28 Nov. 1741. 
 
                                        Mevrouwe de Wed. Toewater magtigt Dr.       Arent Wakker magtigd sijn soon Antonij  
                                        Van Brienen en Dr. W.H. Toewater ad presentia  Wakker en Johan Arnold van Orsoij, samt 
                                        et futura voor de Hove van Gelderland. d. 6      en ijder bijsonder tot het ontfangen van 
                                        Dec. 1741.        de agterstedige gagie van sijn soon zall. 
       bij de Admiraliteit t’Amsterdam. d. 7 Dec. 
       1741. 
 
 Voor Holthe en Apeldorn Schepenen der stadt Harderwijck 
 compareerde Cornelis Hoefhamer en Lambertje Vorstel-  
 man Echteluijden, overdenkende de sekerheit des doods en 
 onsekere uijrhe van dien, deselve begerende te voorkomen met 
 dese haere dispositie testamentair, en sulcx doende hebben 
 na inhesien van de dispositie bij haere Huijwlijcks voor- 
 waerden ten aensien van de reciproque lijftugt daer bij 
 versproken, die bij desen niet en worden geannulleert of 
 te niete gedaen, maer in haer geheel blijven, soo als die 
 bij voorn. Huijwlicxvoorwaerden sijn geintroduceert en 
 vast gestelt, verklaert te sijn haer testament en uijtter- 
 ste wille, dat na haer beijder uijtterste willen overlijden haere 
 drie kinderen Albert Hoefhamer, Dirck Hoefhamer  
 en Jannetje Hoefhamer, getrouwt aen Jan van Die- 
 penen, egeene en gelijck sullen komen tot alle haere 
 na te latene gerede en ongerede goederen, hoe genoemt 
 waer gelegen en waer in bestaende, als mede de klederen 
 linnen en wollen, sijlver en goud, tot haeren lijve gehoort 
 hebbende, niets daer van geexineert, met uijtsluijtinge en 
 seclusie van alle anderen, wie het oock soude mogen 
 wesen, in specie van de weeskamer en aelmoeseniers 
 huijs te Amsterdam, legaterende egter uijt sonderlinge 
 affectie aen het onmundige kind van wijlen Henricus  
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 Henricus Hoefhamer en Elisabeth Oostmans in leven Egteln. eens 
 voor all uijt haere voorse na te latene goederen een summa van 100 car. 
 guldens, sonder meer, boven het geene sijn voorn. Ouders reets 
 van haer Comparanten successivelijck genoten en getrocken 
 hadden, wel 200 gl. en meer renderende; All ’t welcke voorsr 
 Comparanten verklaerden te sijn haer testament en uijtter- 
 ste wille, begerende dat het selve als sulcx, codicil, gifte onder 
 de levende, ofte uijt saecke des doods, of eenige andere dispo- 
 sitie, soo als na rechten en usance deser plaetse best be- 
 staen konde, al waren schoon alle solemniteiten, na rechten 
 en coustumen nodig hier in niet geobserveert, begeerende 
 daer van gehouden te worden voor verschoont. In waer- 
 heijts oirkonde hebben Schepenen dese getekent en gesegult, 
 den 1en Julij 1741. en alhier geregistreert den 7 Dec. 1741. 
 
                                         Attestatie dat Pieter Clooster, thans       Juffr Nala van Holthe magtigd Johan  
                                         alhier woonagtig, is deselfde die voor       Hahnius om een obligatie ad 400 gl. te 
                                         eenige tijd heeft gewoont te Maerssen,       Comptoire t’Amsterdam te verkopen etc 
                                         voorts volmagt van Clooster op sijn       d. 20 Dec. 1741. 
                                         Schoonbroeder Cornelis Dronken, om                                 Siet hoe fol. vso. 
                                         een wissel ad 683 – 8 – t’ontfangen. d 15 
                                         Dec. 1741. 
 
 Voor Van de GRaaff en Pronck Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks regt is, Dirck Vosselman en Albert  
 Holl voor ’t Erfhuijs van Cornelis Hoefhamer en Lam- 
 bertje Vorstelmans, in leven Eheluijden; des beloofden Albert  
 Hoeffhamer, Derck Hoefhamer en Jannetje Hoefhamer, kin- 
 deren en erfgen. de voorn. burgen te vrijen als recht is. 
 Actum den 16 Dec. 1741. 
 
 Voor Oosterbaan en Geltsaijer Schepenen der stadt Har- 
 derwijck compareerde Hendrik Gerretsen en Maritje  
 Woutersen Eheluijden, sijnde sij Vrouwe met haeren Man 
 geassisteert, dewelke den eenen den andere uijt een sonder- 
 linge genegentheit tugten in alle haere gerede en onge- 
 rede goederen, actien en crediten, niets uijtgesondert, 
 om deselve na tugtregten bij de langstlevende te blijven 
 behouden ende te besitten. Des ter ware oirkonden hebben 
 wij Schepenen dese ondertekent en met haer cachet gesegelt. Actum 
 binnen Harderwijck den 12 Meij 1736. en alhier geregi- 
 streert den 16 Dec. 1741. 
 
 Voor Van Holthe en De Meester Schepenen compareerde Derck  
 Vosselman, gesond van lichaem en verstand, dewelke verklaerde 
Voor Holthe en De Meester  sijne uijtterste wille te sijn, dat bij sijn overlijden alle sijne gereede 
Schepenen heeft Dirk  en ongereede goederen, actien en crediten, niets van sijne na- 
Vosselman, gesond van  laetenschap, waer sijnde of hoe genaemt, uijtgesondert, eeu- 
lichaem en verstand,  wiglik en erflick sullen vererven op sijn susters soon Jan Hen-  
dese Dispositie gereve- ricksen, thans bij hem woonagtig; den selven bij desen nomi- 
ceert en te niet ge-  nerende en instituerende tot sijne eenige en universele 
daen. Actum den 11.  Erfgen., met uijtsluijtinge van allen anderen. Mits dat hij aen 
Nov. 1747. get. en geseg.  sijn suster Lubbertje Teuntje Henricks jaerlicx ende ijder jaer, soo lang 
 hij en sij sullen leven, sal uijtkeeren twintig guldens; ende aen 
 sijn suster Lubbetje Henricks vijftig guldens eens voor all: ende 
 dat voorts oock den voorn. Jan Henriksen in sijnen dienst 
 bij des Comparants Vrouw, soo die na hem Comparant leeft 
 en sulcx begeert, sal continueren voor ’t loon dat hij nu ver- 
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 dient. begeerende dat desen als testament, codicil, legaat, of 
 in andere betere forme van uijtterste wille, sal hebben volkomen 
 effect. T’oirkonde is dese bij Schepenen getekent en gesegult 
 in Harderwijck den 27 Dec. 1741. 
 
