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 Voor van Holthe en de Wolff Schepenen compareerden 
 De Heer Gerret Nicolaas van Holthe, Lt.Collonel van de  
 Dragonders ten dienste deser Lande, en verklaarden in eenen  
 vasten en stedigen erfkoop op den 20. Octob.1764 publijcq te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en trans- 
 porteren aan Gerret Scherenberg en Jannetje Willems Echte- 
 lieden ende haere Erven, een hoff met een hofhuijsje daar 
 in, gelegen aan de Luttekepoorter touwbaan en bleek 
 naast den hof van Claas Wesenhagen ter eenre, en de graft 
 ter andere sijde, ende sulks voor eene summa van twee 
 hondert en twintig gulden en thien stuijvers, daar van den Heer 
 Verkoper bekende voldaan te zijn,belovende over sulks voorsr. 
 parceel op een ordinaris verponding van 2-6-10 te wachten en 
+ wahren kommervrij en alle voorplicht ( de verponding  

  over ordinaris 1763 incluys)daar van af te doen als erfkoop regt 
  is onder verband en submissie als na regten. Actum den 4. 
   Januar. 1765. 

Geprotocoll. ten Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen compareerden  
Nieuw. protoc.  Cornelis Claver en Jannetje Alberts Echtelieden, welke  
Rub. Schoemakers  bekenden wegens ter leen ontfangen penningen opregt en  
Straat f° 253 Vs. deugdelijk schuldig te weesen aan Reijer Willemsen den 

 Rub. Hoven f° 40. Grooten en Hendrikje Hendriks Eheliedn. een summa van 
  vier hondert Caroli guldens ad 20 St. ’t stuk, daar voor compartn. 
  beloofden jaarlijks voor rente te sullen betalen vier gulden 
  en tien stuijvers voor ijder hondert en daar  meede continueren 
  tot de volle aflosse toe, die alle jaar op de verschijndag (heden 
  over een jaar de eerste) sal kunnen en mogen geschieden mits 
  een vierdeel jaar bevorens van d’ een of andere sijde opgeseijt 
  op opgeijscht zijnde; tot securiteijt van voorsr. Capitaal renten 
   en kosten verbinden comparanten haar huijs staande in de 
  Schoemakers Straat,soals bij haarlieden bewoont werd tus- 
  sen het huijs van dr. Huijsman en dat van Marten Vermeer, 
  benevens een hof, gelegen aan de Knijptang op de hoek bij den 
  hof van den Heer Burgerm. Apeldorn naast de hof van de 
  Weduwe Jan IJsrael , soo als sijlieden selve gebruijken, stel- 
  lende tot een verdere whaarschap haar personen en goederen 
   ten bedwang en submissie als na regten, met renunciatie 
  van alle exceptien dese contrarierende, in specie van ongetil 
  den gelden Actum 7 Januari 1765. 
  

 Voor de Wolff en van de Graaff schepenen loofden en wierden  
 burgen als voorrank regt is den Chirurgijn Evert Hof en Her- 
 mannus Poelman voor het erf en sterfhuijs van Jan Hoefna- 
 gel,des beloofde Jacobus Hoefnagel als broeder en erfgenaam 
  ab intestato voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is Actum  
 Harderwijk den 10. Januar. 1765. 
 

Geprothocoll. ten Voor Holthe en Boonen Schepenen compareerden Vrouwe 
nieuw. prothoc. Rubr. Gerharda Catharina Rauwerts, Wede. wijlen de Heer ..Struch- 
Donkerstraat fº. 16 Vs. Meijer, voor haar selven, en als Moeder en legitime Voog- 
 desse van haar Soon J.J. Struckmeijer, voorts de Heer Petrus 
   Lu 
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 Lucretius Struckmeijer voor hem selve, en als Gevolmagtigde 
 van sijn Broeder Coenraad Diderik Struckmeijer, ingevolge de  
 vertoonde, bij ons gelesene en van waarde bevondene vol- 
 magt, voor den Academischen Senaat te Harderwijk den   
 April 1764 gepasseert, en de Heer Andreus van Balen, als 
 Vader en Voogd van sijne twee minderjarige kinderen 
 bij wijlen Maria Struckmeijer in Echt verwekt, de laatste 
 Comparanten kinderen en Erfgenamen van wijlen haaren 
 Vader I.C. Struckmeijer, en verklaarden op den 12, Januarij  
 deses jaars 1765 te hebben verkoft, en al nu kragt deses 
 te cederen, transporteren en in vollen eijgendom overtegeven 
 aan de Heer Jaques de Leuze van Lancizolle en Vrouwe  
 Maria Magdalena Vernizobre Ehel. en haaren Erven een 
 huijs, hof en erve met dessefs ap en dependentie, staande   
 en gelegen binnen dese Stad in de Donkerstraat naast 
 de behuijsing van den Hr. Kruijskerken ter eenre, en die 
 van Rutger Huijgens ter anderen sijde, met alle des- 
 selfs lusten en lasten, regt en geregtigheijt, soo als er 
 van ouds opgestaan en toegehoort hebben, gelijk mede  
 alle soodane moebilaire goederen als Comapranten toe- 
 behorende en thans in gemelte huijs, hof en erve nog 
 te vinden zijn: zijnde hetselve met geen lasten 
 beswaart dan met een ordinaire jaarlijkse verpondinge van 
 7-19-6, dewelcke voor Comparanten verkoperen sal ge- 
 suivert en betaalt werden over den jaaren 1764 incluijs,  
 waar tegens sij sullen profiteren de huur soo Juffr Sjordes 
 aan die behuijsinge nog is hebbende, en sullende expireren 
 Allerheijligen of den1. November 1765 voor de coopspen- 
 ningen van welk huijs hof en erve de Heer en Vrouwe  
 cooperen mits dese insgelijks bekenden schuldig te zijn 
 aan de Comparanten transportanten en haare erven eene 
 summa van vijf duijsend twee hondert guldens Hollands 
 ad 20. sts. ’t stuk, en welke summa sij coperen beloofden 
  te betalen den eersten met den laatsten penning heden 
 over twaalf jaaren, sullende zijn den 12. Januari 1777 mits- 
 gaders gedurende die jaaren dat capitaal jaarlijks en alle 
  jaar tot de werkelijke voldoening toe, te verrenten met drie 
 derselver guldens naa advenant het hondert; verbindende tot 
 securiteijt van opgemelt capitaal en renten haare persoonen 
 en goederen, geene uijtgesondert, en stelden tot een speciaal  
 hijpoteecq en onderpand het bovengeseijde getransporteerde 
 huijs hof en erve, ten eijnde alle hinder en schade soo van 
 capitaal als interessen daar aan te konnen en te mogen ver 
 halen, om welke redenen sij eerste Comparanten transportanten  
 bekenden en verklaarden geen regt of eijgendom aan het ver- 
 kofte en gecedeerde meer te hebben of te houden maar  
   daar 
  



 4

ORAH-154  1765 fol. 002 
 
 daar van onterft, onteijgent, en ontgoedet, en Cooperen en haare Erven 
 daar aan weder ten vollen geerft en gegoedet te sullen zijn en blij 
 ven, met belofte van ’t selve gecedeerde daar op te sullen wagten 
 en wahren als erfkoops regt is. Actum 14 Januari 1765. 
  
 Voor de Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Lubbert  
 van Haasen en Grietje Hendriks Eheliedn. de Vrouw wegens indispo 
 sitie van haar voorñ Eheman geassisteert met Hendrik ter Haar 
 en bekenden in een vast em stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en over sulks kragt deses te cederen en transporteren de opstal 
 van een boog agter de muur tussen de schuur van mevr. de 
 Wede. Schrassert, en de boog van Jan Jacobsen, doende in boog- 
 geld ses stuijvers en negen stuijvers verponding, aan Jan 
 Willemsen Kortenbrink en Gerritje Lens Echteliedn. voor agt 
 en veertig gulden vrijgeld, daar van Comparanten bekenden 
 voldaan en betaalt te zijn, des beloofde voorsr. opstal te 
 wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt, tot de 
 verponding 1763, ’t booggeld en schoorstedegeld tot 1764 in 
 cluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is onder verband 
 als naa regten. Actum 15 Januari 1765. 
 
 Voor De Wolff en Schrassert loofden en wierden Burgen als voor- 
 vank regt is Rijket van Otterloo en Harmannus van Cleef voor 
 het erf en sterfhuijs van Jan Op te Winkel en Woutertje Dree- 
 sen in leeven Ehelieden, des beloofden Andries en Cathari- 
 na Op te Winkel, kinderen en erfgenamen van gemelten  
 Echtelieden voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is, onder  
 verband en submissie als na regten. Actum Harderwijk den 16.  
 Januar. 1765. 
 
 Voor Pannekoek en de Meester Schepenen compareerden 
 Gerret Albertsen Caper, welke bekende mits dese aan Gerret 
 Knippenberg en Anna Judit Boele Eheliedn. verkoft te  
 hebben, te cederen en in vollen eijgendom overtegeven een 
 visch schuijt lang circa een en dertig voet, en breed circa veer- 
 tien voet, met zeijlen, anker, touwen, en verders ’t geen 
 daar bij bedongen is, voor een summa van agthondert vijf en 
 twintig gulden, waar op in mindering ontfangen heeft de sum- 
 ma van vierhondert vijf en negentig gulden, sullende midden 
 meij 1765 daar verder op betaalt werden twee hondert gulden, 
 en agt daagen naa Pinxteren daar aan volgende de resterende 
 hondert en vijf en twintig gulden, en beloven naa ontvangst 
 dier penningen voors. Visch schuijt te wagten en wharen als  
 regt is, onder verband van sijn persoon en goederen met submissie 
 als na regten. 
 Des compareerden voorsr. Gerret knippenberg en Vrouw, die belooven 
 en aanneemen bij deese die resterende koopspenningen voor  
 De gemelte schuijt op de gestipuleerde termijnen respective te 
 sullen betalen tegens behoorlijke quitantie; tot securiteijt 
 van dese gemelte resterende penningen verbinden sij Ehelieden  
   voorsr. 
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 voorsr. Schuijt met sijn ap en dependentie met het regt van 
 bijlbrief, om bij wanbetaling deselve in alle havens en 
 op allerleij stroomen te kunnen aanhouden en het agter 
 weesen te kunnen vervolgen buijten forme van proces en 
 ingeval dese schuijt onverhoopt mogt koomen te veronge- 
 lukken, op wat wijse het ook zijn mag, sij Echtelieden 
 verbinden haar persoonen, gerede en ongerede goederen, om alle 
 hinder en schade daar aan te kunnen verhalen ten bedwang 
 als na regten.  Actum Harderwijk den 18 Januari 1765.  
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Jan Hutman in qualiteijt als Volmagtiger van het Burger 
 Weeshuijs der stad Haarlem, representerende haaren alum- 
 nus Hendrik van Amstel, Soon van Jan van Amstel en  
 Geertruij Gosens in leeven Ehelieden, vermogens volmagt, bij 
 Heeren Overweesmeesteren deser Stad geapprobeert, Andries 
 Wijgmansen en Aaltje Gosens Eheliedn., Eefje Gosens, Zeger 
 Karssen en Evertje Gosens Eheliedn., Jacob van Wanrode en  
 Harmen Gosens, als Voogden van de twee onmundige kinderen 
 van Evert Gosensen en Maria Wanders in leven Eheliedn. 
 met approbatie van de Heeren van de Magistraat deser  
 Stad, Johannes Bast en Goutje Gosens Eheliedn., Claas Gosense 
 en Lambert Bast en Geertje Gosens Eheliedn. Kinderen en  
 Kindskinderen van wijlen Gosen Harmsen en Geertje Everts 
 in leeven Ehelieden, welke verklaarden in een vast en ste- 
 digen erfkoop op den 25. Aug. 1764 in het openbaar verkoft 
 te hebben en over sulks kragt dese te cederen en transpor- 
 teren aan Harmen Gosensen en sijn Erven agt parten in 
  een huijs en erve staande binnen dese Stad aan de Koorn- 
 markt tussen de huijsen van den Rentmeester Buijten- 
 huijs en Dirk Jansen, doende in ordinar. verponding 3-14-6. 
 voor negen hondert seventien gulden ses stuijvers en twaalf 
 penningen, daar van comparanten bekennen voldaan te  
 zijn, des beloofde voorsr. erve te wagten en wharen kom- 
 mervrij en alle voorpligt. tot de verponding 1762 en heestede 
 geld, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 als na regten. Actum den 18 Januari 1765. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Jan Hutman in qualiteijt 
 als Volmagtiger van het Burgerweeshuijs der stad Haarlem, re 
 prerenterende haare alumnus Hendrik van Amstel, Soon van 
 Jan van Amstel en Geertruij Gosens in leven Eheluijden, ver- 
 mogens volmagt bij Heeren Overweesmeesteren deser Stad geap- 
 probeert, Harmen Gosens, Eefje Gosens, Zeger Karssen en Evertje 
 Gosens Eheliedn, Jacob van Wanrode en Harmen Gosens als Voog- 
 den van de twee onmundige kinderen van Evert Gosens  
 en Maria Wanders in leven eheliedn. met approbatie van 
   de



 6

ORAH 154  1765 fol. 003 

 de Heeren van de Magistraat deser Stad, Johannes Bast en Goutje 
 Gosens eheliedn Claas Gosens en Lambert Bast en Geertje Gosens 
 eheliedn. , Kinderen en Kindskinderen van wijlen Gosen Harmsen 
 en Geertje Everts in leven Ehelieden, welke verklaarden in een 
 vast en stedigen erfkoop op den 25. Aug. 1764 in het openbaar te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en transpor- 
 teren aan Andries Wijgmansen en Aaltje Gosens eheliedn. , een 
 huijs in den Oosterwijk tussen de huijsen van Maas Jacobsen 
 en Cornelis Michelsen, doende in verponding 2-2-8, en wel 
 voor haar aandeel agt portien in voorsr. huijs voor twee 
 hondert drie en vijftig gulden, ses stuijvers en twaalf penningen,  
 daar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te 
 weesen, des beloofden voorsr. huijs te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding over 1762 
 en heerstede geld over 1763, daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als na regten. Actum 
 den 18 Januari 1765. 
 
 Voor de Meester en Schrassert Schepenen compareerden 
 onse mede Raadsvrinden de Heeren en Mr. H. van Westervelt 
 en W.J. van Westervelt, sig sterk makende voor haar respec- 
 tive Ehevrouwen, dewelke verklaarden in eenen vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft ende over sulks kragt deses 
 te cederen en transporteren 
 1° aan Bastiaan Olofsen en Jannetje Stevens Echt. en haare 
 Erven een huijs staande op de Vismarkt, naast het huijs van 
 De Heer Burgemr. J. Apeldorn ter eenre en dat van de Heeren 
 transportanten ter andere sijde op een ordinar. jaarlijkse verponding 
 Van 2-2-8 ende sulks voor eene summa van vierhondert en 
 sesthien gulden vrijgeld, waar van de Heeren transportanten 
 bekenden voldaan en betaalt te zijn, belovende over sulks 
 ‘t  voorñ. parceel te wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, de ordns. verponding over den jaare 1762 en ’t heerdstede- 
 geld tot ult. Junij 1763, daar van aftedoen als erfkoop regt is. 
 2° aan de wede. van Lubbert Tuijten en haar Erven een huijs in de 
 Kleijne Marktstraat, naast ’t huijs van Gerret Hesselsen 
 ter eenre en op de Vischmarkt, naast de schuur van Sijmon  
 Jansen ter andere sijde op een ordinar. jaarlijkse verponding 
 van 2-10-14 ende sulks voor een summa van vierhondert 
 sesendertig gulden vrij geld, waar van de Heeren transportanten 
 bekenden voldaan en betaalt te zijn, belovende over sulks ‘t 
 voorñ. parceel te wachten en wharen kommervrij en alle voor 
 pligt, de ordnar. verpondige over den jaare 1762 en ’t heerdstede- 
 geld tot ult. Junij 1763, daar van aftedoen als erfkoop regt is. 
 3° aan Gerret Woutersen en Eva Echteliedn. en haare Erven 
 een huijs staande in de Olijstraat naast het huijs van Hen- 
 drik Priester ter eenre en ’t huijs van Jan Roemers ter 
 andere sijde, op een ordnars. verponding van 1-5-8 
 ende sulks voor een summa van eenhondert en vier en 
 sestig gulden vrij geld, waar van de Heeren transportanten 
   be  
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 bekenden voldaan en betaalt te zijn, belovende over sulks 
 ’t voorñ. parceel te wachten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt de ords.  verponding over den jaare 1762, en heerstede 
 geld tot ulto. Junij 1763 daar van aftedoen als erfkoop regt is. 
 4° aan Hendrik de Hes en Teuntje           Echteldn en 
 haare erven een huijsje of boog naast ’t huijsje daar 
 thans de wede. van Jan Dump woont op een jaarlijks 
 Boog geld aan de Stads Roeijdrs. van 6 Stuijvs. en sulks voor 
 een summa van drie en tagtig gulden vrij geld, waar 
 van de Heeren transportanten bekenden voldaan en 
 betaalt te zijn, belovende over sulks ’t voorñ. parceel 
 te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt het 
 booggeld tot Paaschen 1764 daar van aftedoen als 
 erfkoop regt is.  
  Alles onder verband van haar Welgeb. personen en goederen 
  en met submissie als na regten. Actum den 18 januari 1765. 
  