 Voor Van Holthe en De Meester Schepenen der stadt Har- 
 derwijck compareerde Juffer Nala van Holthe; in desen 
 geassisteert met onsen Mede-Raadsvrind de Heer Mr. Wilhem  
 van Holthe, haeren hier toe gekoren Momber, sijnde sij 
 Comparante een Dogter van wijlen de Heer Adriaen van  
 Holthe, Med. Dr. en in leven Secretaris der Provinciale Aca- 
 demie alhier, en Vrouwe Willemina van de Poel; in leven 
 Echteln.; welke laetste een Dogter was van Nalida Umb- 
 grove in egte bij wijlen Arnout van de Poel verweckt, volle 
 suster van Jacobus Umbgrove; ende sij Juffer Comparan- 
 te alsoo een Mede-Erfgen. uijt kragt van testamentaire 
 dispositie door geseide Jacobus Umbgrove met sijne Huijs- 
 vrouwe Catharina Bert op den 7 Jun. 1726. voor de 
 Notaris Michael Servaes en getuigen binnen Amster- 
 dam gepasseert; dewelke Juffer Comparante aen Schepenen 
 heeft vertoont en overgegeven de Magescheidinge, welke 
 sij bij haere meerderjaerigheit op den 24 Oct. 1741. met de 
 Heeren Johannes Hanius en Jacob van de Velde, als testa- 
 mentaire voogden van de minderjaerige Erfgenaeme over 
 het vierde part in de nalaetenschap van voorn. Jacobus 
 Umbgrove voor Engelbertus Popping Notaris en getui- 
 ge binnen Amsterdam heeft ingegaen en gesloten; en bij 
 welk Magescheit Schepenen gebleken is, dat aen voorn. 
 Juffer Nala van Holthe voor haere geregte derde part 
 in voorseide vierde part, op haer en haere nog minderjae- 
 rige susteren Johanna Alida en Gerarda Arnolda van  
 Holthe, in voorgem. erfnis van haeren Oudoom te sae- 
 men verstorven, onder andere effecten meer privativelijk 
 en eijgendomlijck is toegedeilt een obligatie ten laste 
 van Holland en West Vriesland ten Comptoire van Am- 
 sterdam ad vier hondert ponden ten XL. grooten ’t pond ten 
 naeme van David Cappelen no. 69 in dato den 1 Jun. 1714 
 en geaggreërt den 14 Oct. 1714. fol. 2060vso La. Fr. fo. 112 verso 
 no. 1269 no 25404 reg. f. 1729. Sulx Schepenen verklaeren 
 en certificeren bij desen de Juffr Comparante Nala van 
 Holthe te sijn de eenige en wettige Eijgenaeresse en Hou- 
 derse der voorsr obligatie. Ende bekende dienvolgens 
 meergem. Juffer Nala van Holthe, geassisteert als 
 boven, de vorens gespecificeerde Obligatie en alle 
 recht van deselve in eenen volkomen eijgendom te hebben 
 verkoft aen Benjamin Minuict en Engeltje van Bleis- 
 wijck Echteln. en haeren erven, bekennende van 
 den cooppenninck ter gelijcke hoofdsumme te sijn 
 voldaen, ende oversulx de meergem. Obligatie en allen 
 aenkleven van deselve cederende en transporterende 
 aen voorn. Echteln. Koperen, sonder eenige opspraeck 
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 aen en op deselve te behouden, maer deselve cessionairen stellende 
 in haeres transportantes plaetse: met belofte van deselve te 
 wachten, en wahren en vrijen als regt is; onder verband van 
 haer en haerer Erfgen. personen en goederen; met submissie 
 aen allen Heeren, Hoven, Richteren en Gerichten, ende renun- 
 tiatie van alle contrarierende exceptien en beneficien rechtens. 
 Actum den 20 Dec. 1741. 
 
 Voor Pronck en Westervelt Schepenen bekende Dirck Jacobsen  
 voor sig, en als Vader van sijne onmundige Kinderen Aalt, 
 Jan, Peter, Beert Marten en Rende Dircksen (: en ten opsigte 
 der selver geauthoriseert bij HHren Overweesmre.) mitsgaders 
 Jacob en Beert Dircksen, mondige Soonen van voorn. Dirck  
 Jacobsen en Jannetje Beerts gewesen Echteln., in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en mits desen te cederen 
 en te transporteren aen Petertje Everts wed. van Henrik  
 Arntsen en haeren Erven, drie Schepels Saeijlants, in den 
 Lagen Hierder Enck bij de Kromme Egge gelegen, voor een 
 summa van drie hondert en vijftig Car. guld., daer van 
 Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belovende oversulx 
 voorsr parceel te wachten en wahren kommervrij, en allen 
 voorpligt (: de verpond. tot 1741. incluis :) af te doen als erf- 
 koops recht is, onder verband en submissie als na rechten. 
 Actum den 27 Dec. 1741. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen loofden en  
 wierden burgen, als voorvancks recht is, Dominicus  
 Geestdorp en Derck Engelen, voor ’t Erfhuijs van Aartje  
 Lubberts wed. van Pieter van Wouw; des beloofde Albertus  
 van Wouw als testamentaire Voogd van des overledens 
 kind Aaltje van Wouw, de voorn. burgen te vrijen als 
 recht is. Actum den 30 Dec. 1741.  
 

                           1742 
 
 Voor Boonen en Pronck Schepenen bekenden Gerrit  
 Gerritsen en Weijmtje Barts Egteln. in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft gecedeert en 
 getransporteert kragt deses aen Jan Bartsen en 
 sijnen erven de halfscheit van Huijs en Hof, als 
 mede van een mud lants aen de weg na Grevenhof 
 gelegen, soo als de wederhelft reetsbij Koper be- 
 seten word, ende het geheele Huijs, hof en land haer 
 te saemen uijt den boedel van Bart Petersen en Claasje  
1744 den 20 Jan. Jansen Egteln. is aengedeelt; sulx voor 575 gl. waer 
bekende Gerrit van Koper althans sal betaelen 300 gl en de reste- 
Gerritsen van dese rende 275 gl. hier na, mits dat na verloop van een 
250 gl. voldaen jaer de Koperen deselve een half jaer te voren sullen 
te sijn. mogen opeijsschen: van welck restoir Kooper sal 
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 betaelen rente van 3 per centum in ’t jaer. Belovende verko- 
 peren voorsr. parceelen te wachten en wahren kommervrij 
 en allen voorpligt af te doen, als erfkoops recht is: onder 
 verband en submissie als na rechten. Actum den 2 Jan. 
 1742. 
 
 Voor Holthe en Wilbrenninck Schepenen bekenden Gerrit  
 Wedwer en Gerritje van Soelen Egtln. wegens opgenomen 
 penn. opregt schuldig te sijn aen Jufferen Lucretia Gijs- 
 berta, Nalida Helena, Geertruijd en Arnolda van Brienen  
 en Haer Welgb. erven een summa van twee hondert 
 car. guldens tot 20 stuijv. holl. ’t stuck; daer van sij be- 
 loofden jaerlicx te betalen een rente van drie gulden 
 en tien st. van ijder hondert; welke rente sal conti- 
 nueren te lopen tot de finale aflosse toe, die alle jaer 
 op den Verschijndag (: heden over een jaer de eerste :) 
 sal mogen geschieden, mits een vierdeel jaers bevorens 
 opgeseit sijnde. Verbindende voor Capitaal, renten 
 en allen kosten specialik haer Hof voor de stadt 
 staende, beijde bij haer selfs gebruijckt en bewoont wer- 
 dende. Ende stellende tot verdere wahrschap en verband 
 haere personen en gerede goederen, bij verwillekeuringe en  
 verwonnen pande, met informatie van Verwillekeu- 
 rings rechten. Onder renuntiatie van alle exceptien, 
 sonderling van Ongetelden gelde. Actum den 12 Jan. 
 1742. 
 
 Voor Westervelt en Schrassert Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks recht is, Andries van  
 Asselt en Peter Beeckhof voor ’t Erfhuijs van Hendrina  
 van Gent, in leven Huijsvrouw van Henrik Sicken; des 
 beloofden Willem Paddenburg voor sig, en sig sterck 
 makende voor Dirck Buijtenhuijs in huijwlijck heb- 
 bende Cornelia Paddenburg, en Jan Boschman getrouwt 
 met Maria Paddenburg, mitsgaders Henrica Padden- 
 burg, te saemen Erfgen. de voorn. burgen te vrijen 
 als recht is. Actum den 16 Jan. 1742. 
 
 Voor Geltsaijer en Pannekoeck Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks regt is, Wessel van  
 Kesteren en Henrik Timmer voor ’t erfhuijs van 
 Juffr Agnes Eusebia Pannekoek wed. van Do Johannes  
 Palthe in leven predikant t’Elspeet; des beloofde Juffr 
 Sara Palthe de voorn. burgen te vrijen als recht is. 
 Actum den 30 Jan. 1742. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen loofden en 
 wierden burgen, als voorvancks recht is, Peter Willemsen  
 en Helmig Cornelissen voor ’t Erfhuijs van Teunisje Beerts,  
 in leven wed. van Jan Tijssen; des beloofde Tijs Jansen voor 
 sig en sig sterck makende voor sijn suster Geertje Jansen,  
 de voorsr. burgen te vrijen als regt is. Actum d. 3 Febr. 1742. 
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 Voor Van de Graaff en Pronck compareerden 
 Herbert Stevensen en Jannetje Henriksen, dewelke verklaerden 
 haer voorgenomen huijwlijck in te gaen op dese conditie en 
 voorwaerde, dat de langstlevende van haer beijden eeuwig- 
 lijck en erflijck in een volkomen eijgendom sal hebben en 
 houden all ’t geene de eerst stervende sal koomen na te laeten; 
 den eenen den anderen mits dien bij desen stellende tot uni- 
 versele Erfgenaem soo van gereed als ongereed, actien en 
 crediten, niets ter werelt uijtgesondert, ende met uijtsluij- 
 tinge van alle bloet verwanten vrienden, of wie sulx sijn mogten. 
 Begeerende dat dese als eene onwederroepelijcke conditie 
 en band haeres huijwlijcks sal hebben het volkomenste 
 effect van rechten, in de allerbeste forme. Actum Harder- 
 wijck den 3de Febr. 1742. Oirkond der Schepenen betekening 
 en besegelinge. 
 
 Voor Apeldorn en Wolfsen Schepenen compareerden Dr. Johan Apel- 
 dorn en Derck van Velpen als aengestelde Curatoren van Jacobus  
 van Cleeff, bij de Magistraat deser stadt geautoriseerd, ende Dr. 
 Frans Oosterbaan als gevolmagtigde van Neis van der Hoef en 
 Maria Logen Echteln. vermogens volmagt voor Schout en Schepenen 
 van Nieuwerkerck op den 19 Jun. 1741 gepasseerd, vertoond en bij lectu- 
 re bevonden sulcx te behelsen, als mede Jan de Graaf *als volmr. van en Loogje  
 Loogen sijn Vrouw Gepasseerd tot Nijmegen den 13 Jun. 1741. mitsgaders 
 nog Dr. Frans Oosterbaan en Jacob van Wabrode als bij de Magi- 
 straat deser stadt aengestelde Voogden van Fransina Brulett,  
 sijnde de vorens gem. Echteln. te samen Erfgenaemen en de voorn. 
 Onmundige de Legataria van wijlen Janna de Ka in leven Huijs- 
 vrouw van Jacobus van Cleeff voorn., dewelke verklaerden 
 dat sij eerst met elkanderen na voorgaende orderlijcken inven- 
 taris en verkoopinge van des gemeinen boedels gereede en onge- 
 reede goederen eene behoorlijcke boedelscheidinge hadden ge- 
 maackt tusschen Jacobus van Cleeff ter eenre ende sijnes over- 
 leden Vrouw voorn. Erfgen. en Legataris ter andere sijden; ende 
 dat vervolgens sij Erfgen. aen de Legataris hadden voldaen het- 
 gene aen deselve bij Testamente van Janna de Ka op den 1 Sept. 1739. 
 voor Schepenen deser stadt gepasseert, was gelegateert; voorts onder 
 sig verdeilt en aen elkanderen overgegeeven het gene van die na- 
 laetenschap na aftreck der schulden en lasten overig ware, soo- 
 danig dat een ijder het sijne heeft ontfangen en na sig genomen. 
 Verklaerende oversulcx bijndesen in forme van boedel- en Mage- 
 scheidinge den eenen den anderen sijne aengedeelde, overgegevene 
 en na sig genomene portien en effecte te cederen en te transpor- 
 teren, met belofte van wahringe als boedel- en magescheidings 
 recht is; voorts oock elkanderen en den een den anderen quite- 
 rende en ontheffende van alle opspraeck, actie of pretensie,soo 
 uijt desen boedel en erfnis den eenen op den anderen gehad mag 
 hebben. Alles onder verband van haerer principalen personen en 
 goederen, met submissie als na rechten. Actum den 21 sept. 
 1741. en alhier gebragt den 3 Febr. 1742. 
 