Geprothocoll. ten Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden 
nieuw. prothoc. Rubr. Peter Hendriksen en Beertje Brands Eheliedn , welke be- 
Hierden fº. 368vs.             kenden voor sig en haar Erven wegens opgenomen en 
 ter leen ontfangen penningen schuldig te weesen aan 
 Willem, Beertje, Eesje en Maria van Harderwijk, kinderen 
 van wijlen Arend van Harderwijk en Jannetje Lunterbos 
 Ehelieden, de summa van twee hondert gulden, daar voor 
 sij beloofden jaarlijks op de verschijndag (:heden over een jaar 
 d’eerste: ) aan haar moeder Jannetje Lunterbos voorsr. soo  
 lang sij leeft volgens requisitie van der kinderen Grootmoeder mater- 
 nel, te sullen betalen vier gelijke guldens van ijder hondert, en 
 sullen daar mede continueren tot de effective aflosse toe, die  
 alle jaar op geseide verschijndag sal kunnen en mogen geschie- 
 den, mits een vierdeel jaar bevorens van d’eene of andere sijde op- 
 geseijt of opgeeijscht zijnde; tot securiteijt van voorsr. capitaal 
 renten en kosten verbinden Comparanten in specie een  
 camp in Hierden, gelegen aan het pad tegen den eersten 
 Brink aan de hof van den heer Burgermeester van We- 
 stervelt op den 25 Nov. 1741 aan des tweede Comparatnts Oude- 
 ren Brand Geurtsen en Hendrikje Willems in leeven Ehelied. 
 getransporteert, en haar thans toebedeelt, en in eijgendom 
 toebehorende, stellende tot een verdere whaarschap haar per- 
 soonen en goederen ten bedwang als na regten, met renuntiatie 
 van alle exceptien dese contrariërende, in specie van onge- 
 telden gelden. Actum den 24 Januari 1764. 
  
 
 
 Voor Apeldoorn loco W.J. van Westervelt en Van de Graaf 
 Schepenen als Overweesmeesteren compareerde Thijs Jansen wedu- 
 wenaar en Boedelhouder van wijlen sijn Vrouw Gerretje Mulders 
 sig sullende verandersaten, verklaart dat sijn minderjarige 
 Dogter Teuntje Thijssen wegens haar Grootvader wijlen  
 Frans Mulder wat aanbestorven  
    een 
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 een plaats leggende in de Oliestraat, voormaals gekoft van de 
 Erfgenamen Maanen voor sestig gulden, 
 een hof gelegen buijten de groote poort aan den haven, 
 een obligatie ten laste van Jan Goedvree en Vrouw groot hondert 
 gulden, gevestigt in sijn huijs in de groote Haverstraat, daar van 
 de minderjarige de helft competeert, dus vijftig guldens, 
 dan nog vijftig gulden ten lasten als voorn, daar voor Burge is 
 gebleven Peter Goedvree, dus hier de minderjarige de helft in 
 competeert vijf en twintig gulden. 
 Daar benevens heeft hij Comparant met Jan Harmsen en Hen 
 drik Priester, bij de heeren van de Magistraat aangestelt als 
 Voogden den gehelen boedel opgemaakt en bevonden de minder 
 jarige voor moeders klederen te competeren  
 een lang swart jak en do. rok. 
 een stoffe rok 
 een sitz jak 
 drie bonte do 
 een cottoene rok 
 een roode dobbelsteene boeselaar 
 een bonte do 

 een vries do 

 een keurslijf 
 elf vrouwe hemden 
 seven mans hemden 
 tien mussen 
 twee neteldoekse halsdoeken 
 een paar ploojmouwen 
 een wajer 
 een sijlvere beugel met de tas 
 een do snuijfdoos 
 een do eau de lareine doos 
 een paar goude oorringen 
 een swarte keten met een goude bood  

 een vrouwe bijbel met sijlvere krappen 
 dan nog in contant geld agt en twintig gulden en ses stuijv.  
 dit bovenstaande sal verblijven onder de bewaring van dese 
 Comparant.  
 Daar benevens heeft de comparant aan sijn geseide dogter voor 
 haar Moeders versterf bewesen de summa van twee hondert  
 en vijf en tagtig gulden, om haar te geeven, als sij sal mun- 
 dig weesen, daar voor verbindende sijn persoon, gerede en ongerede   
 goederen. 
 Voor het overige neemt de comparant op sig alle schulden en 
 lasten van den boedel en belooft sijn gemelte dogter naa staat  
 des boedels te sullen alimenteren, voeden en kleden, vervolgens 
 te laaten leeren, dat sij sal van nooden hebben. 
 Hier waren aan over en mede te vreeden geseide Voogden 
 Jan Harmsen en Hendrik Priester. 
 ’t Oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren getekent bin- 
 nen Harderwijk den 6. febr. 1765.  
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 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Hen- 
 drik Aarts en Annetje Heijmens Ehelieden, de vrouw als 
 regtens geassisteert met Claas Willemsen, en verklaarden 
 uijt onderlinge liefde en toegenegentheijt malkanderen 
 en den een den anderen, doende sulks reciproce kragt deses, 
 te legateren en bemaken het vrugtgebruijk der goederen 
 soo gereede als ongereede, niets ter weerelt uijtbescheijden, 
 die de eerste haarer beijden stervende sal koomen natela- 
 ten, welke de langstlevende tot weder trouwen toe, en 
 verder niet, sal blijven behouden en besitten, soo en als na 
 tugt regten gepermitteert is. 
 Dat wanneer de langstlevende tot de tweede ehe overgaat  
 sal de tugjt koomen te exspireren, sullen haarlieder goe- 
 deren, soo aangebragte als aangeerfde, mitsgaders de kle-  
 deren, goud en sijlver tot eens ijders lijf gehoorende, agter- 
 volgens haarlieder huijwlijks voorwaarden, den 8. April 1746 
 door huijwlijks vrienden gededingt en gesloten, retour subject 
 weesen, erven en versterven aan sijde daar die van zijn heen- 
 gekoomen, gelijk ook de klederen en verder lijfsgehoor 
 een ijgelijk aan sijn kant; willende dat geseide huijwlijks 
 voorwaarde in alle haar deelen en leeden sal stand 
 grijpen en dat deese haare onderlinge dispositie sal gel- 
 den ‘t zij als testament, legaat, codicil of andere betere 
 forme, soo als die best naa regten soude kunnen be- 
 staan. Actum et signatum Harderwijk den 4 Febr. 1765 
 was met twee cachetten in rood lak getekent   Francois  Oosterbaan, D. Boonen.  
 
 
het oude prothocol Rubr. Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerden 
Brugge Straat fo 70 Pieter Eggen en Geertruij Apeldorn Ehelieden, dewelke 
 voor haar en haare Erven bekenden in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt 
 deses te cederen en transpoteren aan de Heer W.J. van We- 
 stervelt onse mede Raadsvrind en Vrouwe Aleijda Johan- 
 na van Westervelt Ehelieden ende haar Erven, haar huijs 
 in de Bruggestraat en plaats daar agter staande naast 
 de huijsen van de Heer en Vrouwe kooperen ten weder- 
 sijden en sulks voor een summa van seeven hondert en 
 vijftig gulden, daar van de Comparanten bekenden voldaan 
 te zijn, beloovende over sulks voorsr. parceel op een ordina- 
 ris verponding ad 3-14-6 te wagten en wharen commervrij 
 en alle voorpligt, de verponding over ordinaris 1764 en het 
 heersteedegeld tot ult. Junij 1765 incluijs, daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, in specie beloofden de Comparanten  
 voor haar en haare erven de Heer en Vrouw coperen te 
 sullen vrijen en wharen voor alle namaning en opspraak 
 wegens soodane pretense tagtig gulden, als nog in ‘t protho’- 
 col van beswaar in dit parceel gevestigt soude staan, ten dien eijnde 
 verbinden haare persoonen en goederen met submissie als naa 
 regten en renuntiantie van alle exceptien. Actum den 9 Febr. 
 1765. 
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 Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerden Mr. Hen- 
 drik Johan Ardesch, als Volmagtiger van Vrouwe J.B. van Brienen 
 weduwe van wijlen mr R.O. Schrassert, vermogens acte van volmagt 
 voor Burgermr., Schepenen ende Raad der Stadt Elburg op den 24 Julij 
 1764 gepasseert, gelijk mede als gemagtigde van den Heer en Mr. 
 G.G. Wijgink en Vrouwe G. van Brienen Ehelieden, ingevolge 
 volmagt voor ons den 7. Aug.1764 gepasseert en als volmagtiger 
 Van de Heer Johan Jansen en Vrouwe Johanna Elisabeth van  
 Brienen eheliedn. en den heer en Mr. Everhard van Wachtendorff 
 en Vrouwe Antonetta van Brienen eheliedn. volgens respective 
 acte van volmagt voor Burgermeesteren, Schepenen ende  
 Raad der Stad Elburg in ’t Hartogdom Cleve den 3 Aug 1764 en voor 
 Schout Burgermeesteren en die van den Geregte der stad Utregt, 
 den 10. Aug 1764 gepasseert, gelijk ook als geconstitueerde van 
                                          (en Elisabeth Johanna van Brienen) 
 Jufferen Helena en Henrica van Brienen \/ en laatstelijk als 
 volmagtiger van Vrouwe Anna Catharina Op ten Noorth we- 
 duwe van wijlen den Heer en Mr. Reijnier van Brienen als  
 Moeder en legitime Voogdesse van haar minderjarige Soon 
 Johan van Brienen vermogens acte van volmagt respectivelijk 
 voor Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stad Arnhem 
 den 7 julij 1764 en voor ons op den 7 Aug 1764 gepasseert, alle 
 welke volmagten bij ons gesien , gelesen en ad hunc actum  
 deugdelijk bevonden, en verklaarde den Comparant naamens 
 sijne principalen als respective kinderen en kindskinderen 
 van wijlen haar moeder en groodmoeder vrouwe Johanna 
 Elisabeth de Beijer in leven weduwe van wijlen de Raads- 
 heer Johan van Brienen, in eene vast en stedigen erfkoop 
 In ’t openbaar op den 7. Aug 1764 te hebben verkogt en over 
 sulks kragt deses te cederen en transporteren aan Eijbartus 
 Apeldorn en Geertruij Stant Ehelieden ende haare Erven een 
 huijs met de plaats en hoff nevens een schuur daar agter, 
 staande en gelegen in de Vijhestraat tegen over de Munt 
 naast het huijs van David Beertsen Smith ter eenre, en het  
 huijs van de weduwe Geesdorp ter andere sijde, met derselver  
 regt en geregtigheijt, lusten en lasten en servituten, doende 
 in ordinaris verpondinge behalven de Stads stuijvers 7-19-6, ende 
 sulks voor een summa van twaalf hondert en sesthien glds  

 daar van den comparant q.p.bekende voldaan te zijn, belovende 
 over sulks gemelte parceel te wagten en wahren kommervrij 
 en alle voorpligt, de verponding voor ordinair                aftedoen.  
 aan Isak Ossenberg en Maria Gallois ende haare Erven een  
 hoff met een steene huijsje daar in, gelegen in de Nijptang 
 naast de hoff van Wolter Wilberts, zijnde vrij van verpondinge 
 ende sulks voor een summa van vifhondert vijf en seventig 
 gulden, daar van Comparant p.q. bekent voldaan te zijn 
 belovende over sulks dit parceel te wagten en wahren als  
 erfkoop regt is. 
 Onder verband van sijnes principalen personen en goederen met  
 submissie als na regten.  Actum den 11 febr. 1765. 
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 Voor van Holthe en van de Graaff Schepenen compareerde 
 Barend Beutik, gesond van lighaam en verstand en ver- 
 klaarde bij desen te revoceren, casseren en te mortifi- 
 ceren alle sodane testamentaire dispositien als hij 
 met en nevens sijn vrouw Geertruij Hanekam te 
 saamen gemaakt mogten hebben, in specie sodane 
 testament als tot Amsterdam voor Notaris en getuijgen 
 op den 12 Junij 1762, en besloten testamentaire dispositie 
 tot Deventer voor Heeren Schepenen op den 2. Junij 1763 
 door den Comparant en sijn voorñ. Vrouw te saamen zijn 
 gepasseert, niet willende dat deselven oojt eenige 
 kragt of effect sorteren sullen, maar te houden als 
 of noojt gepasseert waaren geweest. 
 ’t Oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en be- 
 segult in Harderwijk den 18 Febr. 1765. was nevens 
 twee cachetten in rooden lak getekent H,.van 
 Holthe.  H.C. van de Graaff. 
  
 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde 
 Frederik van Aaken burger en inwoonder deser Stad, van 
 competenten ouderdom, verklaart voor de opregte waarheijt 
 met solemnelen eede, dat met Martinus Schouten 
 geprivilegieert om bij wintertijd als de scheepvaart 
 door het ijs belemmert is, van dese stad op Amsterdam  
 te gaan om pakken en brieven te bestellen, op vrijdag 
 den 15 deser maand Februarie des ’s morgens om vijf  
// met een particuliere uijrhen, benevens twee Jooden, volgens haar seggen  
haringschuijt, die selven van Deutichem, daar van de eene genoemt wierd Marius,  
morgen, volgens het horo van hier gezeijlt zijn // tot tussen de stad Naarden en Huijsen, alwaar sij 
logie van een dier joden in het ijs geraakt sijn en daar gebleven tot saturdag middag om twaalf  
gezeijlt zijn uiyrhen, wanneer sij gererolveert waaren om uijt de schuijt met vier planken  
 over het ijs naar het land te koomen  om haar leven te sauveren. 
 Dat het gebeurt is wanneer sij vieren, ijder op een plank 
 stonden, dat de plank daar voorñ. Martinus Schouten op stond 
 met het eene eijnd in het water sonk en viel vervolgens 
 van de plank in het water, dat sijn best heeft gedaan 
 om weder uijt het water te koomen, maar all ’t werken 
 was te vergeefs, dat sij met haar drien alle mogelijke mid- 
 delen in ‘t werk hebben gestelt om hem te helpen, maar 
 te vergeefs, eijndelijk raakte hij in flauwte en sonk na de  
  grond toe, en hebben hem niet wedergesien. 
 Dat getuijge selve ook in het water gelegen heeft als  
 ook een der Jooden, en door het toegojen van een touw weder 
 in de schuijt gekoomen, en zijn bijna sonder eeten of drinken 
 met haar drien gebleven in de schuijt tot maandag morgen  
   om 
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 omme en bij seven uijrh zijn sij wegens honger en kommer 
 geresolveert om over het ijs naa land te gaan, niet tegenstaande 
 getuijge en een der Jooden nog twee maal door het ijs gelegen 
 hebben, en zijn gekomen een quartier over agt uijrhen aan een 
 buijteplaats genaamt oude Naarden alwaar sij verbleven 
 zijn bij den boer, en haar vervarst hebben. 
 Dat getuijge gesien heeft hoe Martinus Schouten uijt de 
 Schuijt is gegaan, sijnbrieven en al ’t bestelgoed gedaan  
 heeft in een blaas, vervolgens in een reijsak, en gebonden kruijs-  
 ling over sijn rug, waar mede hij verdronken is, en niet ligt  
 van sijn lijf kan los gaan, daarbenevens heeft hij ook in 
 die reijsak gedaan een pakje schoon linnen voor een 
 schippersknegt genaamt Jan van Zwoll tot Muijden  
 weesende, dan nog twee stukjes brood, wat krentebollen en 
 wat appelen. 
 ’t Oirkonde heeft getuijge dese sijn verklaring met eede 
  gesterkt en bij ons getekent Actum den 20. Febr 1765. 
  
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Thomas Jan Walters Bur- 
 ger en inwoonder deze stad van competenten ouderdom en heeft 
 ons vertoont seekere brief houdende tot opschrift mijn Heer 
 d. Heer T. Jan Walter Coopman tot Harderwijk, luijdende 
 van binnen, Harderwijk d’Heer T. Jan Walter, Ceulen, d.5. 
 Feb. 1765, Mijn Heer, sende u hier mede een wissel van 
 f. 500 Holl Coup op d’ Heern Brentani qnt domino Martino 
 tot Amsterdam hahlbahr, waar van UE all notiges te 
 observiren en mijn nae eingang te crediteren geleven etc. 
 ondertekent Wich. Engelbert Dapper. 
 deselve bij ons gesien en bevonden gemelte clausule te be- 
 helsen. 
 daar benevens met solemnelen eede aan ons verklaart heeft 
 dat gemelte brief op den 10. daar aanvolgende ontfangen en 
 daar in gesloten gevonden heeft een wissel brief groot 500 gld 
 Holl. geteekent in Ceulen den 18 december 1764 op twee maan- 
 den na dato getrokken op de Heeren Bretani  en] domino Marti 
 no tot Amsterdam ten behoeve van W.C. Dapper, door deselve 
 geendosseert aan T. J. Walter, door die geendosseert aan Ber- 
 nardus Suijk. 
 Alsmede dat Comparant bovengemelte wissel brief geslooten 
 en gecachetteert heeft in een brief, geadresseert aan Bernar- 
 dus Suijk in de Capelsteeg te Amsterdam en geseide brief 
 op vrijdag morgen circa vier uur den 15 deser gegeven heeft 
 aan Martinus Schouten geprivilegieerde loper bij winter 
 tijd als de scheepvaart door het ijs gestremt is, om brieven 
 en pakjes van hier op Amsterdam mede te neemen, om deselve 
 haar behoorlijk adres te doen gewinnen. 
 Dat vernomen hebbende dat geseide Martinus Schouten 
 onderweeg op zee verdronken is, bij sig hebbende onder ande- 
 re des comparants brief boven gemelt en nog aan deselve 
 medegegeven een brief, daar ingeloten waaren twee coperen  
   plaa 
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 plaaten, door hem selve geetst, zijnde twee tijtelplaa- 
 ten in een handbijbel, geadresseert aan H. Brand, coopman 
 in boeken te Amsterdam, wij den comparant op sijn ver- 
 soek deze acte tot sijn decharge hebben medegegeven 
 om soodanig emploij daar van te maken als vermeenen 
 sal in dese hem van dienste te kunnen zijn. Actum 
 Harderwijk den 20 Febr 1765. 
  