 Voor Boonen en Apeldorn Schepenen loofden en wierden burgen 
 als voorvancks recht is, Jan Petersen de Vries en Johannes  
 Vermeer voor ’t Erfhuis van Evertje Martens wed. van 
 Dirck Bastard; des beloofden Arie en Marten Bastard als 
 Erfgen. de voorn. burgen te vrijen als regt is. Actum den 
 17 Jan. 1742. 
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 Voor Pronck en H. van Westervelt Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Dirk Vosselman en Jan Prie- 
 ster voor ’t Erfhuijs van Jan Beertsen en Maritje Jansen; des 
 beloofde Gerrit Jansen, voor sig en sig sterk makende voor sijne 
 absente twee broederen, de voorn. burgen te vrijen als recht 
 is. Actum den 22 Jan. 1742. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Aart Coninck en Jan  
 Coninck voor ’t Erfhuijs van wijlen Aaltje Wijnekes wed. van 
 Cornelis Henriksen; des beloofden Wijnick Wijnekes en Ellard  
 Henriksen als aengestelde Voogden van de onmundige kinderen 
 en Erfgen. van voorn. Aaltje Wijnekes gemelte burgen des 
 wegen te vrijen en schadeloos te houden. Actum den 22 Jan. 
 1742. 
 
 Voor A. en W.J. van Westervelt Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Do. Henrik van Baalen  
 en Gerrit van Meurs voor ’t Erfhuijs van de Heere Major 
 Frederik Henrik Schortes zall.; des beloofde de Heer 
 Burgermr. Heribert van Westervelt in huijwlik hebbende 
 Vrouwe Aleida Schortes, en mede sig sterk makende 
 voor sijn WelEd. Schoonsuster Juffr Fransina Margarita  
 Schortes, de voorn. burgen te vrijen als regt is. Actum 
 den 8 Feb. 1742. 
 
 Voor Van de Graaff en H. van Westervelt Schepenen beken- 
 den Willem Rijckertsen en Maria Limperts Echteln. in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en oversulx 
 kragt deses te cederen en te transporteren aen Willem  
 Stevensen en sijn kind Steven Willemsen (: bij sijn nu over- 
 ledene Vrouw Jannetje Martens ehelijck geprocreërt, 
 en bij wiens laetsten leven dese koop geschied en de penn. 
 uijt ’t gemeen betaelt waren :) een Huijs in de Smeepoort 
 Strate, daer de Vergulde Wagen uijthangt, naest ’t Huijs 
 van de Wed. Vredenburg, bij Verkoperen tot hier toe selfs 
 bewoont geweest, als mede haar schuur naast het Huijs 
 van Claas Corf en dat van Gerrit Egbertsen staende; 
 blijvende nogtans buijten dese koop de camer naast het 
 eerstgemelte Huijs ter eenre en de Snit van Reint Co- 
 ninck ter andere sijden staende, welke verkoperen aen sig 
 behouden soo als die apart verhuijrd is. Sulx voor een 
 summa van achthondert en vijftig car. guldens, waer van 
 Verkoperen bekenden voldaen te sijn. Belovende oversulx 
 de verkofte parceelen op een verpond. van 5 gl. 4 penn. met 
 de stadts stuijvers, te wachten en wahren kommervrij en 
 allen voorpligt af te doen als erfkoops recht is, onder 
 verband en submissie als na rechten. Actum den 13 Febr. 
 1742. 
 
                                        d’Heer Burgermr. Andr. Apeldorn magtigd de       Johan en Henrik Moijen magtigen 
                                        Proct T. Bon in omnibus, tam active quam      Mr. Johan Pont Advoct t’Edam contra 
                                        passive, lic et ubique. d. 13 Febr. 1742.       Alewijn Alewijnsen. den 15 Febr. 1742. 
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 Voor Pronck en Schrassert Schepenen compareerde de Heer Derck  
 Christiaan Tulleken Burgermr. der stadt Elburg, ende mede als speci- 
 alik hier toe gemagtigd door sijn WelEd. Ehevrouwe Vrouwe Elisa- 
 beth Margarita Wolfsen, vermogens volmagt op den 7 deses lopenden 
 maends voor Burgmr. Schepenen ende Raad der stadt Elburg ge- 
 passeerd, die bij Schepenen gelesen en bevonden is sulx te behelsen, 
 ende bekende in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben ver- 
 koft en oversulx kragt deses te cederen en te transporteren aen 
 Cornelis Coninck en sijnen erven een kamp saeijlants, genaemt 
 Altena, gelegen in deser stadt Schependom aan de Laage Sijpel, 
 groot ongeveer drie mudden gesaeij, daer oost- en zuidwaerts de 
 Heer Avercamp, westwaerts de Laage Sijpel en noordwaerts de 
 Erfgen. Dedems aengelegen sijn, doende in jaerlijckse ord. verpond. 
 f 5 – 6 – 4. als mede een kamp saeijland, mede gelegen in deser stadt 
 Schependom aen de Hooge Sijpel, groot insgelijcks drie mudden 
 gesaeij ongeveer, daer Oostw. de Hooge Sijpel, westw. de Weesen, 
 zuijdw. de Heer Burgmr. Van Westervelt en noordw. de Wed. Ooster- 
 baan aengelegen sijn, doende in jaerlijckse ord. verpond. f 5 – 7 – 8 
 ofte beide soo groot en kleijn als sij in haere bekende bepaelingen gele- 
 gen sijn. Sulx beide voor een summa van duijsend seven honderd en 
 vijftig car. guldens, daer van den Heer Comparant bekende voldaen 
 te sijn. Belovende mits dien voorsr. twee campen te wachten en 
 wahren kommervrij en allen voorpligt, de verpond. ord. 1739 incluis 
 af re doen als erfkoops recht is, onder verband en submissie als 
 na rechten. Actum den 15 Febr. 1742. 
 
 Voor Van de Graaff en De Meester Schepenen magtigde Albertus  
 van Wouw, als bij testamente van Aartje Lubberts wed. van Pieter  
 van Wouw aengestelde Executeur van haeren boedel, en voogd van 
 des selfs onmundige Dogterje, de persoon van Dominicus Geestdorp,  
 Commissaris van de Convoijen en Licenten alhier, om in Comparants 
 plaatse en naeme waer te neemen alle saecken des voorse boedels 
 en onmundige, die alhier mogten voor koomen, oock de penningen 
 van het geveijlde Huijs te ontfangen, en daer van bij de betalinge 
 des laetsten termijns opdragt te doen, voorts alles in allen te doen, 
 hetgene den Comparant in sijne vooraengetogene qualiteite selfs 
 na de nature der saecken sou mogen doen, mits doende rekening en 
 reliqua. Met belofte van ratihabitie en indemnisatie, onder ver- 
 band en submissie als na rechten. Actum den 17 Febr. 1742. 
 