 
 
 Voor H. van Westervelt en van de Graaff schepenen compa- 
 reerde onsen mede Raadsvriend Mr. D. Boonen, als in dese 
 specialijk geauthoriseert van den Eerwaarden Heer H. B. Boo- 
 nen bedienaar des Godlijken Woords te Hattem en Juff. 
 Sara Maria Dusart echtel. vermogens acte van volmagt 
 voor Heeren Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stad 
 Hattem den 28 Januari 1765 gepasseert, aan Schepenen ver- 
 toont, en die sulks vermogte, en verklaarde in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, ende over sulks kragt 
 deses te cederen en te transporteren aan Willem Roest, sijne 
 Erven eene behuijsing in de Vijselstraat, tussen het soge 
 naamde Keijsershof en de behuijsing van Marritje Reijers 
 staande, met alle regt em geregtigheijt raad en onraad en 
 sulks voor een summa van vierhondert en vijftig guldens 
 vrij geld, waar van den Comparant bekende voldaan en betaalt 
 te zijn, belovende over sulks predicta qualitate ’t voorsr. huijs  
 te wagten en wahren kommervrij en allen voorpligt, de ver- 
 pondinge ad drie gulden drie stuijvers en twaalf penningen 
 over den jaare ordinr. 1763 aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten. Actum Harderwijk d. 22 
 Febr. 1765. 
  
 
 Voor W.J. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 Adriaan Lindeman en verklaarde in eenen vasten en stedi- 
 gen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt deeses te 
 cederen en transporteren aan Coenraad Oijen en Elisabeth 
 Versteegh ehelieden ende haare Erven een huijs en erve staande 
 binnen dese Stad naast ’t poortiers huijs aan de Smeepoort 
 thans bij Jan Raesan bewoont wordende, en sulks voor 
 eene summa van drie hondert en agthien guldens, daar 
 van den Comparant en transportant bekende voldaan te zijn 
 sullende de kooperen den huurder sijn huur tot 1º. Meij 1766 
 moeten laeten uijthouden en den Comparant de huur tot 
 1º. Meij 1765 incluijs en verder niet profiteren, belovende over 
 sulks voorsr. parceel op een ordinaris verponding van 1-17-2 
 te wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt, de  
 verpondinge over den jaare ordinaris 1763 en het heerstede- 
 geld tot ult. Junij 1764 incluis, daar van af te doen als erf- 
 koops regt is, onder verband en submissie als na regten.  
 Actum den 23 Februarij 1765 



 14

ORAH-154    1765 fol. 007 
  
 Voor de Wolff en van de Graaff Schepenen compareerden onsen 
 meeden Raadsvriend den Heer Mr. Derk Boonen en onsen Secretaris 
 Mr. Abraham van de Graaff in qualiteijt als mede Erfgenamen  
 van wijlen Vrouwe Cornelia van Castricum in leven weduwe 
 van den Heer Burgermeester Thiens, soo voor sig selve en haar 
 sterk makende en de rato caverende voor de verdere mede Erfge- 
 naamen van gemelte weduwe Thiens ende verklaarden te consti- 
 tueren en magtig te maken Antoni Methorst, Procureur 
 voor den Ed. Achtb. Geregte der stad Amersfoort in omnibus 
 ad lites in communi forma, om daar omtrent alles te doen 
 en te verrigten als of de Comparanten, selfs præsent zijnde, 
 souden kunnen en mogen en moeten doen, mitsgaders penningen 
 te ontfangen en daar voor te quiteren, soonodig cautie te 
 stellen en belofte van wharing te doen, belovende van  
 waarde te sullen houden ‘t  geen door dese Geconstitueerde 
 in naame als voorñ.. sal werden verrigt. met magt van sub- 
 stitutie, onder verband als na regten, sullende den Geconsti- 
 tueerde verpligt zijn wegens het verrigte te doen behoor- 
 lijk bewijs rekening en reliqua.  Actum den 5. Maart 1765. 
  
 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Scheepenen en Raad der 
 Stad Harderwijk Vrouwe Anna Madeleine de Dompierre  
 de Jonquires  Weduwe van den Steen, alhier tot Harder- 
 wijk in Gelderland woonagtig, dewelke verklaarde en bekende 
 bij dese te authoriseren en magtig te maaken d’ Heer Phi- 
 lippe Muijsson, koopman tot Londen, mijne getrouwe 
 en wettige gevolmagtigde, omme voor mij en in mijne naam 
 te accepteren en te ontfangen in mijn voors. naam , al  
 sodanig stock of funds van en in de Capitaele of principaele  
 stock van den Gouverneur en compagnie van de Bank van 
 Engeland als aan mij sal of reeds soude mogen zijn getrans- 
 porteert, als mede te ontfangen en quitantien te geeven 
 voor alle dividenten reeds te goede en na deesen nog te goede 
 en betaelbaar te werden op al het capitaal dat ik in der 
 tijd in de voors. Bank sal hebben. Ratificerende en confir- 
 merende bij deesen alle ’t geene mijnen gemelden Gevol- 
 magtigde omtrent het voorenstaande uijt kragte deeses 
 sal koomen te verrigten. 
 In getuijgenisse van ’t welcke ik mijn hand en zeegel 
 hier onder heb gestelt tot Harderwijk voornoemt deesen 
 vierden dag van Maart in ’t jaar onses Heeren 1765 was 
 nevens een cachet in rood lak getekent A.M. Douariere 
 van den Steen geboren de Dompierre de Jonquierre, daar  
 onder in waarheidts oirconde is desen bij ons getekent 
 binnen Harderwijk den 4. Maart 1765 was nevens drie cachet- 
 ten in lood lak getekent D. Boonen, H.H. Pannekoek 
 Abr. van de Graaf, secret.  
  
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Scheepenen en Raad der 
 Stad Harderwijk vrouwe Anna Madelaine de Dompiere de 
 Jonquires, weduwe van den Steen, alhier tot Harderwijk 
 in Gelderland woonagtig, dewelke verklaarde en bekende bij  
 deese te authoriseren en magtig te maaken de Heer Philippe 
 Maijsson koopman tot Londen, mijne getrouwe en wettige 
 gevolmagtigde, omme voor mij en in mijne naam te ac- 
 cepteren en te ontfangen in mijn voors. naam alsodaenig  
 Stock of Funds van en in de Joynt Stock der nieuwe Zuid Zee 
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 Zee annuiteiten, als aan mij sal, of reeds soude mogen 
 zijn getransporteert, alsmede te ontfangen en quitantien 
 te geeven voor alle dividenten reeds te goede en nae  
 deesen nog te goede en betaalbaar te werden, op  
 al het Capitaal dat ik in der tijd in de voorschreven 
 Funds der neiuwe Zuidzee Annuiteiten sal hebben;  
 ratificerende en confirmerende bij deesen alle ‘t  
 geene mijnen gemelde Gevolmagtigde omtrent 
 het voorenstaande uijt kragte deses sal komen 
 te verrigten. 
 In getuijgenisse van ’t welke ik mijn hand en  
 zegel hier onder hebbe gestelt tot Harderwijk voor- 
 noemt deesen vierden dag van Maart in ’t jaar 
 onses Heeren 1765, was nevens een cachet in rood 
 lak getekent A.M. Douariere van den Steen 
 gebore de Dompierre de Jonquierre. Daaronder 
 in waarheidts oirconde is desen bij ons getekent 
 binnen Harderwijk den 4. Maart 1765, was nevens drie 
 cachetten in rooden lak getekent  D. Boonen.  H.H. Pan 
 nekoek, Abr. van de Graaff secret. 
  
 
 Voor de Wolff en van de Graaff Schepenen compareerden 
 Gerret Roest en Grietje Berends Eheliedn., welcke uijt over- 
 denking van de sekerheijt des doods, geresolveert zijn uijt 
 onderlinge liefde en toegenegentheijt sonder persuasie van 
 ijmand malkanderen en den een den anderen te legateren 
 en bemaken, doende sulks reciproce kragt deser, het  
 vrugtgebruijk van haar gerede en ongerede goederen, die 
 de eerststervende haarer beijde sal koomen natelaten 
 aan de langstlevende sijn of haar leven lang, deselve 
 na tugtsregten te gebruijken buijten bespiering en  
 tegen seggen van ijmand, sullende van dese tugt zijn 
 uijtgesloten alleen de klederen en haarlieder verder 
 lijfsgehoor, niets daar van uijtgesondert, ’t welk naa 
 doode der eerst stervende sal gaan in vollen eijgendom 
 aan sijn of haar naaste vrienden, die binnen zes wee- 
 ken naa het overlijden door de langstlevende sullen 
 werden overgegeven. 
 Willende dat dese naa haar dood sal gelden als testa- 
 ment, legaat, codicil of andere betere, soo als na regten 
 best kan bestaan.  Actum et Sygnatum binnen Har- 
 derwijk den 7. Mart 1765. was nevens twee cachetten in rood lak 
 getekent R.C.W. de Wolff .H.C. van de Graaff. 
  
 
 Voor Holthe en van de Graaff Schepenen compareerde 
 Dr. H.G. Wolfsen en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maaken kragt 
 deses Gerret Palm, Procureur tot Arnhem, ten eijnde om 
 den comparant voor Haar Ed. Mog. de Heeren Gedeputeerde 
 Staaten des Quartiers van Veluwen te patrocineren in sodane 
 procedure, als tegen Comparant als beklaagde en verweerder 
 door Reijer den Groote, pagter van ’t heerstede geld over dese 
 Stad en Schependom begonnen 1º. Julij 1764 en sullende eijndigen 
 1º. Julij 1765 is geentameert en daar van den dag regtens op 
 den 18 deses is gepræfigeert, daar in alle termijnen regtens 
   te 
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 te respicieren, sententie en decreteren te aanhooren en voorts 
 in het generaal alles te doen en laten geschieden hetgeen 
 de noodruft deser saake vereijsschen mogt en den Comparant, 
 selfs præsent zijnde, soude konnen mogen of moeten doen of- 
 schoon al eens eerde nadere off ampelder volmagt vereijscht werde, 
 die den Comparant mits desen voor geinsereert hout, met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder 
 verband en submissie als na regten. Actum den 9 Maart 1765 
   
 
 Voor de Wolff en van de Graaff Schepenen compareerde Dirkje 
 Vosselman wed. van David Davidsen voor sig en als Voogdesse 
 van haar minderjarige kinderen en sig sterk makende voor 
 haar meerderjarige Dogter Trijntje Davidsen tegenswoordig 
 dienende in Amstelredam, en bekende bij haar voorsr. 
 Mans leven op den 7. Octob. 1751 in een vast en stedigen erf- 
 koop te hebben verkoft en over sulks kragt dese te cederen 
 en transporteren een huijs en plaats, gelegen agter de Nonnen 
 tussen de huijsen van Megteltje Vosselman en Jan Jansen 
 Stroop, aan en ten erflijken behoeve van Maria Ooje- 
 waarts weduwe van Johannes van Nederrijn, mitsga-  
  ders aan haar kinderen voor ses en sestig gulden, daar van 
 sij Comparante bekende voldaan en betaalt te weesen, des 
 beloofde voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij en 
 alle voorpligt af te doen, tot een verponding ad 2-16- met de 
 stad stuijvers, als door de koperse tot hier toe reeds voldaan is, 
 alles als erfkoop tegt is onder verband en submissie als na regten. 
 Actum Harderwijk den 12 Maart 1765. 
  
 
 Voor W.J. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compa- 
 reerde Dr. Sijbrand Schot als Volmagtiger van Albertus Hou- 
 wingh wijnkoper te Meppelt en Zara Houwingh, huijs- 
 vrouw van de coopman Jan List, vermogens volmagt op 
 den 29. Junij 1763 voor Jan Alting, Scholtis van Meppelt, 
 Calder en Nijeveen tot Meppelt gepasseert, ons vertoont 
 en gesien de magt om goederen te verkoopen en daar van 
 overdragt te doen te behelsen, verklaart in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkogt en kragt deses te 
 cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeven 
 van Andries van Asselt, Mr. Stadschirurgijn en Woutertje  
 Dreesen ehelieden, een camp saaijland net ongeveer drie 
 mudden gepoot genaamt Soutens akker. gelegen in den 
 Harderwijker Buijtenengh aan het veld naast de holt- 
 gewassen van den Burgerm. Van Westervelt en oud Burgermr. 
 Pannekoek, doende in ordinaris verponding behalven de 
 Stad stuijvers 3 guld, 3 st. 12 pen. voor een summa van 
 drie hondert en dertig gulden vrij geld, daar van Comparant 
 in sijn qualiteijt beloofde voldaan en betaalt te zijn. 
 aan Jan Harmsen en Maria Jans ehelieden een huijs 
 met sijn ap en dependentie lusten en lasten en verdere 
 geregtigheden staande in de vullersstraat naast het 
 huijs van Hendrik Priester ter eenre en de ledige plaats 
 ter andere sijde, soo als bij dese kooperen selve bewoond werd 
 doende in ordinaris verponding sonder stads stuijvers f. 1-7-10 
 voor twee hondert gulden vrij geld, daar van comparant 
 pred.qual bekent voldaan en betaalt te weesen, des 
 beloofde voorsr. parceelen te wagten en wharen kommer- 
 vrij en alle voorpligt, tot de verponding 1763 en heerstede 
   geld 
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 geld ult. Junij 1764 verschenen, daar van aftedoen als erf 
 koop regt is, onder verband sijner principalen persoonen en 
 goederen ten bedwang en submissie als na regten. Actum 
 den 27 Maart 1765. 
  
 
 Voor W.J. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen loofden 
 en wierden Burgen als voorvank regt is, Claas van der Veen 
 en Gerret Bensink voor het erf en sterfhuijs van Fre- 
 drik Plantius en Fijtje Cornelis in leven Egteliedn.;  des be- 
 loofden Peter Olthuijsen en Megtelt Plantius eheliedn., 
 Peter Plantius en Peter Plantius en Cornelis Aartsen 
 als Voogden van de minderjarige kinderen van Fredrik 
 van Luijk bij wijlen Maria Plantius ehelijk verwekt, 
 en Cornelis Aartsen en Hester Plantius eheliedn., kinderen 
 en kindskinderen van voorsr. oude lieden geseide Burgen 
 te vrijen als erfhuijs regt is. 
 ’t Oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren getekent 
 binnen Harderwijk den 28 Maart 1765. 
  
 
 Voor Apeldoorn en Boonen Schepenen compareerde Beeltje Jacobs, 
 swak van constitutie, dog haar verstand, memorie en uijt- 
 spaak ten vollen magtig, verklaarde mits dese te revo- 
 ceren, casseren, en te niet te doen alle soodane disposi- 
 tien bevorens hier of elders opgerigt, in ’t bijsonder dat 
 testament, ’t welke sij Comparante in October 1763 tot 
 Haerlem voor den Notaris Sudelaar en Getuijgen heeft 
 gepasseert, op nieuws over haar natelaten goederen di- 
 sponerende, is haar laatst en uijterste wille, dat haar 
 linnen, wullen en verdere klederen, uijtgesondert sijlver 
 en goud, tot haar lijf gehorende, mitsgaders haar bed met  
 desselfs toebehoor, sal erven en versterven op Christina 
 Hoenders en bij voorafsterven haar Eheman Albert Hu- 
 tink, vervolgens stelt sij tot haar eenige en universele 
 Erfgenamen voor het overige van haar nalatenschap 
 Fennetje Jans, de vrouw van Jacob Berendsen, voor eene 
 staak of vierde part, Gijsje Freriksen, Hendrik Freriksen, 
 en Nijsje Freriksen voor een vierde part, Geertruijd Hoen- 
 ders voor een vierde part, Christina Hoenders mede voor een  
 vierde part, met uijtsluijting van alle andere naastbe- 
 staande vrienden. 
 Voorts versoekt en auctoriseert sij Comparante kragt deser 
 Albert Hutink en Hendrik Fredriksen om sorg te dra-  
 gen dat sij op deselve wijse begraven werd als wijlen 
 haar Vader Jacob Hendriksen. 
 Begerende dat dese als haar laatst en uijterste wille 
 bij forme van testament, legaat, codocil, of andere betere 
 stiptelijk naa haar dood mag werden agtervolgt. 
 ’t Oirkonde hebben wij dese getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk den 29 Maart 1765. was nevens twee cachetten  
 In rood lak getekent Jan Apeldoorn. D. Boonen. 
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 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerde den Pre- 
 dikant van Ermelo Johannes van Elfrinkhof en verklaarde mits 
 dese op den 4. Maart 1765 te hebben verkogt en al nu te cederen, 
 transporteren en in vollen eijgendom overtegeven aan Antonij van 
 Asselt en sijne Erven een hoff, gelegen even buijten Harder- 
 wijk in de oude touwbaan, naast Coenraad Oijen ter eenre en 
 Cornelis van der Veen ter andere sijde, ende sulks voor de summa 
 van twee hondert en twaalf gulden vrijgeld. Bekennende verko- 
 per dese penningen te hebben ontfangen en daarom geen regt 
 of geregtigheijd aan ges. hoff meer te hebben of te behouden  
 maar daar van onterft onteijgent en ontgoedet, en coper en sijne 
 erven daar aan weder ten vollen geeijgent en gegoedet te zijn, 
 zijnde dit verkogte parceel met geen lasten beswaart dan 
 met een jaarlijkse verpond. na ’t quohier ad f :-14-14, die 
 door verkoper tot 1763 incluijs sal betaalt en voldaan worden. 
 Belovende hier op ’t voorsr. Parceel te wagten en wahren als 
 erfkoops regt is, daar toe verbindende sijn persoon en goede- 
  ren als regtens. Actum Harderwijk den 1 April 1765. 
  
 
 Voor van de Graaff en Pannekoek Schepenen compareerde 
 Hendrik Claver pro se en als Erfgenaam van wijlen sijn Ehe- 
 vrouw Jannetje Willems, en verklaarde in de beste en bestendig- 
 ste forme regtens volmagt te maken, sulks doende kragt 
 deses, Dr. E.J. Ammon, ten eijnde alle des Comparants saken, 
 hoegenaamt, waartenemen, soo buijten als in regten, contra 
 quosuimque tam agendo quam defendendo, met wat voor in 
 gangen van regten de saken begonnen waren of dienden ge 
 entameert te werden, ook alles te verrigten dat Comparant 
 als Erfgenaam van sijn vrouw nog te vorderen hadde, inven- 
 taris te eijschen, die aantenemen of te straffen, boedel- 
 scheijdinge te besorgen, burgtogt te eijschen en stellen, 
 daar het nodig sal zijn penningen te ontfangen, daar 
 voor te quiteren, transactie en accoorden in te gaan 
 en voorts alles generaal te doen en te verrigten dat Com- 
 parant soude konnen mogen en moeten doen, alles met 
 magt van substitutie, onder belofte van goedkeuringe 
 en schadelooshoudinge, met verband van sijn persoon en 
 goederen als regtens. Des ’t oirkonde hebben wij Schepenen 
 dese getekent te Harderwijk den 3. April 1765. 
  
 
 Voor Holthe en de Meester, Schepenen, compareerde Aartje 
 Lammers, weduwe van wijlen Hendrik te Haar, volgens 
 Huwelijksvoorwaarden tussen haar beijden ter goeder tijd opge- 
 rigt gededingt en gesloten den 15. Octob. 1740, in haar overledens 
 Mans nalatenshap, buijten desselfs lijfsbehoor getugtigt 
 tot wedertrouwen toe, verklaart kragt deser haar tugt  volgens 
 stadregten te verburgen met Peter Beertsen Smit en Willem 
 de Wijs, met belofte om dese haare tugt goederen als een goed 
 huijsmoeder naa tugtregt en ordentlijk te gebruijken. 
 Daar benevens, geseide Burgen mede præsent zijnde, hebben dese 
 haare burgtogt aangenomen tegens belofte van indem- 
 niteijt, alles onder verband van haar lieder respective 
 personen en goederen, ten bedwang en submissie als naar 
 regten. Actum Harderwijk, 3 April  1765. 
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 Voor de Wolff en de Meester Schepenen compareerde Aartje 
 Lammers, Weduwe Boedelhouderse en Tugtenaresse van 
 wijlen Hendrik ter Haar, verklaart uijt hoofde van 
 haar hooge jaaren kragt deses te constitueren en magtig  
  te maaken Willem de Wijs en Lubbertje Veliks Eheliedn. 
 sampt en ijder in het bijsonder, om gedurende haar leeven 
 alle haare saaken en affaires waar te neemen en 
 haar goederen te administreren, haar winkel gade te  
 slaan, de wharen te verkoopen en weder in te koopen, 
 van in en uijtstaande schulden behoorlijk en ordentlijk 
 met dag en datum aantekening houden, penningen 
 te ontfangen, daar voor soo vereijscht werd quitantie 
 te passeren, huijs of verdere ongerede goederen te verhuijren, 
 jaa selfs haar eijgendomlijke goederen te verkoopen, 
 huurcedulen te passeren en naa ontfang der koopspen- 
 ningen transport in forma te doen, soo haar overledens Mans 
 voorkinderen staat en inventaris van haar Comparante 
 koomen te vorderen, deselve helpen naa haar beste we- 
 tenschap formeren, in haar ziele, de stadregtelijke boedel- 
 eed, des gerequireert, te presteren en hier omtrent alles te doen 
 en te verrigten, dat de regten in dese koomen te vorderen, 
 soo tussen voorseide voorkinderen en haar Comparante een 
 boedelscheijding of vriendelik accoord of transactie mogte 
 werden getroffen, het selve naa orde te doen instellen, 
 naamens de Comparant daar bij assisteren, en soo nodig onder- 
 tekenen, voorts haar in alles, niets uijtgesondert, te repre-  
 senteren, en soo tot een of ander nader of specialer volmagt 
 gerequireert wierde, in dese wil geinsereert hebben, belovende 
 alles van vollen waarde te sullen houden, als of ’t selve 
 door haar Comparant in persoon verrigt waare, alles met 
 magt van substitutie en belofte van indemniteijt onder 
 verband van haar persoon en goederen als na regten. 
 Des compareerden Willem Wijs en Lubbertje Veliks Ehelieden 
 en beloofde kragt deses sampt en ijder in het bijsonder de 
 goederen, saaken en affaires met alle getrouwigheijt waar-  
 teneemen en goede toeversigt op de winkel en winkelwaa- 
 ren te hebben, sonder geseide Aartje Lammers in het minste  
 of geringste bij haar weeten soeken te kort te doen, goede 
 aantekening van alles te houden en sig in staat stellen 
 om altoos rekening en verandwoording te kunnen doen, 
 gelijkelijk haar personen en goederen daar voor verbindende,  
 voorts sullen sij tragten aan geseide Aartje Lammers de 
 nodige handreijking te doen, haar in haar ouden dag alle gerak 
 en gemak toetebrengen. 
 Eijndelijk verklaart geseide Aartje Lammers gemelte 
 Egtelieden te qualificeren en aan te stellen bij haar over 
 lijden sampt en ijder bijsonder tot executeur en executrice 
 over haar natelaten goederen, aan de daar bij geinteresseerden 
 opening, rekening en reliqua van alles te doen, en voorts daar in 
 te handelen na behooren, insonderheijt eerst en alvorens besorgen 
 dat sij naa haar staat ordentlijk werd begraven, gevende haar 
 in alles de magt en auctoriteijt, als een executeur na regten 
 competeert. 
   Bij 
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 Bij aldien Willem de Wijs en Lubbertje Veliks Egtelieden voorsr. in 
 all ‘t gemelte haar pligt behoorlijk koomen waartenemen en  
 haar saaken getrouwlijk en opregtelijk adminitreren, wil en be- 
 geert sij Aartje Lammers dat sijlieden saam, of bij voorafsterven de 
 langstlevende van haar beijde, naa haar overlijden sullen genie- 
 ten uijt haar gereedste goederen de summa van vijftig gulden 
 eens, sullende haarlieden daar benevens gerestitueert werden alle 
 soodane penningen, die sij bewijselijk ten behoeve van Aartjen 
 Lammers mogten van het haare koomen uijt te schieten. 
 ’t Oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen Harderwijk 
 den 4. April. 1765. was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt  
 getekent R.C.W de Wolff van Westerode.  W. de Meester. 
  
 
 Voor W.J. van Westervelt en van de Graaff Schepenen en Over- 
 weesteren loofden en wierden Burgen als voorvank regt is Evert 
 Gosensen en Gerret Woutersen voor het erf en sterfhuijs van 
 Cornelisje Aarts, laatst weduwe van Peter Michelsen, 
 des beloofden Lubbert Jansen, Aart Jansen, Claas Jansen, Evert Jansen 
 Michel Petersen en Lubbert Jansen en Hendrik Petersen, 
 Voogden der minderjarige kinderen van Jan Petersen bij wij- 
 len Dirkje Petersen ehelijk verwekt, als kinderen en kinds- 
 kinderen van voosr.  Cornelisje Aarts gemelte Burgen te  
 vrijen als erfhuijs regt is, onder verband en submissie als na 
 regten. 
 ’t Oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren getekent 
 binnen Harderwijk den 6. April 1765.  
  
 
 Voor Holthe en de Wolff Schepenen compareerde Hendrikje 
 Everts, op haar dagen, gaande en staande, haar verstand en 
 memorie ten vollen magtig, verklaarde mits dese over 
 haar tijdelijke goederen te disponeren is deser voegen. 
 Dat sij Comparante vooraf mortificeert, revoceert en annul- 
 leert haare bevoorens gemaakte testamentaire dispositien, 
 wanneer of waar ter plaatse deselve mogten gepasseert of 
 door haar gemaakt zijn. 
 Vervolgens stelt sij tot haar eenige en universele Erfge- 
 naam haar Neev Peter Willemsen van der Hoef, en bij voor- 
 overlijden sonder egte lijfsgeboorte die in haar Vaders plaats sul- 
 len succederen, des selfs Suster Dirkje Willems van der Hoef, 
 om na des Comparants dood alle desselfs natelaten goederen, 
 gerede en ongerede, actien, crediten, niets ter werld of hoe ge- 
 naamt uijtgesondert ,te hebben, erven en besitten in vollen 
 en volkomen eijgendom, en daar mede te doen en handelen 
 als haar eijgendomlijke goederen, buijten tegenseggen of bespie- 
 ring van ijmand, en met uijtsluijting van alle andere aan haar 
 naastbestaande vrienden; willende en begerende dat dese naa  
 haar dood sal gelden als testament, legaat codicil, of andere 
 betere forme soo als die best na regten sal kunnen be- 
 staan. 
 ’t Oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen Har- 
 derwijk den 9. April 1765. was nevens twee cachetten 
 in rood lak getekent A. van Holthe. R.C. W. de Wolff van 
 Westerroode. 
 
 



 21

ORAH 154  1765 fol. 010vso 
 
 Voor W.J. van Westervelt en van de Graaff Schepenen als Overwees- 
 meestern. compareerde Jan Sijmonsen Weduwenaar en Boedelhouder 
 van wijlen Gerretje Karssen, sig willende verandersaten, heeft met 
 Dirk Karssen en Sijmon Janssen, bij de Heeren van de Magistraat   
 aangestelt tot Voogden over sijn onmundig kind Dirk Jansen,  
 een overslag omtrent sijn boedel gemaakt en samentlijk over- 
 eengekoomen en hij Comparant aan sijn voorsr. kind voor ’s Moe- 
 ders versterft bewijst de volgende klederen, sijlver en goud, tot sijn 
 overleden Vrouws lijf gehoort hebbende. 
 Drie gouden ringen, twee goude haken, een dº. slot met couralen, 
 een keten couralen, twee goude ringen in de ooren 
 sijlverwerk, 
 een kerkboek met sijlver beslag, een sijlver beugel met een tas, 
 een dº. vingerhoet, een dº. punthaak, een eaudelareine doosje, 
 een cintuur met een dº. gesp, twee dº. haaken sonder oog en twee 
 kussentjes, vijf stukjes geld. 
 Klederen en verder lijfsgehoor. 
 Vier grijne rokken en een caleminke rok, een damaste rok, 
 een stoffe rok, een swarte seijen rok, een sargien rok, drie 
 gestreepte rokken, een gestikte rok, een bonte rok, een swart jak, 
 een stoffe jak, drie citse jakken, een swart cottoene jak, 
 een rood dº. jak, een blauw dº. jak, een stoffen jak, een lakens 
 krippe jak, een bond jak seije grond, twee borstrokken, een  
 corset, een rijglijf, een swart seijen caper, 20 vrouwenhemden, 
 een wit linnen voorschoot, twee roode dº., een bruijne dº., 
 drie cottoene dº., twee vriese dº., een witte dº., een blauwe, dº., 
 agt feijtels, ses sakdoeken, tien neteldoekse halsdoeken, 
 een gestikte dº., elf opgeleijde mutsen, een paar cottoene 
 handschoenen, een paar wolle dº., een paar cottoene moffen, 
 twee waajers, een sonne hoed, seven en twintig ronde mutsen, 
 twee aangesette mutsen, vijf paar boordmouwen, agt witte  
 ondersten, seven bonte dº., twaalf ondermutsen, twee capotten, 
 twee gestikte borsten, een sijlver lind van een hoed. 
 Sullende dese voornstaande klederen, sijlver en goud, verblijven 
 onder de bewaring van ’t kinds grootvader Dirk Karssen voorsr., 
 des belooft hij aan sijn Soon, als sal mondig weesen, te betalen 
 vijftig gulden eens, nemende voor het overige den gehelen boedel 
 met alle desselfs lusten en lasten tot sijn verantwoording, 
 sonder sijn minderjarig kind voor een of andere pretensie hoege- 
 naamt, sal aansprakelijk weesen, stellende ten dien eijnde tot  
 whaarschap sijn persoon, gerede en ongerede goederen, en wel in specie 
 sijn visserij met hetgeen daar aangehoort, deselve ten dien eijnde 
 na stadsregten verwillekeurende. 
 Voorts neemt hij aan sijn voorsr. kind ordentelijk naa staats gelegent- 
 heijt te alimenteren, kleden en reden en te laeten leeren leesen 
 en schrijven en ’t geen hij verder tot een ordentelijke kostwinning sal 
 van noden hebben. 
 Hier waaren aan, over en mede te vreden Dirk Karssen Groodvader  
 van Moeders, en Sijmon Jansen Groodvader van Vaders sijde voorsr. als 
 aangestelde voogden. 
 ’t Oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren getekent 
 binnen Harderwijk den 11. April 1765. 
   Voor  
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 Voor H. van Westervelt en Apeldorn Schepenen compareerden 
 Johannes Bast en Goutjen Gosens echteliedn., beiden gesont van verstand 
 en haar uijtspraak volkomen magtig, en verklaarden, uijt aanmer- 
 kinge van de sekerheijt des doods en onsekere uijhre van dien, uijt 
 sonderlinge liefde en affectie den een den anderen toedragende, 
 malkanderen te bemaaken en bespreeken de lijftugt van alle 
 deselver natelatene gerede en ongerede goederen, ende sulks 
 den een den anderen reciproquelijk sodanig dat de langst levende 
 alle des eerst overledens goederen in tugt sal mogen besitten en 
 na tugts regten gebruijken en wel, inval er geen kind of 
 kinderen uijt dit huijwlijk als dan gebooren en voorhanden 
 moogen zijn, sijn of haar leeven lang, dog kind of kinderen 
 als dan in leven zijnde tot wedertrouwen toe en niet verder; 
 begerende, dat deese sal agtervolgt werden als haar beider 
 laatste en uijterste wille, en effect sorteren soo als het 
 best en na tugts regten sal konnen volstaan. 
 ’t Oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en besegult 
 in Harderwijk op den 11 April 1765, was nevens twee ca- 
 chetten in swart lak getekent H. van Westervelt.  Jan 
 Apeldorn. 
  
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Maria 
 Margaretha Augeard, Ehevrouw van den præceptor Jan van Baa- 
 len, verklaart geresolveert te zijn geworden om alle haare 
 voorige testamentaire dispositien, in specie die van den 20. September 
 1762 voor Heeren Schepenen deser Stad gepasseert, te revoceren 
 casseren en te niet te doen, mits deese op nieuws wederom 
 disponerende, over haar kleederen, kleijnodien, sijlver en goud 
 tot haar lijf gehorende, niets daar van uijtgesondert, soo als 
 sij de faculteijt om daar over te disponeren bij Huijwlijks voorwaar- 
 den, met haar voorst. Eheman binnen dese stad op den 5 maart 
 1755 opgerigt, gereserveert heeft, deselve kragt deese legaterende 
 en bemakende aan haar Nigt, de weduwe Ribouilleau gebo- 
 ren Cordes, en bij voo afsterven haar kinderen in s’Moeders plaats. 
 Daarbenevens legateert sij aan haar voorsr. Nigt weduwe Riboul- 
 leau en bij vooroverlijden haar kinderen, al het geene sij Com- 
 parante heeft aangeerft van haar Nigt wijlen Elisabeth 
 Boijt en sij stervende daar van sal koome natelaten, soo als 
 gespecificeert staan op den inventaris, door A. Kelderman als 
 executeur testamentair den 24 Januari 1765 binnen Utregt ge 
 formeert, aan haar overgegeven en onder haar papieren te 
 vinden, mitsgaders all ’t geen sij Comparant voor het geld van 
 haar voorsr. Nigt aangeerft, sal gekoft hebben en sij nader bij 
 notitie onder haar hand, waar toe sij bij dese refereert, 
 sal vervatten, als hebbende ingevolge een nadere dispositie 
 van haar gemelte Nigt Boijs, op den 25 April 1764 binnen 
 Utregt voor den Notaris Weijer Jan van Overmeer en Getuijgen 
 gepasseert, de vrije magt om met seclusie van haar voorsr. 
 Eheman, daar over te disponeren, waar toe deselve op versoek 
 van de Comparante nevens dese sal werden geregistreert. 
 Voorts bemaakt sij aan haar voorsr. Nigt Riboulleau of haar 
 kinderen Comparants patroon lappen en alle haar fransche  
   boe 
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 boeken, alles vrij en onbekommert, edog naa aftrek der 
 hondert gulden hierna benoemt. 
 Zijnde in een vast vertrouwen, dat haar voorsr. Eheman 
 Jan van Baalen, volgens geseijde Huijwlijks voorwaarde, ten 
 aansien van haar overige natelaten goederen haar naaste  
 Erfgenaam, wel sorg sal dragen en bekostigen, dat sij 
 Comparant naa haar staat ordentlijk begraven werde en 
 wel in Comparants eijgen gragt op ’t Choor. 
 Versoekende en mits dese auctoriserende Paul Benin Duvergé 
 goede toeversigt te willen hebben, dat haar begravenis or- 
 dentlijk als voosr. geschiede en dat dese haar voorsr. dispositie 
 bij forme van testament legaat codocil, of andere betere 
 volgens haar intentie stiptelijk na haar dood mag 
 werden agtervolgt, waar voor hij, en bij voor afsterven 

 sijn vrouw of kinderen, hondert gulden eens uijt haar  
 gereedste goederen sal profiteren. 
 ’t Oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk den 12. April 1765, was nevens twee cachetten 
 in rood lak getekent Jan Apeldorn. D. Boonen. 
 