 Voor Van de Graaff en H. van Westervelt Schepenen compareer- 
 den haere Mede Raads Vrind Mr. Arnold Pronck in qualiteit 
 als Volmr. van de Heeren Huijsmeesteren van ’t Nieuwe 
 Weeshuijs binnen Arnhem, en Trijntje Jacobs, wed. Boedel- 
 houderse en Tuchtenaerse van wijlen Gerrit Aertsen van  
 Wanrode, verklarende den eersten Comparant in sijne 
 qualiteit, uijt speciale last en authorisatie van boven gem. 
 Heeren Huijsmeesteren, ingevolge procuratie dooe deselve voor 
 Burgmr. Schepenen en Raad der stadt Arnhem op den 13 Nov. 1741. 
 gepasseerd, bij Schepenen gelesen erkend en bevonden sulx te behelsen, 
 met voorn. weduwe na visie en examinatie van den inventa- 
 ris van den boedel van Gerrit Aertsen van Wanrode door 
 Trijntje Jacobs overgegeven en beëdigd, getranfigeert te hebben  
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 en verdragen te sijn over soodane actie en pretensie, als 
 Henrik van Wanrode en Woutera van Wanrode, onmundige 
 kinderen van Jacob van Wanrode en Sibilla Winterbeeck,  
 in het voorse Weeshuijs althans, ter oorsake dat, haer moe- 
 der dood sijnde, haer vader sig heeft geabsenteert, sonder 
 weten of deselve levendig of dood is, gealimenteert wordende, 
 na expiratie der tugt, gemelte Trijntje Jacobs aen den boe- 
 del van gem. Gerrit Aertsen van Wanrode competeerde, 
 uijt hoofde van de filiale portie van haer vader Jacob  
 van Wanrode souden konnen sustineren te hebben, en sulx 
 voor een summa van vijf en dertig guldens, waer van hij 
 eerste Comparant insgelijks bekende voldaen te sijn, re- 
 nuntierende in sijne qualiteit, en vermogens speciale last, van 
 alle verdere actie en pretensie, welke boven gem. Onmun- 
 digen uijt hoofde voorsr ooijt of immer souden mogen of 
 konnen pretenderen, den selven boedel van Gerrit Aertsen  
 van Wanrode, voor soo verre de genoemde portie betreft, ten 
 eenenmael ten schade en bate van Trijntje Jacobs cederen- 
 de en overgevende sonder eenige de minste reserve, beloven- 
 de al verder in sijne qualiteit en naemens de Heeren Consti- 
 tuenten als representanten van voorsr. kinderen, haar 
 Trijntje Jacobs te sullen guaranderen en schadeloos houden 
 van alle actie en aanspraeck, welke Jacob van Wanrode  
 tegen gem. Trijntje Jacobs, of haere erven, t’eeniger tijd 
 ter oorsake van sijne fijne filiale portie in sijns vaders nalae- 
 tenschap soude konnen of mogen onderneemen: Des ver- 
 klaerde Trijntje Jacobs voor sig en haere erven, alle 
 lasten en schulden van den boedel van wijlen Gerrit Aertsen 
 van Wanrode, voor soo verr de filiale portie van Jacob  
 van Wanrode, of des selfs kinderen bij representatie, aen- 
 gaet, tot haere privative lasten alleen te neemen, en daer 
 omtrent de voorsr. onmundigen ten allen tijden te sullen 
 houden kost en schadeloos. Actum den  
 
NB. datu S geeten. Voor Boonen en Pronck Schepenen bekenden Derck Engelen  
 en Geertruid Marvelts Egteln. in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en oversulx kragt deses te 
 cederen en te transporteren aen de Heere Johan Hens- 
 bergen, Muntmr. van Gelderland en sijnen erven een Hof 
 gelegen voor dese stadt aen de Touwbaan, sijnde den 
 laatsten hof aen de Vier kampen met de gang, en 
 schietende agter den Hof door Kooper van Evert  
 Geurtsen aengekoft, voor een summa van twee honderd 
 en vijftig guldens, daer van Comparanten bekenden 
 voldaen te sijn. Belovende mits dien voorsr. Hof te wachten 
 en wahren kommervrij, op een verpond. van 7 st. 4 penn. en 
 allen voorpligt af te doen als erfkoops recht is, Onder 
 verband en submissie als na regten. Actum den 17 Febr. 
 1742. 
 
 Voor Van de Graaff en Schrassert Schepenen bekenden 
 Jan Spittaal en Gerritje Karssen boven voorige 250 gl. 
 in haer Huijs gevesrigd, alnu nog wederom schuldig 
 te sijn aen Johan Focking en sijnen erven een summa 
 van twee honderd guldens, waer van sij beloofden aen 
 hem en sijnen erven of recht hebbende jaerlix te betalen 
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 een rente van vier gl. van ijder hondert gl. tot de finale restitutie 
 toe, die alle jaer op den Verschijndag zal mogen geschieden mits 
 een vierdeel jaers te voren opgeseit sijnde; procederende dese schult 
 van gekofte en ontfangen vette beesten. Ende sal ’t eerste jaer 
 verschijnen heden over een jaer. Verbindende voor capitaal, 
 rente en kosten specialik haer Huijs in de Wullewevers-Strate 
 daer sij selfs in woonen, met alle ap- en dependentie; en voorts 
 alle haere andere goederen, met renuntiatie en submissie als 
 na rechten. Actum den 20 Febr. 1742. 
 
 Voor Boonen en Apeldorn Schepenen bekenden Jan Claassen Boer  
 en Albertje Wouters Echteln. in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft en oversulx te cederen en te transporteren 
 aen en ten erflijcken behoeve van Dirk Engelen en Geertruijd  
 Marvelts Echteln. een Hof gelegen in de Oude Touwbaan, naest 
 de Heer Van Westervelt ter eenre en Berent de Vent ter an- 
 dere sijden, voor drie honderd en twintig guldens, daer van Com- 
 paranten bekenden voldaen te sijn. Belovende mitsdien den 
 selven Hof te wachten en wahren kommervrij en allen voor- 
 pligt af te doen als erfkoops recht is, onder verband en 
 submissie als na rechten. Actum den 24 Febr. 1742. 
 