 De acte van den 25 April 1764 is als volgt 
  L.S. get. Abbema 
 Op huijden den 25 April 1764 des voornoemt ten twaalf 
 uuren 
 compareerde voor mij, Weijer Jan van Overmeer Notaris bij 
 den Ed. Hoove van Utrecht gecreeerd ende geëed, en bij de 
 Ed. Groot Achtbaare Heeren Borgermeesteren en Vroedschap 
 der selver Stad geadmitteert, binnen Utrecht residerende 
 en voor de naar genoemde Getuijgen, 
 Juffrouw Elisabeth Boijs woonende binnen deese Stad 
 mij Notaris bekend, siekelijk van lichaam, dog haar ver 
 stand, sinnen en memorie magtigh en gebruijkende, als 
 opentlijk bleek, dewelke verklaarde in kragte van den oc- 
 troijen te vooren van gemelte Hoove geobtineert, als nog te ap- 
 proberen en van waarde te houden haare Juffrouw Comparantes 
 testamentaire dispositie, den 16. Februarij jongstleden voor 
 mij Notaris en sekere Getuijgen gepasseert, uijtgesondert 
 aleenlijk, dat alle ’t geene haare Nigte Juffrouw Maria 
 Augeard, huijsvrouw van de Heer Jan van Balen, woonende 
 te Harderwijk uijt kragte van de voorsch. testamentaire 
 dispositie van de Juffrouw Comparante sal koomen te  
 erven verband subject sijn sal, soodanig dat hetselve nim- 
 mer sal moogen koomen, ’t zij door maekingh ofte andersints, 
 op haare Man voornoemde Jan van Balen, ofte ijmand van  
 sijn familie, laetende egter aan voornoemde Juffrouw Maria 
 Augeard de magt om over ’t geene zij van de Juffrouwe 
 Comparante sal koomen te erven te moogen disponeeren 
 nae haar welgevallen, met exclusie egter van voor 
 noemde Jan van Balen en sijn familie. 
 Alle ’t welke de juffrouw comparante meede verklaarde  
   te 
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 te zijn haar Testament, laatste en uijterste wille, ’t welk sij be- 
 geerde dat naa haar overleijden plaatshebben ende effect sorteren sal, 
 ’t zij als sulks ofte andere soorten van uijterste wille, soo als sulks 
 naa rechten best sal konnen bestaan, versoekende en consenterende 
 hier van acte, die dese is. 
 Aldus gedaan en gepasseert binnen Utrecht voorsch. ter presentie 
 van Jacobus Backer en Willem Huijgen als Getuijgen hier toe 
 versogt, die de minute deeses, geschreeven op een zegel van vijff 
 gulden, neevens de Juffrouwe Comparante en mij Notaris meede 
 onderteekent hebben onderstond Quod Attestor  getekent 
 W.J V. Overmeer Nots. in dorso  Testament gepasseert bij Juf-  
 frouw Elisabeth Boijs den. 25 april 1764. 
  
 
 Voor van de Graaff en Schrassert Schepenen compareerde Wijntje 
 Willems weduwe van Hendrik Rijksen, volgens boedelscheijding 
 met Cornelia Aalberts Dogter van wijlen Albert Rijksen, op  
 den 25 november 1763 opgerigt, volkomen eijgenaresse van wijlen 
 Hendrik en Jacob Rijksens boedels gerede en ongerede goederen, 
 als ons uijt geseide boedel scheijding na genoegen gebleken is, 
 verklaart in een vast em stedigen erfkoop op den 11 deser uijt 
 de hand verkoft te hebben en kragt deses te cederen en trans- 
 porteren aan Evert Gosensen en Aaltje Egging Ehelieden en 
 haar Erven een schuur, staande aan de Smeepoorter Brink op de  
 hoek naast het huijs van de weduwe Albert Rijksen, doen-  
 de in ordinaris verponding 2-18-12 voor hondert en seven 
 gulden vrij geld, daar van Comparante bekende voldaan en 
 betaalt te weesen, des beloofde voorsr. parceel te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 
 1763 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder ver- 
 band en submissie als na regten. Actum den 12 April 1765. 
  
 
 Voor Holthe en de Wolff Schepenen compareerde Jannetje Cornelis 
 de Meester, Weduwe en getugtigde Boedelhoudersche van wijlen 
 Berend Willems de Vent, en verklaarde in de beste en gestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maaken kragt deses 
 Dr. Joh. Van Erkelens, ten einde om in ’t generaal alle des Compa 
 rants saken, soo in als buijten regten, tam active quam passive 
 idque contra quosuimque, waarteneemen en namens de Comparte. 
 met middelen regtens intevorderen soodane penñ., als deselve reets 
 te pretenderen of naamaals te goede krijgen mogt, gelijk  mede 
 naamens de Comparante met haar kind en kindskinderen en Erf- 
 genamen van wijlen haar Eheman te treden tot schifting en 
 scheijding van haar Compte. Mans zalrs. boedel, ook ongerede 
 goederen te verkopen en transporteren, de penningen te ontfangen 
 en belofte van wharinge te doen, ook des noods te caveren accorderen, 
 transigeren, terminen te respicieren, sententien te aanhooren 
 en de voordelige ter executie te leggen, en vorders in ’t generaal 
 tam in judicio quam extra judicium, door den Geconstitueerde te   
 laeten doen ’t geen de natuur en noodruft der saake mogte vereij- 
 schen en de Comparante, selfs present zijnde, soude kunnen 
 mogen of moeten doen , met magt om een of meer te mogen 
 substitueren, onder belofte van ratihabitie en indemniteijt 
 caterisque sub clausulus de jure solitis ac necessariis, mits den  

      Ge 
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 Geconstitueerde gehouden sal  zijn van alles te doen behoorlijk  
 rekening, bewijs en reliqua onder verband en submissie als na 
 regten.  Actum den 12 April 1765. 
 
 
Geprothocolleert  Voor Apeldorn en van de Graaff Schepenen compareerden Catha-   
ten nieuw.prothoc  rijntjen Op te Winkel ter eenre en Andries Op de Winkel en  
Rub. Vijhestraat Willemtje van Asselt Eheldn. ter andere sijde en verklaarden 
fº. 67 wegens den boedel en nalatenschap van wijlen haar  
 Ouders Jan Op te Winkel en Woutertje Dreesen in leeven 
 Eheldn. te hebben geformeert en opgerigt navolgende erf- 
 magescheijt. 
 Aanvankelijk verklaren de gesamentlijke Condividenten 
 onderling te hebben gedeelt alle de klederen en lijfsbe- 
 hoor van haar respectieve ouders en wel bij de eerste comparante 
 all ’t lijfsbehoor van haar Moeder en bij de laatste compa- 
 rante des Vaders klederen te zijn genoten en ijder ontfan- 
 gen te hebben, soo als ook een ieder de halfscheijt van het 
 linnen in de boedel zijnde, soo van tafel en bedde lakens 
 slopen, servetten en handdoeken, mitsgaders de boeken met 
 sijlverbeslag en ander sijlver gedeelt en ontfangen te hebben. 
 Dat vervolgens de Comparanten den staat des boedels naage- 
 gaan en malkander van alles zoo veel doenlijk opening gege- 
 ven hebbende, sonder den een den anderen eenigen staat  
 en inventaris in ’t vervolg sal mogen afvorderen, overeenge- 
 koomen zijn, dat de twee laatste Comparanten, Andries  
 Op de Winkel en Willemtjen van Asselt ehelieden, ende haare 
 Erven in eijgendom sullen hebben en erflijk behouden ge- 
 lijk aan haar gecedeert werd mits desen, het huijs en plaats 
 met de schuijr daar agter, staande en gelegen in de Smeepoort- 
 straat, naast het huijs van Evert Kreenen ter eenre en het 
 huijs van Loge Reijers ter andere sijde, doende in ordinaris 
 verponding behalven de Stadsstuijver sjaars f           so en 
 als thans bij de Comparanten bewoond werd, en door haar Ou- 
 ders voorñ. is nagelaten, gelijk ook de twee laatste Compten. in 
 eijgendom sullen hebben en behouden, alle de verdere gerede 
 goederen in den boedel bevonden, bestaande in twee bedden met 
 haar toebehooren, voorts koper, tin, stoelen , tafels, met het geen 
 tot de bakkerije behoort en all ’t gene verder tot den boedel 
 behoort, alleen uijtgesondert ’t geen hier boven is vermelt en 
 nog eenige gerede inboedels goederen, welke aan de eerste 
 Comparante Catharijntje Op de Winkel voor aff sullen toegedeelt 
 en in eijgendom overgegeven worden, bestaande in navolgende goederen 
 een kast in het voorhuijs 
 een half dosijn posselijn uijt de lotereij getrokken 
 een bedde in de binnen keuken met een peuluw en vier 
 kussens en twee dekens daar op 
 een groote tinne koffijkan 
 een geele koopere thee ketel en een confoor 
 een kooper tabaks confoor 
 een koopere blaker 
 6 nieuwe tinne borden 
 drie groote tinne schotels 
 een kleijn kopere koffij kannetje met een kraan 
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 het kleijne dº. met een tuijt 
 een tinne waterpot 
 een dº. trekpot 
 Blijvende vorders all ’t gene verder tot de boedel gehoort 
 ten profijte van de laatste Comparanten, soo als ook deselven sullen 
 profiteren de inschulden van den boedel, die dan ook op haar 
 eijgen kosten deselve sullen moeten invorderen, blijvende nog- 
 tans sekere 60-3- . door de Hr. Westenberg verschuld in ’t ge 
 meen, waar toe des noods ook de kosten half en half gedragen 
 sullen werden. 
 Waar tegens dan de eerste Comparante sal trekken en aan haar 
 door de twee laatste Comparanten sal moeten werden voldaan 
 eene summa van vier hondert guldens eens, waar onder mede 
 begrepen en verrekent sullen zijn sodane seventig gulds. als 
 door de eerste Comparante uijt de penñ. door wijlen haar 
 Oom en Moeij Claas Corff en Jannetje Dreesen bij testament 
 gelegateert in desen boedel zijn verstrekt, soo als meede 
 sekere tagtig glds., door de laatste Comparante bij haar trou- 
 wen ingebragt, tegen gelijke tagtig gulden door de eerste compte. 
  (alles aan de comparanten seer wel bekent) in den boedel 
 mede verstrekt, sullen gecompenseert zijn. 
 Bekennende dienvolgens de beide laatste Comparanten aan 
 de eerste Comparante boven gemelte somma van vier 
 hondert Caroli gulds. opregt en deugdelijk schuldig te weesen 
 en daar van tot een jaarlijkse interesse, te rekenen a dato 
 deses, te betalen drie per centum ende sulks tot de fi- 
 nale voldoening toe, dewelke alle jaar geeijscht en ook 
 gedaan sal mogen werden, mits daar van een vierendeel 
 jaar bevoorens de opsage van een van beide sijden gedaan werd; 
 verbindende tot securiteijt van die erffportie ter somma 
 van 400,-:-: voorsr. hare personen, gerede en ongerede goe- 
 deren, en tot een speciaal hijpotheecq stellende het 
 huijs en erve hier voren breder vermelt. 
 Gelijk mede nog daar en boven de twee laatste Comparanten 
 tot haar lasten neemen en beloven te voldoen alle sodane 
 lasten en schulden van den boedel, als alhier en tot Amster- 
 dam off elders nog verschuld mogen zijn, niets uijtgesondert, 
 en dienvolgens de eerste compte. daar van en van alle op en aan- 
 spraak ten allen tijde te sullen bevrijden en schadeloos hou- 
 den, daar toe sig insgelijks verbindende bij desen en sal alsoo 
 den boedel van stonden aan zijn tot schade en bate van de twee 
 laatste Comparanten, verklarende alsoo een ijder met sijn aandeel 
 te vrede te zijn en elkander hetselve in voegen voorsr. te hebben 
 toegedeelt en kragt deses overtegeven. 
 Waarmede parthijen Convidenten verklaarden hare ouderlijke 
 boedel gedeelt te hebben en in vrede en vriendschap gescheiden 
 te zijn, onder belofte van malkanderen ’t selve te sullen 
 wagten en wahren als erfmagescheijts regt is, onder verband en sub- 
 missie als nae regten en renunciatie van alle exceptien. Actum 
 den 17. April 1765. 
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 Voor Oosterbaan en Holthe Schepenen compareerde Willem 
 de Wijs Volmagtiger en aangestelde Administrateur van  
 Aartje Lammers. Weduwe Boedelhouderse en Tugtenaresse 
 van wijlen haar Eheman Hendrik ter Haar, vermogens 
 acte van volmagt voor Heeren Schepenen deser Stad op 
 den 4. April 1765 gepasseert, bij ons gesien en bevonden 
 sulks te behelsen, en verklaarde met solemnelen eede 
 voor sig en soo veel nodig in de ziele van Aartje Lam- 
#  dat hij compt. qual.  mers voorsr.  #  op dato deser binnen Harderwijk geformeert 
pred. den inventaris  en door B. Zuurmond, Scholtis van Nijkerk, aan Jacob 
in naame en van wegen  Maasen in huijwlijk hebbende Hendrica ter Haar, voor 
geseide Aaltje Lam-  Dogter en mede Erfgenaam van voorsr. Hendrik ter Haar 
mers voorsr.  gerigtelijk overtegeven en verder aan haar broeder Peter 
 ter Haar te suppediteren als hier bij annex ter goeder 
 trouwe heeft opgestelt, sonder ijts willens of wetens te 
 veel gestelt of agtergehouden te hebben, met offerte en  
 inbeding van vermeerdering, vermindering of verbetering, 
 nadat hem in sijn qualiteijt nader soude werden voor 
 gebragt. Actum et Juratum in Harderwijk den 25 April 
 1765. 
  
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Drees 
 Gerritsen en Evertje Jacobs Ehelieden en bekende mits dese 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 kragt deses te cederen en transporteren, aan en ten erflijken 
 behoeve van Hendrik Besselsen en Johanna Wijgmansen 
 Ehelieden, de helft in een schuur, daar van koperen de 
 wederhelft toebehoort, staande in de Groote Haverstraat 
 tussen de huijsen van Gerret Harmsen Post en Bessel 
 Gerretsen Schommelop, doende geheel in verponding 4-10-  
 voor vijftig gulden, daar van comparanten bekenden vol- 
 daan en betaalt te weesen, des beloofden voorsr. halve  
 schuur te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, 
 tot de verponding voor koperen aandeel 1763 incluijs, daar  
 van af te doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten. Actum den 25 April 1765. 
  
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Jan en Hendrik van  
 Diest een ijder in het bijsonder mede de rato caverende voor 
 haar Broeder Gerret van Diest, Kinderen en Erfgenamen van 
 Wilm van Diest, dewelke bekenden in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft, gecedeert en getransporteert, doende 
 sulks kragte deses, aan Peter van Asselt en Johanna van  
 Dijk Echteldn. haar huijs met alle sijn regt en geregtigheden, 
 lusten en lasten daarop staande, bekent en onbekent, dewelke 
 tot Koperen lasten blijven, staande in de Moolestraat naast 
 het huijs van Barend van Wessingen ter eenre en dat van 
 de Wede. Peter Steventsen ter andere sijde, sulks voor een 
 summa van drie en vijftig gulden vrijgeld van welcke  
 koopspenningen de Comparanten bekenden voldaan te zijn, 
 belovende derhalven hetselve huijs te wagten en te 
 wharen als erfkoop regt is en hetselve te suijveren van 
    schoor 
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 schoorsteengeld tot over den jaare 1763, onder verband en submissie 
 als na regten. Actum den 27 April 1765. 
  
 
 Voor Boonen en Pannekoek Schepenen compareerde onse mede 
 Raadsvrind den heer A. van Holthe, pro se en als Weduwnaar 
 en getugtigde Boedelhouder van wijlen Andrea Smiths, en verklaar- 
 de in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren en 
 magtig te maaken kragt deses mr H.J. Ardesch, ten eijnde om 
 naamens de Heer Comparant alle sijn saaken van wat aart off 
 natuur zijn mogen, voor alle Heeren Hoven Richteren en Ge- 
 rigten, tam active quam passive idque contra quosuimque, 
 waarteneemen, alle ingangen regtens te gebruijken, termi- 
 nen regtens te respicieren, sententien en decreten te aanhoren, 
 van de nadelige te appelleeren en de voordelige ter excecutie te 
 leggen, ook des noods te caveren, accorderen en transigeren, pen- 
 ningen te ontfangen en quiteren en voorts tam generaliter 
 quam specialiter te doen en laeten geschieden ’t geen de 
 nature of noodruft der saaken vereijsschen en den Heer Com- 
 parant, selfs present zijnde soude kunnen moogen of moeten 
 doen, met magt van substitutie belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt cæterisque sub clausulis de jure solitis ac neces- 
 sariis, offschoon tot het een of ander een nader volmagt gere- 
 quireert wierde, willende sulks gehouden hebben als of al- 
 hier geinsereert ware, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 27 April 1765. 
 