 Voor Van de Graaff en Schrassert Schepenen compareerden 
 Willem Rijcksen en Maria Limperts Echteln. welke verklaer- 
 den wegens ter leen opgenomen en door Heeren Overweesmre. 
 aen haer toegetelde penn. opregt en deugdelik schuldig te sijn 
 aen Peter van Spankeren, haer tweede Comparantes jongste 
 kind, in eerste ehe bij Jan van Spankeren geprocreërt, eene 
 summa van een hondert vijf en twintig guldens, met belofte van 
 voorse capitaal aen haer voorn. soon, als hij tot sijn mundige 
 dagen sal gekomen sijn, ter eerster requisitie te sullen restitueren 
 en ondertuschen, en vervolgens tot de finale aflosse toe, daer 
 voor te sullen betalen een rente van vier percent jaerlicx, en alle 
 jaer. Welke rente egter bij Comparanten sulleb verblijven en 
 bij haer genoten werden soo lange d’onmundige door haar sal 
 werden gealimenteert. Tot meerder securiteit van capitaal en de 
 te verschijnen renten verbonden Comparanten, boven en behalven 
 haere personen en goederen, specialik haer Hof gelegen buiten 
 de Smeepoort aen’t Raambleeckje tusschen de Hoven van Jan  
 Ramaker ter eenre en van Juffr Palthe ter andere sijden, soo als 
 deselve voor een gedeelte bij Comparanten selfs gebruijckt word, en 
 voor een gedeelte bij Lambert Berent gebruijckt is geweest; met 
 renuntiatie van alle exceptien, in specie van Ongetelden gelden, 
 en verder onder submissie als na rechten. Actum de 24 Febr. 1742. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen compareerden Wijne Henrik- 
 sen en Henrikje Gerrits Egteln., de Vrouwe in desen met haeren 
 man geassisteerd, dewelke bekenden in het openbaar te hebben 
 verkoft en mitsdien alnu in eenen stedigen en erflijcken eijgen- 
 dom te cederen en te transporteren aen Koopman Decemer  
 Apeldorn en Margarita Vrijdag Egteluijden en haeren Erven 
 een Erf en goed, gelegen in deser stadt Schependom, Buijrschap 
 Hierden op den tweeden Brinck, met alle des selfs hooge en laage 
 Landerijen, houtgewassen, getimmer, ende voorts alle recht 
 en geregtigheit daer toe gehoorende, doende in Ord. Verpond. 
 tien gl. twee stuijv. en tien penn. ende geevende een thins van 
 eene gl. ses st. 4 pen. aen den Lantrentmr. van Veluwe, ende 
 een stedigheit van een schepel rogge aen de wed. Oosterbaan; 
 dog sijnde de saeijlanden meest thiendvrij, soo als ’t selve  
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 erve thans bij Henrick Beertsen bewoont werd, den welke Kope- 
 ren sijne pagtjaeren sullen uijthouden, dog sullen de pagten tot 
 voordeele van Kooperen beginnen te loopen met St. Petri 1742. 
 Zulx voor een summa van vijfduijsend een honderd en vijftig 
 car. guldens, daer van Comparanten bekenden voldaen te sijn 
 soo door de gevestigde Capitalen en renten, als de Koperen op 
 dat erve te pretenderen hadden, als verdere penningen, aen 
 haer ten genoegen voldaen; en beloofden mits dien voorsr. 
 Erve en goed te wachten en wahren kommervrij en allen voor- 
 pligt tot de Verpond Ord. 1740. en Extr. 1741. stedigheit 1740. 
 en thins over 1741 incluis, af te doen als erfkoops recht 
 is, onder verband van haere personen en goederen, met 
 submissie als na rechten. Actum den 27 Febr. 1742. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden deselve Comparanten, de 
 Vrouw geassisteert als boven in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft, en oversulx kragt deses te 
 cederen en te transporteren aen Jan Jansen Withaijr  
 en Geertje Henriksen Echteln. en haeren erven een 
 achtste part in een Huijs en Hof, staende en gelegen in 
 Hierden op den Derden Brinck naast Geurt Henricksen  
 ter eenre en Maritje Jochems ter andere sijden, waer 
 van Loge Reijersen ses agtste en Jan Wijnen ’t overige 
 agtste part toebehoren, voor een honderd car. guldens, 
 waer van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belo- 
 vende mits dien voorsr agtste part te wachten en wahren 
 kommervrij en allen voorpligt daer van af te doen als 
 erfkoops recht is, onder verband en submissie als na 
 rechten. Actum den 27 Febr. 1742. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden deselve Comparanten, 
 de Vrouw geassisteerd als boven, dat sij aen de wed. van den 
 Scholt Engelbart Georg Ardesch hadden verkoft en op den 
 21 April 1741. getransporteert haer Hof voor de Lutteke 
 poort aen de weg op den hoeck van de Nijptang gelegen, 
 ende sulx op een Ord. Verpond. van agthien stuijvers; 
 ende vermits thans bevonden werd die verpond. bij de 
 Maencedule der Rentmre. meerder summa te bedragen, 
 soo verklaerden sij Comparanten dat superplus over te 
 brengen bij desen op haer Huijs en Schuuren bij de groote 
 poort in de Hooge Strate, de voorsr Hof daer van 
 ontheffende, en ten dien opsigte voor alle opspraack in 
 het toekomende het voorsr. Huijs en Schuur specialik 
 verbindende. Actum den 27 febr. 1742. 
 
 Voor Geltsaijer en Apeldorn Schepenen bekende Maria  
 Parcus wed. Van Beuningen, mitsgaders haer Dogter 
 Johanna van Beuningen, in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft, en oversulx te cederen 
 en te transporteren kragt deses aen Jan Boer en 
 Albertje Woutersen Echteln. en haeren erven een Hof 
 gelegen buijten de groote poort aen de Bleeck naest 
 Jan Ekelenburgs hof ter eenre en de Touwbaan ter 
 andere sijden, voor honderd vijf en vijftig guldens, 
 waer van Comparanten bekenden voldaen te sijn. 
 Belovende mitsdien voorsr hof te wachten en wahren 
 als erfkoops recht is, onder verband en submissie als 
 na rechten. Actum den 1 mart. 1742. 
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                                        Attestatie van Dr. D. Penninck over 
                                        de impotentie van Capt  Schrassert. 
                                        d. 3 Mart. 1742.  
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen en Overweesmre. compareerde 
 haeren Mede- Raads Vrind de Heere Willem Johan van Westervelt,  
 dewelke bekende, dat sijn WelEd. Heeren Neven de Heeren Antonij  
 van Westervelt, Burgermr. deser stadt, ende Franck Henrick van  
 Erkelens, capitain in dienst deser Vereenigde Nederlanden, als sijn 
 WelEd. gewesen Momber heeren althans aen sijn WelEd.hadden gedaen 
 haere laatste en conclusive Rekening van Haer WelEd. gehoudene 
 administratie sijnes boedels en goederen, ende vervolgens aen 
 sijn WelEd. hadden gedaen behoorlijcke uijtkeeringe van het geene 
 bij die rekeninge in cassa te sijn wierd bevonden, ende oock over- 
 gifte van alle goederen tot sijn WelEd. boedel gehorende, invoegen 
 dat daer bij aen sijn WelEd. tot volkomen genoegen gebleken ware, 
 dat welgem. sijne Heeren Voogden niet alleenlijck sijne goederen 
 met alle mogelijcke oplettentheit hadden op ’t aller getrouwste 
 waergenomen, maer oock door der selver vaderlijcke voorsorge 
 sijn WelEd. boedel geduijrende sijne onmundigheit seer merckelijck 
 waren vermeerdert en toegenomen. Ende dat Sijn WelEd. mitsdien 
 bekende niet alleenlijck van alles, die voogdij en administratie 
 betreffende, uijt handen van sijn WelEd. voorn. Momberheeren vol- 
 daen te sijn, Haar WelEd. daer van volkomentlijck quiterende bij 
 desen; maer oock overvloedige reden te hebben, om Haer WelEd. 
 voor der selver meer dan Voogdelijcke voorsorge, ten besten van 
 sijn persoon en goederen gedragen, met alle waere erkentenis 
 te bedanken, gelijck Her WelEd. door hem bedanckt wierden 
 mits desen; met speciale belofte van niet alleenlijck te sullen 
 ratificeren, gelijck hij deede bij desen, all ’t geene sijne Heeren 
 Momberen sijnentwegen hadden verrigt, maer oock Haer WelEd. 
 en derselver Erfgenaemen van alle opspraeck dienthalven te 
 sullen wachten en wahren, onder verband van sijns Heeren 
 Comparants persoon en goederen, met submissie als na rechten: 
 sonder eenige d’allerminste reserve. Actum den 6 Mart. 1742. 
 
 Voor Holthe en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Andries van Asselt en 
 Jan Hondius voor ’t Erfhuijs van Heiman Heimans en 
 Maria Loge in leven Echteluijden; des beloofden Moses  
 Aäron en Salomo Heimans, voor sig en naemens haere 
 Susters en Broeder, de voorn. burgen te vrijen als recht is. 
 Actum den 6 Mart. 1742. 
 
 Voor Schrassert en A. van Holthe Schepenen bekende Vrouwe 
 Cicilia van Hoeclum, weduwe Avercamp, mitsgaders Reinera  
 Johanna, Derck, Clemens en Janna Barta Avercamp, kinderen 
 van de Heer Barthold Avercamp en Vrouwe Cicilia van  
 Hoeclum voornt, wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
 penningen opregt schuldig te sijn aen Engeltje Bleiswijck  
 wed. van Benjamin Minuict en haeren erven een summa 
 van vijfhonderd car. guldens ad 20 stuv. het stuck; daer 
 van sij beloofden heden over een jaer en soo vervolgens 
 van jaer tot jaer te betalen een rente van drie gul- 
 dens vijfthien stuijvers van ijder honderd, ende sulx tot 
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 de finale aflosse toe, die op ijder verschijndag sal mogen ge- 
 schieden, mits een vierdeel jaers bevorens opgeseit sijnde. Voor welck 
 capitaal renten en bij wanbetalinge te vallen kosten verbonden 
 Comparanten specialik alle haere ongereede goederen in deser 
 stadt Schependom en Buijrschap Tonsel gelegen, geene uijtge- 
 sondert ende met alle ap- en dependentien van dien; en stelde 
 voorts tot wahrschap haere personen en gereede goederen. Met 
 renuntiatie van alle exceptien, sonderling van ongetelden gelde, 
 daer van sij volkomen onderrigt waren; met submissie als 
 na rechten. Actum den 7 Mart. 1742. 
 
                                       Dries Lubbbertsen Prins magtigd Mr. Johan Reind.  
                                       Pronck ad litem @ Timon Cornelissen vis. cum. pot. 
                                       subst. d. 10 Mart. 1742. 
 
 voor Boonen en Apeldorn Schepenen loofden en wierden bur- 
 gen, als voorvancks recht is, Derck Vosselman en Brant  
 Lubbertsen voor ’t Erfhuijs van Henrik Gerritsen; des beloofde 
 Jan Gerritsen voor sig en de rato caverende voor Jannetje  
 Lucassen, Dogter van Henrikje Gerrits; mitsgaders Jan Gerrit  
 van Dulmen, als Diacon naemens de kinderen van Jan Pelen  
 en Annetje Gerrits, in het Kinderhuijs sijnde, als gesamentlijke 
 Erfgen. van voorn. Henrik Gerritsen, de voorsr. burgen te 
 vrijen als regt is. Actum den 13 Mart. 1742. 
 
 Voor Geltsaijer en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
 burgen, als voorvancks recht is, Johan Pannekoek en 

 Wessel van Kesteren voor ’t Erfhuijs van Juffr Marie  
 Orilland; des beloofde Juffr Maria Rivasson naemens 

 haere Dogter Johanna Douserel, als Erfgen. ex testamento, 
 de voorn. burgen te vrijen als regt is. Actum den 14 Mart 
 1742. 
 
 Voor De Meester en  en A. van Holthe Schepenen heeft Maria Jan- 
 sen wed. Boedelhouderse en Tuchterse van Henrik van Raalt  
 de Tugt volgens stadsrecht verburgt met de personen van 
 Albert van Asselt en Aert Mulder, dewelke present sijnde 
 dese burgtogt aengenomen en haere personen en goederen 
 verbonden hebben als na regten; des beloofde de Comparante 
 dese haere burgen desenthalven t’indemniseren, onder ge- 
 lijck verband als na regten. Actum den 14 Mart. 1742. 
 