 
Voor Boonen en van de   Voor de Wolff en van de Graaff Schepenen compareerde Gerritje 
Graaff Schepenen com   Jans, Weduwe van Gerret Jacobsen, welcke bekende kragt deses 
pareerde Johanna van   te verkopen, cederen en in vollen en volkomen eijgendom over 
Broekhuijsen Ehevrouwe   te geeven aan Jan Gerretsen en Naaltje Gerrets te saamen 
van Aart Muller en  alle haar haven, beesten, geheelen inboedel, linnen, wullen, 
verklaarde door bijsondere  sijlver, goud, kisten, kasten, bedden, bulsters en generaal alles, 
redenen geresolveert te  niets uijtgesondert, wat sij tegenwoordig mogte hebben of be- 
zijn om dese haare laat-  sitten voor een summa van veerthien hondert gulden, 
ste dispositie, in dato den  welke sijlieden gedurende des Comparants leeven van tijd tot  
4. Meij 1764, te revoceren,  tijd sullen betalen, soo nogtans dat het gunt gedurende haar  
annuleren en vernieti-  leeven niet betaalt mogt weesen, het selve tussen desen haare 
gen kragt en vermits dese,  voorsr. en de overige kinderen of kindskinderen, als dan in leeven 
stellende deselve ten eene  sal verdeelt werden, blijvende buijten dese koop geencludeert all 
maal buijten effect.  ‘t gunt dat tot Comparants lijf is gehorende, ’t welknaa haar dood 
Willende en begerende  onder haar Dogters alleen sal verdeelt werden. 
dat haare voorige disposi-  Daarentegen bedingt sij bij dese wel uijtdrukkelijk dat voorseide 
tie, den 18 Junij 1750  haar kinderen Jan en Naaltje Gerrets haar Comparante soo lang  
voor Schepenen deser  sij leeft sullen moeten huijsvesten, behoorlijk soo als sij tot hier 
Stad gepasseert, sal stand  toe gewoon is geweest te alimenteren en van kost en drank, lin- 
grijpen en na haar over-  nen op haar bed en ’t geen sij verder tot haar bestaan van noden 
lijden volgens deselver  sal hebben, te voorsien, waartegens sijlieden jaarlijks van haar 
teneur sal werden geob-  Comparante voor kostgeld sullen genieten veertig gulden, dewelke 
serveert en nageleeft, soo-  van jaar tot jaar in mindering van voorseide koopspenningen 
danig dat in allen op-   sullen verstrekken, moetende het restant als gesegt egalijk 
sigten de kinderen sul-  onder haar kinderen en kindskinderen in haar Ouderen plaats 
len koomen in haar  verdeelt werden, die daar tegens haar Comparanten samentlijk 
overleden Ouderen plaatse.  sullen laeten begraven, beloovende haar voorsr. kinderen nopens 
T’ oirkonde is deese bij  dese koop te sullen wharen en voor alle opspraak quaranderen, 
ons geteken en gesegult  onder verband als na regten.   Actum Harderwijk den 9. Maij 1765. 
binnen Harderwijk den   
24 Januar. 1767 was ne- 
vens twee cachetten in Voor W.J. van Westervelt en Van de Graaff Scheepenen loofden 
swart lak getekent   en 
D. Boonen. H.C. van de 
Graaff  
Bij abuis hier geplaatst  
siet Recognb. d.d 4.Meij 1764  
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  en wierden Burgen als voorvank regt is Renger Jansen en  
  Lubbert Gerretsen voor het erfhuijs van Aaltje Beenen 
  laast weduwe van wijlen Hendrik Gerretsen den Besten, 
  des beloofde Willem Gerritsen, in huijwlijk hebbende 
  Jacobje Jans, Jan Jansen voorkinderen bij wijlen 
  Jan Hendriksen ehelijk geprocreërt , als mede Gerrit 
  Hendriksen, Gerrit Hendriksen en Peter Jansen Wijnen, als 
  Voogden van het minderjarige kind van wijlen Willem Jansen, 
  en Maritje Hendriks in leven Ehelieden, sig sterk makende 
  voor Harmtje Hendriks getrouwt aan Gerrit Lubbertsen, 
  Gerrit Roelofsen in huijwlijk hebbende Hendrikje Hendriks, 
  naakinderen bij wijlen Hendrik Gerritsen den Besten, 
  saam Erfgenamen van voorsr. Aaltje Beenen, geseide 
  Burgen te vrijen als erfhuijs regt is, onder verband als na 
  regten. 
  ’t Oirkonde is dese bij ons als overweesmeesteren getekent 
  binnen Harderwijk den 31 Meij 1765.  

  
 
geprothocoll. ten nieuwe  Voor W.J. van Westervelt en van de Graaff Schepenen als 

 prothoc. Rub, Landerijen  Overweesmeesteren, in dese soo veel nodig als geerfden in 
 tussen de Lage Zijpelt en  Veluwen, compareerden Gijsbertje Elberts Weduwe en Boedel- 
 Westen f º. 322  houdersche van wijlen Reijer van Wessel , sig sullende verander- 

  saten ter eenre, Wijmtje van Wessel, meerderjarig, sig in meede sterk 
  makende voor haar meerderjarige Suster Hendrica van Wessel, om 
  gewigtige redenen niet tegenwoordig zijnde, mitsgaders Jan Hen- 
  drik van Gaalen en Hendrik Jansen Priester, bij de Heeren van de 
  Magistraat aangestelt tot Voogden over de nog drie minderja-    
  rige kinderen en hier toe speciael gequalificeert, saamen 
  kinderen en Erfgenamen van wijlen gemelte Reijer van Wessel 
  ter andere sijde, de Vrouwlieden soo veel dienstig met den Secretaris 
  Van de Graaff geassisteert, verklaren mits dese naa een rijp 
  overleg en examinatie des boedels goederen, in en uijt schulden, 
  dese afgoeding en boedelscheijding te hebben geformeert.    
  en opgerigt. 
  Dat voorsr. Weduwe aan geseide haare kinderen vrij en on- 
  bekommert in een volkomen eijgendom transporteert en overgeeft 
  twee morgen in de Putter Mehen, gelegen 
  aan de Blinde steeg genaamt Coolwagen, 
  twee morgen in gemelte Putter Mehen onder 
  Ouwenaller, 
  drie morgen gelegen ten oosten naast het 
 campje van Eibertjen Nuijen en 
 twee en een vierde morgen onder Nijkerk, 
 genaamt de Negen Vierdeel, gelegen aan de  
   windeler weg, 
  doende saamen jaarlijks aan pagt …… 186 -.-  
  hier af de verponding en morgengeld ..   64 – 15 -.  
  Blijft suijver -----------------------------------   121 – 5 –  
  waar naa bovengemelte parcelen geæstimeert  zijn 
  op - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -       3.500 - : - 
  sodanig dat deselve bij de respective kinderen 
  onverdeelt sullen werden beseten tot dat haar 
  geseide jongste kind sal meerderjarig weesen, 
  edog de meerderjarige kinderen buijten de kost 
  van de Moeder zijnde, sullen ijder 1/5 part in de jaar- 
  lijkse revenuen naa aftrek der lasten profiteren  
    daar
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 daarbenevens voor de klederen van haar Vader 
 en tot rondmaking van de egaale summa 
 aan de vijf kinderen in geld toegelegt ……… ……..      500 - : -  
 waar van ijder kind, mondig zijnde, 1/5 portie 
 sal kunnen krijgen, mits haar Comparant een 
 halv jaar bevorens daar van kennis gevende. 
 Tot securiteijt van voorsr. vijf hondert gulden verbind sij haar per- 
  soon en goederen, in specie het huijs, moole en verdere ap en de- 
  pendentie hier onder te noemen. 
  Daarbenevens neemt sij op sig den geheelen boedel met desselfs 
  lusten en lasten in en uijtschulden, niets hoegenaamt hier 
  van uijtgesondert, voor welker op en aanspraak sij haar voorsr. 
  kinderen is guaranderende en beloofde wijders haar nog min- 
  derjarige kinderen ordentelijk te sullen alimenteren en naa 
  haar staat te laeten leeren, wat sij tot een behoorlijk be- 
  staan van noden hebben. 
  Waartegens de meerderjarige twee kinderen, ijder voor haar 
  aandeel en de gemelte Voogden naamens haar minderjarigen, 
 en behoorlijk hier toe gequalificeert, cederen en transporteren 
  mits dese den eijgendom in de wind kooren moole, kennelijk 
  staande buijten dese Stad aan het Jufferenpad met al desselfs 
  ap en dependentie, lusten en lasten, regten en geregtigheden, 
  benevens huijs, schuur, hof en verdere omtrek, soo en als 
  het thans bij haar voorsr. Moeder verwoond en beseten werd en onder- 
  ling saam getaxeert op vijf duijsend gulden segge - - - - 5000 - : - 
  aan en ten erflijken behoeve van haar voorsr. Moeder Gijsbertjen  
  Elberts om haar schoonste daar mede te doen. 
  Voorts verklaaren partijen Condividenten dese erfmagescheijding 
  in alle waarheijt en opregtheijt te hebben opgerigt en na 
  regten volkomen effect mag sorteren.  
  T‘oirkonde is dese bij ons Overweesmeesteren als geerfden in Ve- 
  luwen benevens den secretaris Van de Graaff, als bij de Compa- 
  ranten specialijk hier toe gesogt, getekent en gesegult binnen 
  Harderwijk den 3. Meij 1765. was nevens drie cachetten in rooden 
 lak getekent W.J.v. Westervelt, H.C. van de Graaff, Abr. van de Graaff   
  lager stond den inhoud deses geregistreert ten prothocolle van 
  Nijkerk in het Boek van Testamenten en diergelijke actens pagina 
  326 en 327 op den 14. Meij 1765 get. Bardh. Suermondt prothocolh. 
  ibidem. 
  nog lager Registratum ten Prothocolle des Ampts Putten, Buur- 
  schap Arkemheen fol. 447 rect et vers. den 23 meij 1765. getekent 
  G.van Diermen en Prothoc. ibidem. 
  
 
  Voor Holthe en de Meester Schepenen compareerden Andries van As- 
  selt en Jan Straalman in qualiteijt als Voogden van het onmundig 
  kind van Cornelis Jansen en Frankje Peters in leven Echteldn. dewelke 
 bekenden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, gece- 
 deert en getransporteert, doende sulks kragte deses, aan Hendrik 
 van Asselt en Cornelia van Dijk Echteldn. Een huijs, staande in de 
 Luttekenpoort Straat naast dat van de Wede. van Jan Israel ter eenre 
 en dat van de wede. Jan van Schalkwijk ter andere sijde, doende  
 in verpondinge ordinair 1-4- en dat voor een summa van een 
 hondert ses en taggentig guldens vrij geld, van welke kooppenñ. 
 de Comparanten bekenden voldaan te zijn, belovende derhalve  
    voor    
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 voornoemde parceel te wagten ende te wharen kommer- 
 vrij en allen voorpligt daar van aftedoen en ’t getransporteerde 
 parceel te suijveren van verpondinge en schoorsteengeld 
 tot over den jaare 1761 en niet verder, als erfkoop regt is, 
 onder verband en submissie als na regten actum den 13 meij 
 1765. 
  
 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Schepenen en Raad der 
 Stad Harderwijk Vrouwe Maria Brouwer, Weduwe en haar 
 leeven lang Boedelhoudersche van wijlen den Weleed. Hoog 
 geleerden Heer Abraham Jacob Drijfhout, in leeven pro- 
 fessor in de wijsgeerte op de Universiteijt alhier binnen 
 Harderwijk in Gelderland woonagtig, en verklaarde ende 
 bekende bij dese te authoriseren en magtig te maaken 
 de Heer Martin Kuijk van Mierop, Koopman tot London 
 comparants getrouwe en wettige Gevolmagtigde om voor 
 haar en in haar naam te accepteren en te ontfangen 
 al sodaenig stock of funds van en in de capitaele of 
 principael Stok van den Gouverneur en Compagnie van 
 de Bank van Engeland, als aan haar sal of reeds soude 
 mogen zijn getranporteert, alsmede te ontfangen en qui- 
 tantie te geeven voor alle dividenten, reets te goede en 
 na dese nog te goede en)  
 betaalbaar te werden, op al het Capitaal, dat sij Compa- 
 rante in der tijd in de voorst Bank sal hebben, ratifice- 
 rende en confimerende bij deesen all ’t geen des comparants 
 Gevolmatigde omtrent het voorstaande uijt kragt deses  
 sal koomen te verrigten. 
 in getuijgenis van ’t weclk ik mijn hand en zegul hier 
 onder heb gestelt tot Harderwijk voornoemd, desen seventhien- 
 den dag van Meij in het jaar onses Heeren 17 vijf en 
 sestig. Was nevens een cachet in rood lak getekent M.wed. 
 Drijfhout, geb. Brouwer. 
 daar onder in waarheijts oirkonde is dese bij ons getekent 
 en geselgult binnen Harderwijk den 17 meij 1765 was nevens 
 twee cachetten in rood lak getekent H. L van de Graaff. 
 W. de Meester. 
  
 
 Voor deselve Schepenen compareerde de selve Comparante 
 præd.qual. dewelke haar hand leggende op den Bijbel onder 
 solemnelen eede heeft verklaart dat het geschrift aan de 
 commissie geannexeert is de waare laatste wil en testament 
 van haar geseide Man, voor soverre sij Comparante weet 
 of gelooft en dat sij Comparante ’t selve getrouwelijk sal 
 executeren, eerst betalende sijn schulden en dan de legaten, 
 daar in vervat, en verders volgens den inhout vervat in den 
 eed op de rug van de commissie vermelt, certificeren wij ook 
 dat d’ obligatie aan de commsissie geannexeert, door de com- 
 parante en haar twee Burgen behoorlijk in onse presentie 
 is geexecuteert.  Actum den 17 Meij 1765. 
  
 
 Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerde Ar- 
 noldus Bor, dewelk als Excecuteur testamentair het besloten 
 testament van Anna van Wenkum Wed. Derk Wesseling doen 
 openen als volgt.  
   Wij 
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 Wij, Willem de Meester en Hendrik Johan Schrassert, der beijden 
 regten Doctoren, als Schepenen der Stad Harderwijk, in dese vertre- 
 dende de plaatsen van Bernhard Willem Pannekoek, thans oud 
 Burgermeester en wijlen Rudolph Otto Schrassert in leeven onsen 
 meeden Raadsvriend, doen kond en certificeren mits dese, dat voor 
 ons gecompareert en erschenen is Arnoldus Bor, woonagtig tot 
 Amersfoort, dewelke aan ons vertoont en overgegeven heeft 
 volgende acte. 
 “ Compareerde voor ons onderschreven Schepenen der stad Harder- 
 “ wijk Juffr. Anna van Wenkum Wed. van Derk Wesseling, ge- 
 “ sond van lighaam en verstand, soo veel nodig in dese geassisteert 
 “ met Mr. Johan Schrassert, dewelke verklaarde om alles 
 “ naa haar dood in haaren boedel ordentelijk te doen toegaan, 
 “ bij haar selve, sonder ijmands inductie of persuatie gere- 
 “ solveert te hebben te versoeken aan te stellen en nomi- 
 “ neren, soo als sij versogte, aanstelde en nomineerde kragt 
 “ deeses Arnoldus Bor woonagtig tot Amersfoort, om bij haar 
 “ overlijden in haar sterfhuijs te gaan, sleutels van kasten 
 “ en kisten naa sig te neemen ende het volkomen bewind 
 “ daar in te voeren, haare begrafenis te reguleren en voorts te heb- 
 “ ben en uijt te voeren, het excuiteurschap van haar testament, 
 “ de legaten te distribueren en generalijk te besorgen, dat alles na 
 “ den inhoude van haar testament volkomentlijk en finalijk 
 “ werde agtervolgt en punctuelijk werde nagekoomen, gevende 
 “ aan den selven Arnoldus Bor alle magt en pouvoir aan een 
 “ testamentaire Excuteur en Erfuijter eenigsints na regten com- 
 “ peterende en niet willende dat hij daar in door ijmand ter we- 
 “ reld sal werden verhindert of eeniger maate belet, alle andere 
 “ daar van bij dese uijtsluijtende. Oirkond Schepenen betekening 
 “ en besegeling. Actum Harderwijk den 10. Octob. 1754 was nevens 
 “ twee cachetten in rood lak getekent  N.W. de Meester.  
 “ Francois Oosterbaan. 
 Dewelke ons in deese vooraangetogen qualiteijt heeft vertoont 
 en overgegeven seker besloten en gecachetteert papier, houdende 
 volgende superscriptie. 
 “  Voor ons onderschreven Schepenen der Stad Harderwijk compareerde 
 “ Juffr. Anna van Wenkum, Weduwe van Derk Wesseling, in desen 
 “ soo nodig geassisteert met de Heer Mr. Johan Schrassert, Secreta- 
 “ ris deser Stad, gesond van lighaam en verstand, dewelke aans ons 
 “ heeft vertoont dit verslooten instrument en verklaart dat in het 
 “ binnenste van dien begrepen was haar uijterste wille, die sij 
 “ begeerde dat naa haar dood geopent en agtervolgt sal werden 
 “ als testament, codicil, legaat of andere betere forme met re- 
 “ vocatie van alle vorige dispositien den inhout deser contrarierende. 
 “ T’ oirkonde is dese bij ons nevens den comparante en onsen Secre- 
 “ taris voornoemt getekent en gesegult in Harderwijk op den 15e 
 “ Meij 1753. Was nevens vier cachetten in rood lak getekent 
 “ A.V.W. wed. Wesseling. B.W. Pannekoek, R. O. Schrassert, J. Schras- 
 “ sert Secr. 
 De seguls en ondertekeningen bij ons gesien, geexamineert, gaav,ge- 
 heel, en ongevitieert gevonden, hebben wij vervolgens de enveloppe door 
 onsen Secretaris Mr. Abraham van de Graaff doen openen en daar 
    in 
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 in bevonden de uijterste en laatste dispositie van Anna van  
 Wenkum, in leven Weduwe van Derk Wesseling, soo en als ’t selve 
 in originali bij transfix onder het cachet en ondertekening van 
 geseide Secretaris dese geannexeert is, daar naa op en voorgelesen 
 in tegenwoordigheijt van Dr. Peter Hubens, als in huijwlijk heb- 
 bende Hendrica Ulegoir, Jan van Wenkum en Elbert van Wen- 
 kum, dat voorsr. Compart. qual.præd. van een en ander, mitsga- 
 ders van de acten van approbatie ter Leencameren, versogt 
 heeft hier ter steede registrature in forma, alsmede kopie 
 authentijcq, ’t geen bij ons geaccordeert en den Secretaris daar 
 toe gequalificeert is. 
 T’ Oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Har- 
 derwijk den 21 Meij 1700 vijfensestig  was nevens twee cachet- 
 ten in rood lak getekent W. de Meester.  H.J. Schrassert. 
 in margine stond het transfix in rood lak gecachetteert  
 en getekent  Abr. Van de Graaff Secretaris. 
                                              Superscriptie 
 Voor ons, ondergeschreven Schepenen der Stad Harderwijk compa- 
 reerde Juffr. Anna van Wenkum Weduwe van Derk Wesseling, in 
 desen soo nodig geassisteert met de Heer Mr. Johan Schrassert 
 Secretaris deser Stad, gesond van lighaam en verstand, dewelke 
 aan ons heeft vertoont dit versloten instrumen, en verklaart 
 dat in het binnenste van dien begrepen was haar uijter- 
 ste wille, die sij begeerde dat naa haar dood geopent en 
 agtervolgt sal werden als testament, codicil, legaat, of andere 
 betere forme, met revocatie van alle voorige dispositien 
 den inhoude deser contrarierende. 
 T’ oirkonde is dese bij ons nevens de Comparante en onsen Se- 
 cretaris voornoemt getekent en gesegult in Harderwijk op 
 den 15 maij 1753 was nevens vier cachetten in rood lak ge- 
 tekent  A.V.W. Wed. Wesseling. B.W. Pannekoek. R.O.  
 Schrassert. J.. Schrassert Secr. 
  