 Voor Holthe en Geltsaijer Schepenen compareerde haeren 
 Mede RaadsVrind de Heer en Mr. Johan Apeldorn; in 
 qualiteit als Executeur van den boedel van wijlen Geer- 
 truijd van Duijven, vermogens testament door deselve op 
 den 13 Febr. 1741. voor Heeren Schepenen Van Holthe en 
 Wilbrenninck gepasseert, mitsgaders mede als Volmr. 
 van Jacob Rijckhof junior en Geertruijd Marvelt  
 Egteln. ende Belitje Marvelt, vermogens volmagt 
 op den 20 Sept. 1741. voor Burgmre. en Regeerders der 
 stadt Amsterdam gepasseert, als mede Marten Vermeer  
 en Albert van Nunspeet als aengestelde Voogden van 
 Henrica Marvelt, sijnde voorn. Geertruijd, Belitje 
 en Henrica Marvelt, de universele Erfgen. van voorsr 
 Geertruijd van Duijven in kragt desselfs voorge- 
 allegeerde Testament, ende sijnde den Heer eerste Com- 
 parant soo wel bij vooraengehaelde Testament, als  
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 bij bovengem. volmacht (: beide aen Schepenen gebleken) tot het ver- 
 koopen en transporteren der ondergemelte goederen gequalificeert 
 (: gelijck mede tot den ontfang der Koopspenn.) en de twee laetste 
 Comparanten in haere qualiteit bij de Magistraat deser stadt 
 op den 10 April 1741. behoorlick geauthoriseert; dewelke Com- 
 paranten in haere respective qualiteiten bekende op den 13 Meij 
 1741. in het openbaer te hebben verkoft en vervolgens bij desen 
 te cederen en te transporteren aen en ten erfflijcken behoeve 
 van de Heere Burgermr. Antonij van Westervelt, Heere 
 van Essenburg, Curator van de Provinciale Academie alhier, 
 ende sijn Welgb. Erven een Erve en goed gelegen in deser stadt Sche- 
 pendom Buijrschap Hierden, bekend onder de naam van Corten- 
 broeck, en werdende thans bij Jochem Jacobsen Meijers wijfe 
 gebruijckt, bestaende in Huijs en verder getimmer, met de 
 campjes en Houtgewasschen; het weijland aen de zuijdsijde 
 (: van welker wederhelft Paul Saubert eijgenaer is) met des 
 selfs houtgewassen; een half mud lands met sijn houtgewassen 
 in de Beste Vaars Camp in Hierden; mitsgaders een mudde saeij- 
 lant op de Bovenlanden met sijn Houtgewassen naast ’t land 
 van de Heer Roderick Schrassert en Henrick Gerritsen; doende 
 t samen in ord. Verpond negen guld. sestien stuijv. en ses penn., ende 
 sulx alles met alle ap- en dependentie, regt en geregtigheit, gelijk 
 Geertruijd van Duijven in leven beseten en stervende nagelaten 
 heeft; uijtgesonderd de Boomen van het Bosje aen de Zuijdsijde 
 van de sloot tot gelijck het Spijcker, die buijten dese koop sijn 
 gebleven. Ende sulx alles voor een summa van vijfduijsend car. 
 guld. waer van de Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belo- 
 vende mits dien in haere vooraengetogene qualiteiten respecti- 
 velik het voorn. Erve en goed te wachten en wahren kommer- 
 vrij en alle voorpligt daer van af te doen (: de Verpond. 1740. 
 ingesloten; blijvende de Verpond. 1741. tegen de pagt petr. 1742. 
 sullende verschijnen voor rekening van den Heere Kooper :) 
 alles onder verband van der bovengem. Erfgen. personen en 
 goederen, met submissie als na rechten. Actum den 14 Mart. 
 1742. 
 
                                        Dr. van Cooth attesteert de impo- 
                                        tentie van de Cadet D. Avercamp  
                                        d. 15 Mart. 1742. 
 
 Voor Holthe en Schrassert Schepenen bekende Basilia  
 Peouw Olofsen wed. en Boedelhouderse van mr. Derck Proper  
 in eenen vasten en stedigen erfkoop openbaerlick te hebben 
 verkoft en oversulx mits desen te cederen en te transporteren 
 aen en ten erflijken behoeve van Peel Sandijck en Neeltje  
 ....... Echteln. en haeren erven een Hof buijten de Smee- 
 poort aen het Jufferen pad, naest die van Arent Wakker  
 en Reijer van Wessingen gelegen, doende in Ord. Verpond. 1 – 1 – 4 
 voor een summa van 274 gl. daer van Comparante bekende 
 voldaen te sijn. Belovende mits dien voorsr. Hof te wach- 
 ten en wahren kommervrij en allen voorpligt, de verpond. 
 over 1740. incluis, af te doen als erfkoops regt is, onder 
 verband en submissie als na rechten. Actum den 17 Mart. 
 1742. 
 
 Voor deselfde Schepenen bekende deselfde Comparante  
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 in eene vasten en stedigen erfkoop in het openbaer te 
 hebben verkoft en oversulx kragt deses te cederen en te 
 transporteren aen en ten erflijcken behoeve van Lambert  
 Boxhorn en Geurt Willemsen Roest en haeren erven een 
 stalletje of schuurtje aen de Lutteke poort, ofte den 
 opstal van dien, doende in Ord. Verpond. ses stuijv. ses penn. 
 en geevende voor Booggelt aen de Roeijdrageren twaalf 
 stuijv., voor een summa van 36 gl. waer van Comparante 
 bekende voldaen te sijn. Belovende mits dien voorsr. opstal 
 te wachten en wahren kommervrij en allen voorpligt, 
 de verpond. over den jaere 1740 en niet verder, aftedoen 
 als erfkoops recht is; onder verband en submissie als 
 na regten. Actum den 17 Mart. 1742. 
 
 Voor Holthe en H. van Westervelt Schepenen loofden 
 en wierden burgen, als voorvancks recht is, Jan  
 Op te Winkel en Willem Santbergen voor ’t Erfhuijs 
 van Heiltje Henricks wed. van Beert Smit; des 
 beloofde Peter Smit de voorn. burgen te vrijen 
 als regt is. Actum den 27 Mart. 1742. 
 
 Voor Sch Pannekoek en Schrassert Schepenen heeft 
 Do. Johan Alexander Schimmelpenninck, voor sig 
 en als Man en Voogd van Juffr Elisabeth Cost, in 
 de bestendigste forme regtens geconstitueert en 
 magtig gemaeckt kragt deses sijn E. Schoonbroeder 
 Mr. Johan Cost, Ontfanger des Gerigts Enschede, 
 om alle saecken, en goederen, welke den Comparant 
 in voorsr. Gerigt uijtstaende heeft, en gelegen, waer 
 te neemen, en daer omtrent alles te doen, wat sijn E. 
 selfs zou konnen en mogen doen, capitalen op te seg- 
 gen, penn. t’ontfangen, oock des noods met middelen 
 rechtens en executie te innen, quitantie te passeren; 
 specialik mede op en in de Erfgenaemen Vergaderinge 
 naemens den Comparant t’erschijnen en stemmen, 
 ende voorts mede te doen en geschieden laten dat ten 
 besten te strecken bevonden sal worden. Met belofte 
 van ratihabitie en indemnisatie, onder verband 
 en submissie als na rechten. Actum den 4 April 1742. 
 
 Voor Van de Graaff en Pronck Schepenen loofden 
 en wierden burgen, als voorvancks regt is, Derk  
 Vosselman en Claas Corf voor ’t Erfhuijs van 
 Weimtje Aelberts in leven Huijsvrouw van Everd  
 Gosensen; des beloofden Jan Op te Winkel en Jan  
 van Dulmen, als voogden van de kinderen door 
 Wulf Driessen bij voorn. Weimtje geprocreërd, 
 de voorn. burgen te vrijen als regt is. Actum den 
 5 April 1742. 
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                                         Vrouwe Anna Gesina van Re-       Deselfde Comparante magtigd Mr. Coen- 
                                         noij wed. Ten Oever magtigt den       raad Ellents, Advocaat in Drenthe 
                                         Heer Egbertus Dannenberg, om      ad liten contra Albert Janse Kelpert  
                                         in de Grietenije van Schoterlant       d. 3 April 1742. 
                                         te stemmen op een nieuwe Ontfr 
                                         Genrl van de Floreen-rente entc. 
                                         cum renuntiatione revocationis. 
                                         d. 3 April 1742. 
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen  
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