 Testament. 
 Bekenne en verklare ick, onderschreven Anna van Wen- 
 kum Weduwe Dirck Wesseling, gesond van lighaam en ver- 
 stand in forme van testament , codicil, legaat en alle andere 
 bestendige acte van uijterste wille, te disponereren over mijne 
 gerede en Leen Heeren Abts Vrouwen en alidiale ongerede 
 goederen, soo als ick begeere nae mijn overlijden deselve te 
 sullen vererven devolveren en versterven, doende in na- 
 volgende maniere; 
 Aanvankelijk doodende en te niete doende alle voorige con- 
 trarie dispositie wat naam die mogte hebben. 
 Soo legateer ik aan Johannes van Wenkum den Ouden, het erff 
 en goed genaamt Klein Gerwerden in den Ampte van Putten 
 in de Buurschap Huijnen bij Renger Gerretsen bouwmans-  
 wijse gebruijkt werdende, onder den gense Leen Heer behoorende. 
 Vervolgens legateer ik aan Catharina Wormland, woonagtig 
 ’t Amersfoort, en bij vooroverlijden aan desselfs Dogter Gijsberta 
 Scheerders, mits dat se beijde tot Niekerk koomen woonen,  
 alle mijne gerede goederen, actien en crediten, waar die 
 gevonden mogen worden, niets uijtgesondert, mitsgaders 
 de volgende ongerede goederen. Het Erffe en goed Grood 
    en  
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 en Kleijn Hennekeler, gelegen in den Ampte van Niekerk in 
 de Buurschap Wollenhoven, bij Gijsbert Jansen bouwmanswijse 
 gebruijkt wordende, en soo als het in sijn bepaling leijt, behoo- 
 rende onder de Abdije van Elten, daar bij meede agt mergen lands 
 de Dornkampen genaamt, over de weg daar tegen over gelegen, #  
# daarboven nog negen  onder de Kellenarie behorende, mitsgaders vier mergen lands 
morgen lands genaamt  van Coolwagens eertijds heengekoomen, en derde half mergen 
Waller, ook daar tegen  land bij de Wildemans, beijdn te Neikeveld gelegen, nog het 
over gelegen.  land genaamd De Knolkamp, aan de oostzij van de vaart 
 en nog een mergen land genaamt de Heijmelijke Mergen 
 naast Watergoor gelegen, nog drie mergen Veen bij de kooij 
 en de kipmoole gelegen, gelijk mede mijn huijs in de Vest 
 bij mijn selfs bewoond werdende, alles met deselver ap en de- 
 pendentie, regt en geregtigheden. 
 item de groeven in de kerk tot Niekerk. 
 dan ook aan Gijsberta Scheerders voornoemt ses dammeten 
 lands in de Slag, het land ende bosschen op of in Hamersveld, 
 alsmede het bosch aan den Bergh, ende een deijling in de 
 maalen, te saamen in het Stigt van Utrecht kenlijk gele- 
 gen.  
 Vervolgens legateer ik aan Geertjen Wormland, Marigen  
 Gerrits Kersjen en Lambert Teunissen, als die drie nog, of die 
 naa doode van eenige ten sterfdage bij mij sullen woonen, 
 dese volgende ongerede goederen 
 Het Erff en goed genaamt Tintler, met sijn bosschen, hout ge- 
 wasschen, gelegen in de Buerschap Hell, onder de Kellnaar 
 van Paterborn behorende, het land genaamt Rottenburg 
 en het land op de Nieuwebeek, met sijn houtgewas, soo als 
 dat te samen bij Antonij Evertsen bouwmanswijse gebruijkt 
 werd, alsmede het huijs, schuur en hoff op Bagijnen land 
 hier in de Vest, voorts het huijs naast mijn huijs in de 
 Vest van Jan Snapper aangekomen , het bosjen genaamt 
 het Gelderse Hoff bij de muijs gelegen, het bosjen ge- 
 naamt het Hoekstukjen, gelegen aan het maalenveld, 
  voors drie mergen land genaamt de Hooge Kamp, gelegen in 
 de Dornsteeg, nog drie mergen land genaamt de Strijp, gelegen 
 op Nautena in Hendrik Morren Steeg, item seven vierdel 
 mergen land genaamt Knuten goed, gelegen in Jan Tijmenses 
 Steegh, de drie mergen veen, gelegen boven Noutena onder 
 Nieukerck, alles onder expresse conditie en last, dat dese 
 mijne Dienstboden te Nieukerk moeten blijven woonen en de 
 gelegateerde goederen te samen sullen gebruijken, en deselve 
 onder haar op malkander sullen vererven en van de eene 
 sterven op den anderen tot den laatsten toe, die dan daar  
 over sal kunnen disponeren naa welgevallen.  
 Wijders verklare ik tot mijne Erfgenamen te nomineren en te 
 institueren Henrica Ulegoirs, Huijsvrouw van dr. Peter Hubens, 
 voor de eene helfte, ende Elbert van Wenkum, Heijmen van 
 Wenkum en Arent van Wenkum te samen, voor de andere 
 halfscheijt, met uijtsuijting van alle anderen, met 
 expresse verklaringe, dat soo eenigen van deselve over dese 
    dis 
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 dispositie sig onvredig mogt aanstellen, deselve van 
 mijn erfnis ’t eenenmaal versteeken sullen zijn, deselve 
 in dien val exheraderende bij desen. 
 Begerende, dat all ’t geene voorschreeven staat na mijn dood 
 sal punctuelijk worden nagekomen ende in de beste forme 
 hebben het uijterste effect van regten. 
 T’ oirkonde heb ick deese getekent en gesegelt op den 
 15. Maij 1753. was nevens een cachet in rood lak getekent 
 A.V.W. Weduwe Dirck Wesselingh. 
 onderstond  mijn wille is, dat Geesjen Wormland alleen 
 sal hebben het bewind van de goederen, hier boven aan 
 mijne drie Domestiken gelegateert, en aan de anderen jaar- 
 lijks haar portie in de revenuen sal uijtkeren, voor 
 welke administratie Geesjen voor de anderen jaarlijks 
 sal vooruijttrecken veertig gulden. Actum als boven. 
 was nevens een cachet in rood lak getekekent A.V.W. 
 Weduwe Dr. Wesseling. 
 
 Compareerde voor mij, Nicolas Pranger, Volmagtiger 
 van haar Vorstelijke Genade d’ Vrouwe Abdisse te El- 
 ten, Juffrouw Anna van Wenkum, Weduwe van Wesse- 
 ling, geassisteert met Bessel Pranger, heeft aan mij 
 gepresenteert een verslootene testament, door haar 
 op den 15. Meij deses jaars 1753 gepasseert voor d’ Hoog 
 Agtbare Magistraat der Stad Harderwijk, met namen 
 B.W. Pannekoek en R.O. Schrassert en J. Schrassert Sec- 
 retaris, en bij de Weduwe Wesseling selver betekent en 
 besegelt, soo als breder bij het testament kan gesien 
 worden, waar in sij onder anderen heeft gedisponeert over 
 het Abdije Eltense leengoed Hennekler, versoekende 
 dat ik in mijn voorschreve qualiteijt de nodige aprobatie 
 wilde verlenen, waar toegenegen zijnde, soo is het dat 
 ik qq mits desen het voorseide testament aangaande 
 het gemelte Eltense leengoed Hennekler, jure prins- 
 sipisse et cujusiumque salvo, aprobere, met beding 
 dat gemelte Juffrouw dese acte van aprobatie sub poene 
 juvaliditatis bij d’ Rekenkamer te Arnhem sal laten 
 registreren.  onderstond dus ju voorschreve qualiteijt bete.. 
 kent en besegelt in Nijkerk den 11. Julij 1753. was 
 nevens een cachet in rood lak getekent Nijclaes Pranger, 
 Volmagtiger van haar Hoog Vorstelijker Genade de Ab- 
 dissine van Elten. 
 Lagerstond  Die van de Rekeing in Gelderland, geexami- 
 neert hebbende die ter Camere door Lucas Teunissen als 
 Volmagtiger van Anna van Wenkum, Weduwe van Derk 
 Wesseling, gepresenteerde acte van beslote testamentaire 
 dispositie van gemelte sijne Principalinne bij Claus Pranger, 
 Volmagtiger van de Vrouwe Abdissinne van Elten op den 
 11 Julij verleent, hebben gemelte besloten testamen- 
 taire geratificeert ende geconfirmeert, doende sulks 
 kragt deses, en dat ten respecte van des Landschaps com-  
 peterende regt van erfvoogdije over die luijden en goede- 
 ren in Veluwen gelegen, en de Abdije van Elten, hofhorig 
   en 
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 en leenroerig zijnde, mits dat daar voor tot een recognitie aan 
 handen van Melchior Greve, Keurmeester van Veliuwen, betaalt 
 sal werden eene goldgulden van LXVI stuijvers, om daar af in reke- 
 ning te verandwoorden na behooren, waarop dan voorgemelte acte 
 van approbatie en dese daarop verleende ratificatie en confir- 
 matie, na wijderen inholt van het accoord, den 19. Meij 1665 
 tussen dese Camer en de tijdelijke Vrouwe Furstinne Abdissinne 
 opgerigt, in gemelte Camer zijn geregistreert in het tweede 
 boek van de voornoemde Vrouwe goederen en derselver Besitteren. 
 Actum in de Camer van Rekening te Arnhem den 13. Julij 1753 
 des namiddags om half een uur. getekent E. van Eck. 
 nog lager Voor ons ondergeschreven Schepenen der Stad Harder- 
 wijk compareerde Juffr. Anna van Wenkum, Weduwe van Dirk 
 Wesseling, in desen so nodig geassisteert met de Heer Mr. 
 Johan Schrassert, Secretaris deser Stad, gesond van lighaam 
 en verstand, dewelke aan ons heeft vertootnt dit versloten 
 instrument en verklaart dat in het binnenste van dien 
 begrepen was haar uijterste wille, die sij begeerde dat 
 naa haar dood geopent en agtervolgt sal werden als testa- 
 ment, codicil, legaat, of andere betere forme, met revoca 
 tie van alle voorige dispositien, den inhoude deser contra- 
 rierende. 
 T’ oirkonde is dese bij ons nevens de Comparante en onse 
 Secretaris voornoemt getekent en gesegelt in Harderwijk 
 op den 15e. Meij 1753. 
 
 
 Ick, Christiaan Rekerman, Kellnaer in den Hof tot Put.. 
 ten en Volmr. mijnes Hoogw. Heeren Andree, Abt der Abdije 
 van Abbinghoff, binnen Paderborn gelegen, doe kond en 
 bekenne voor mij en mijne nakomelingen, dat op dato 
 ondersr. voor mij in eijgenaar persoon gecompareert is Anna 
 van Wenkum, Weduwe van Derk Wesseling, geassisteert 
 met haeren hier toe verkoornen Momber Lambert Tonissen, 
 en mij vertoont heeft haare geslotene testament, het- 
 welk onderschrijven en besegelt is van B.W. Pannekoek 
 en R.O. Schrassert en beginnet: Voor ons onderschreven Schee- 
 pen der Stad Harderwijk compareerde Anna van Wenkum, 
 Weduwe van Dirck Wesseling, en met instantelijk 
 versoek, dat ick het voorsr. testament ten opsigte van onser 
 Abdijen Hoffhoorige en gevrijde Abtsgoederen, naementlijk 
 Tinteler Waller Rooxwerff Rooxcamp, approbeeren en confir- 
 meeren wilde, tot welck haar versoek genegen zijnde, soo hebbe 
 het voorsr. testament, soo veel aangaat onser Abdijen goe- 
 deren, approbeert en confirmeert, approbere en confirmere 
 mits desen, met conditie nogtans, dat Besitterse haar 
 in allen anderen sal dragen en reguleren nae natuur 
 der goederen, deselve niet splitten, deijlen, beswaaren, ver- 
 alieneren ofte verondersaten, ook geen opgaand hart hout 
   daar 
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 daar van afhouwen buijten wille en consent des 
 gronds Heeren offte sijnes Volmrs., voorbehoudens ook onser 
 Abdijen oere jaarlijkse uijtgangen, voorder regt en 
 geregtigheijd, en eenen ijderen sijn goed regt hier 
 meede onverkortet.  Actum in onsen Hof tot Putten 
 op den 24. Julij 1753. Ter præsentie van Johan van Zoll 
 als Leenman en Wilmen Hendriksen als Huijsge- 
 noote onses Hooves, in oirkonde der waarheijt, hebbe 
 ik desen onderteekent en der Kellnarije Zegel daar 
 aangehangen. was met een segul aan een uijthan- 
 gende framijne staart in groen wasch gedrukt gete- 
 kent Christianus Rekerman, Kellnaer tot Putten. 
 
 
 Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerde de Heer 
 Arnoldus Bor, als Executeur en Erfuijter in den boedel en nala- 
 tenschap van wijlen Juffer Anna van Wenkum, Weduwe van 
 Dirk Wesseling, overleden tot Nijkerk, vermogens acte van 
 executeurschap, voor Heeren Schepenen deser Stad op den 13. 
 October 1754 gepasseert, dewelke verklaarde in de beste en be- 
 stendigste forme regtens te constitueren en magtig te 
 maaken kragt deses Mr. H.J. Ardesch, Advocaat alhier, 
 ten eijnde om in en omtrent den boedel en nalatenschap 
 van gem. overledene Juffer Anna van Wenkum, Weduwe 
 van Dirk Wesseling, des Comparants plaats als Executeur 
 te vertreden, ten dien eijnde de testamentaire dispositie 
 van de overledene, in dato den 15. Meij 1753 besloten voor 
 Schepenen deser Stad gepasseert en op heden geopent, ter 
 plaatse daar het nodig is te doen en te laeten registreren, 
 het regt op de collaterale successie daar en soo ’t nodig is 
 aantegeeven en betalen, staat en inventaris des boedels 
 te formeren, inschulden des boedels intevorderen en 
 lasten van den boedel te betalen, ook de legaten volgens 
 testament uit te rijken en in het generaal, soo in als 
 buijten regten, te doen hetgene waartoe de Comparant 
 volgens zijn gemelte aanstelling als Executeur eenigsints 
 bevoegt soude zijn en den Comparant p.q., selfs præsent zijnde, 
 soude konnen mogen of moeten doen, ofschoon tot het 
 een of ander een nader of ampelder volmagt gerequireert 
 wierde, willende in soo ’n val hetselve gehouden hebben alsof 
 in dese woordelijk geinsereert waare, alles met magt om een 
 of meer soo nodig in desselfs plaats te substitueren, onder 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt, cæterisque sub 
 clausulis de jure solitis ac necessariis, mits de Geconstitueerde 
 gehouden zij van alles te doen rekening, bewijs en reliqua, 
 onder verband en submissie als na regten.   Actum den 21. Meij 
 1765. 
 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor De Wolff en De Meester Schepenen compareerden Claas 
prothocol Rub. Hoogstraat van der Veen en Annetje Timmer Eheliedn., welke bekenden wegens 
fº.173 vs. opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk 
 schuldig te weesen aan Sijmon Volten en Jan Straalman, Voog- 
 den van Geertje Timmer, minderjarige Dogter van Jan Timmer en 
 Trijntje Wouters in leeven Ehelieden, bij resolutie van de Heeren 
 van de Magistraat deser Stad, in dato den 13. Meij 1765 speciael 
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 hiertoe gequalificeert, eene summa van twee hondert Caroli gulds. 
 ad 20 stuijvs. ’t stuk, waar voor sij Comparanten beloven alle jaar op 
 den verschijndag ( heden over een jaar d’eerste) voor rente te sullen 
 betalen vier gelijke guldens van ijder hondert en daar in te conti- 
 nueren tot de effective aflosse toe, die jaarlijks op dato ondersr. 
 sal kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens 
 opgeseijt of opgeeijscht zijnde, en stellen tot securiteijt van voorsr. 
 capitaal, renten en onverhoopte kosten haarlieder huijs met sijn ap 
 en dependentie, soo als sij hetselve bewonen, staande in de Hoogstraat 
 tussen de huijsen van Br. J. Apeldorn en Andries Rijkessen Apeldorn 
 tot een speciael onderpand en tot verdere whaarschap haar personen 
 en goederen, ten bedwang en submissie als na regten, met renunci- 
 atie van alle exceptien dese contrarierende, in specie van ongetelden 
 gelde.   Actum Harderwijk den 19. Meij 1765. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden Jan 
 Claver, Jonkman, geassisteert met desselfs Ouderen Cornelis Claver 
 en Jannetje Alberts Ehelieden ter eenre, en Hester Soublet, Jonge- 
 dogter, voorsien met het consent van haar Moeder Catharina Mol 
 Weduwe Willem Soublet, volgens notariele acte tot Cleve den 17. 
 Febr. 1765 gepasseert, gesien sulks te behelsen, ter andere sijde, voor- 
 nemens zijnde met elkanderen te willen ingaan en naa Kerken- 
 orde te sluijten een wel en wettig huijwlijk op volgende conditien. 
 Dat sijlieden tot stuur van dit huijwlijk aanbrengen alle haar 
 thans hebbende en naamaals aanervende goederen. 
 Soo een van haar beijden, sonder egte lijfsgeboorte uijt dit huijw- 
 lijk natelaeten, mogt komen te sterven, dat alsdan de langstlevende 
 in vollen en volkomen eijgendom sal hebben en genieten alle 
 de goederen, gereed en ongereed, klederen, kleijnodien, sijlver en 
 goud tot het lijf gehorende, die de eerststervende sal koomen 
 natelaeten, sonder aan de naaste Vrienden ijts daar van uijtte- 
 keeren, onvermindert de legitime der respective Ouderen. 
 Soo er Kind of Kinderen mogten naablijven, sal de langstlevende 
 in de helft van den gehelen boedel blijven getugtigt tot weder- 
 trouwens toe en verder niet, en ten aansien van de Kinderen 
 sal het sterven van ’t een Kind op het andere, met magt om 
 malkanderen nader te beneficeren soo verre Stad of Landregten 
 sulks aan Man en Vrouw permitteert. 
 T’oirkonde is dese bij ons geteken binnen Harderwijk den 21. Meij 
 1765. 
 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerden den Heer en Mr. 
 Hendrik Gijsbert Wolfsen en Vrouwe Engelberta Geertruij Schrassert 
 Ehelieden, en verklaarden voor haar en haare Erven in een vasten 
 en stedigen erfkoop, volgens coopsconditien van den 23 Junij 1764, 
 te hebben verkoft en over sulks kragt deeses te cederen en trans- 
 porteren: 
 Aan Jan Gelderman en Gerretje Loogen Eheliedn. ende haare Erven 
 een camp lands, ongeveer een mudde, gelegen onder ’t Schependom 
 deser Stad in de Laege Hierder Eng, genaamt de Messemakers 
 Camp,doende in ordinaris verpondinge 2-1-8,nevens een akker 
 daar aangelegen en annex, op eene verpondinge van1-:-14, 
 dus te saamen 3-2-6, zijnde thiendpligtig aan ’t Rentampt 
 der Harderwijksche Cloostergoederen, ende sulks voor een 
 summa van vier hondert en thien guldens, daar van de 
 Comparanten bekenden voldaan te zijn en mitsdien voorsr. 
   ge 
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 gekofte parceel te wachten en wahren kommervrij en 
 alle voorpligt, en insonderheijt de verpondinge over den 
 jaare 1763 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband en submissie als na regten. 
 Aan Reinier Reiniers en Cornelia van Dulmen Ehelieden, 
 alsmede Harmannus Lunterbos en Hendrina van Zoelen Echte- 
 luijden, te samen ofte haare Erven, een camp lands gelegen 
 bij begraven hof, genaamt de Groote Camp, zijnde thiendvrij, 
 met het houtgewasch daar bij, doende in ordinaris verpon- 
 dinge vijff stuijvers en agt penñ., alsmede een jaarlijke 
 stedigheijt aan Mevrouw G. Oosterbaan Wed. Gelt- 
 saijer van een en een half schepel rogge, en sulks voor 
 eene summa van ses hondert guldens, daar van de 
 Comparanten bekenden voldaan te zijn ende mitsdien 
 voorsr. parceel te sullen wachten en wharen kom- 
 mervrij en alle voorpligt, en insonderheijt de verpondinge 
 over den jaare ordinaris 1763 en de stedigheijt over 1764 
 beide ingesloten, daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband en submissie als na regten. 
 Aan Jan Arndsen en Engeltje Beerds Echtelieden ende 
 haare Erven, ingevolge koopscontract van den 21. Aug. 1764, 
 een erve en goed, den Overkamp genaamt, in het Sche- 
 pendom van Harderwijk in Hierden gelegen, bestaande 
 in navolgende parcelen, soo als reets bevoorens volgens 
 conditien van den 23. Junij 1764 in veijlingen geweest en 
 opgehouden is: 
 1e. het huijs, berg en schuur nevens twee schaapscho- 
 ten aan ’t veld, zijnde de tabaksschuur en opgaande 
 boomen daar van uijtgesondert, alsmede vijf mudde lands 
 en ’t hagentje daar bij, alwaar westwaars de grascamp, 
 noordwaards het voorsr. huijs selfs, zuijdwaarts ’t Swarte Land  
 en oostwaarts het wegje langs voorsr. hagentje aange- 
 land is, zijnde thiendvrij. 
 2e. drie mudde gesaeij, genaamt ’t Swarte Land met een 
 streepje houtgewas, zijnde mede thiendvrij. 
 3e. twee campjes met een streekje houtgewasch, het  
 eene genaamt de Kuijle, zijnde thiendvrij, en ’t andere 
 Potsland genaamt, zijnde thiendpligtig, al waar oost- 
 waards de hagen van Mevrouw Van de Graaff, westwaars 
 den hoff voorsr., zuijd Gertje Zeeboers en noordwaarts Cor- 
 nelis van der Veen aangeland zijn. 
 4e. een mudde thiendvrij lands op Luntermans Eng met ‘t 
 houtgewas, naast de grascamp van de Weesen. 
 6e. drie halve mudden lands op Luntermans Eng met 
 eenig hout daarbij, zijnde thiendvrij. 
 7e. een hagentje, gelegen aan de zoom genaamt de Ekelt- 
 jes. 
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 8e. een camp hoojland tegen de Oostermehen. 
 9e. een camp weijland, voormaals geweest zijnde twee campen, naast 
 ’t voorgaande parceel, lopende tussen de beijde campen een treksloot 
 en moet dit over het vorige parceel uijtwegen, zijnde dese laatste 
 camp mede gelegen naast ’t land van de Stad genaamt de Cluij- 
 tenburg, en ’t land van Wouter Jansen, doende dese parcelen te 
 samen volgens maancedule in ordinaris verpondinge als 
 volgt:  
                Potsland   …………………………………………  1 -:  -14 
                Erf Overcamp   ………………………………….. 14-14- 6 
                ½ schepel van Rijk Reijers   ……………………   :-  3-  4 
                                                          15-18-8 
 als meede een jaarlijkse renthe aan het 
 Rentampt der Cloostergoederen onder 
 Harderwijk    ……………………………………………………3-15-7 
 mitsgaders een stedigheijt aan ’t selve Rentampt van drie 
 mudden rogge, ende sulks te saemen voor eene summa 
 van seven duijsent en twee hondert gulden, daar van de Compa- 
 ranten bekenden voldaan te zijn en mitsdien voorsr. erve 
 en goederen te wachten en wharen kommervrij en alle voor- 
 pligt, en insonderheijt de verpondinge over den jaare ordinaris 
 1763 en de renthe en stedigheijt over 1764 beide incluijs, 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en sub- 
 missie als na regten.   Actum den 24. Meij 1765. 
 
           Schepenen 
 Voor Pannekoek en Schrassert \/ compareerde de Heer W.J. van Wester- 
 velt, onsen meden Raadsvrind, en verklaarde in de beste en besten- 
 digste forme regtens te constitueren en magtig te maken 
 kragt deses Mr. H.J. Ardesch, Advocaat alhier, ten eijnde om des 
 Comparants saaken waarteneemen en insonderheijt sodane 
 capitalen, als den Geconstitueerde nader moogen opgegeven 
 werden, aan de Debiteuren te denuncieren en des noods mede tot 
 securiteijt affectatie en præferentie en vervolgens voldoening 
 te procederen, ’t zij bij boding, peijndinge of andere ingangen 
 regtens, idque contra quosuimque, en waar ter plaatse sulks 
 soude mogen weesen, ten dien eijnde alle termijnen regtens te 
 respicieren, sententien en decreten te aanhooren, de voordelige ter 
 executie te leggen, ook de penningen te ontfangen, te quiteren, 
 en voorts in het generaal alles te doen en te laten geschieden 
 hetgeene de nature en noodruft der saaken vereijschen en 
 den Comparant, selfs præsent zijnde, soude kunnen moogen of moe- 
 ten doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, cæterique sub clausulis de jure solitis ac necessa- 
 riis, onder verband als na regten.   Actum den 25. Meij 1765. 
 
 
 Voor Holthe en De Meester Schepenen compareerde Gerret 
 Roest nomine uxoris Greetje Berends de Vent, welke beken- 
 nen en verklaaren in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en magtig te maken, sulks doende kragte 
 deeses Mr. J.C. Huijsman, om namens de Comparanten mede 
 te treeden tot soodaene schiftinge en deijlinge des boedels, als 
 door de dood van haar Vader Zallr. Berend de Vent op haar pro 
 portione hæreditaria is komen te vervallen, de penñ. daar 
   voor 
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 te doen en te verrigten wat de Comparant, præsent zijnde, 
 soude kunnen mogen of moeten doen, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, sul- 
 lende de Geconstitueerde verpligt zijn tot het doen 
 van bewijs, rekening en reliqua, alles onder verband   
 van des Comparants persoon en goederen, ten bedwang 
 als na regten.   Actum den 7. Junij 1765. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Aaart Muller en Johanna van Broekhuijsen Eheliedn. 
 welke bekenden in een vast en stedigen erfkoop te heb- 
 ben verkoft, en over sulks kragt deeses te cederen en 
 transporteren aan Loge Reijers en Johanna de Vries 
 Eheliedn. twee campen naast malkander gelegen aan ‘t 
 Westen, naast Andries van Asselt ter eenre en Lubbert 
 Bunskerken ter andere sijde, voor duijsent en vijftig Caroli 
 guldens en twee Goude Rijders voor een præsent, daar 
 van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te 
 weesen, en beloofden voorsr. twee campen te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de ordi.. 
 naris verponding ad. 2-14-4 tot 1763 incluijs, daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum den 10. Junij 1765. 
 
 
 Voor Van de Graaf en De Meester Schepenen is op 
 huijden persoonlijk gecompareert Vrouwe Maria Brouwer 
 Weduwe van den HoogGeleerde Heer Abraham Ja.. 
 cob Drijfhout, in leeven Professor in de Wijsbegeerte 
 op de Universiteijt binnen dese Stad, als Boedelhouderse 
 van haar geseide Man gedurende haar leeven, dewelke 
 in haar geseide qualiteijt verklaarde bij deesen te con.. 
 stitueren en magtig te maaken den Heer Marthin 
 Kuijck van Mierop, Coopman tot London, haar waare 
 en gewettigde Gemagtigde, omme voor haar in haar naam 
 en geseide qualiteijt te transfereren en overtemaken, 
 van de naam en rekening van haar geseide Man den 
 Heer Abraham Jacob Drijfhout, twee hondert ponden, 
 actien en capitalenfonds van de Gouverneur en Compe. 
 van de Bank van Engeland, op de naam en rekening 
 van mij selven, Maria Brouwer Weduwe van d’ Heer 
 Abraham Jacob Drijfhout tot Harderwijk, en meede om- 
 trent het voorsr. alles wettelijk te verrigten als sijself, 
 persoonlijk præsent zijnde, soude kunnen en moeten doen, 
 ratificerende en hiernede confirmerende alles wat 
 haar geseide Gemagtigde wettelijk sal doen in en om- 
 trent hetselve uijt kragt deses. 
 In getuijgenis waar van heeft de Comparante desen in onse 
     præ 
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 redemptie verkoft, en met 1. Meij 1765 de ses jaaren geexpi- 
 reert en geen losse geschiet zijnde, cederen en transporteren kragt 
 deeses. 
 Aan Harmanus Lunterbos en Henrica van Zoelen Eheliedn. 
 een huijs met sijn ap en dependentie, staande in de Bruggestraat 
 tussen de huijsen van Rijket Apedorn en de Wede. Straalman, 
 soo als bij de Wede. A. van Harderwijk bewoond werd, doende in 
 ordinaris verponding 4-9-4, en sulks voor een summa van twee 
 hondert vijf en vijftig gulden, die aan handen van onsen 
 Secretaris betaalt en wij op den 11 Junij 1759 onder de respective 
 Crediteuren verdeelt, en de verponding tot 1757 en heerstedegeld 
 1758 incluijs hebben doen suijveren. 
 Aan Gerret Hesselsen en Petertje Willems Eheliedn. een hof 
 buijten de Luttekepoort aan de gragt gelegen tussen de hoven 
 van Arnoldus van Rosendal en Reijndert Jansen, doende in 
 ordinar. verponding 12 st. 10 peñ., voor een summa van hondert 
 en vijf Caroli guldens, die aan handen van onsen Secretaris  
 betaalt en wij op den 11 Junij 1759 onder de respective Crediteuren 
 verdeelt, en de verponding tot 1757 en heerstedegeld incluijs heb- 
 ben doen suijveren. 
 Aan Andries Snel en Beertje Claasen Eheliedn. een cuijp of 
 leerlojereij, gelegen onder aan de Kuijpwal met het huijsje daar 
 bij gehorende, staande agter de muur tussen het huijs 
 van de Wede. Geurt Roest en de schuur van Marten Vermeer, 
 voor een summa van vier en vijftig Caroli guldens, die aan 
 handen van onsen Secretaris betaalt, en wij op den 11 Junij 
 1759 onder de respective Crediteuren verdeelt hebben. 
 Des beloven wij voorsr. Kooperen van ’s Heeren wegen te 
 sullen wagten en wharen als erfkoop regt is, waar toe 
 wij verbinden de personen en goederen van geseide Jan van 
 Dalfsen en Wilhelmina Jans Eheliedn. ten bedwang en submissie 
 als na regten. 
 T’oirkonde etc.   Actum Harderwijk den 6. Junij 1765. 
 
 
 Voor Holthe en Schrassert Schepenen compareerde Gerret 
 Knippenberg, welke bekende te constitueren en volmagt 
 te maaken kragt deses, Adrianus Hoevenaar, Procureur voor 
 de Ed.Agtb. Geregte der Stad Utregt, om generaliter alle 
 des Comparants saaken in en buijten regten waarteneemen, 
 in specie om van den Student Joost Schoemacker in der 
 minne, en des noods gerigtelijk, aftevorderen de summa 
 van hondert gulden, wegens twee sijlvere sak Horlogien 
 met gedreven kassen op den  ……………………binnen Har- 
 derwijk verkoft en gelevert, bij verwijgering of verdere 
 wanbetaling denselven door middelen regtens tot voldoe- 
 ning te constringeren, termijnen te respicieren, sen- 
 tentien te aanhooren en de voordelige naa coustume 
 locaal te doen executeren, des noods te caveren, accorderen, 
 penningen te ontfangen, daar voor te quiteren, voorts alles 
   te 
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 te doen en verrigten wat den Comparant, præsent zijnde, 
 soude kunnen mogen of moeten doen, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, sul- 
 lende de Geconstitueerde verpligt zijn tot het doen 
 van bewijs, rekening en reliqua, alles onder verband 
 van des Comparants persoon en goederen, ten bedwang 
 als na regten.   Actum den 7. Junij 1765. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Aart Muller en Johanna van Broekhuijsen Eheliedn., 
 welke bekenden in een vast en stedigen erfkoop te heb- 
 ben verkoft en over sulks kragt deeses te cederen en 
 transporteren aan Loge Reijers en Johanna de Vries 
 Eheliedn. twee campen, naast malkander gelegen aan ‘t 
 Westen, naast Andries van Asselt ter eenre en Lubertus 
 Bunskerken ter andere sijde, voor duijsent en vijftig Caroli 
 guldens en twee Goude Rijders voor een præsent, daar 
 van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te 
 weesen en beloofden voorsr. twee campen te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de ordi- 
 naris verponding ad 2-14-4 tot 1763 incluijs, daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum den 10. Junij 1765. 
 
 
 Voor Van de Graaff en De Meester Schepenen is op 
 huijden persoonlijk gecompareert Vrouwe Maria Brouwer, 
 Weduwe van den HoogGeleerden Heer Abraham Ja- 
 cob Drijfhout in leeven Professor in de Wijsbegeerte 
 op de Universiteijt binnen dese Stad, als Boedelhouderse 
 van haar geseide Man gedurende haar leeven, dewelke 
 in haar geseide qualiteijt verklaarde bij deesen te con- 
 stitueren en magtig te maaken den Heer Marthin 
 Kuijck van Mierop, Coopman tot London, haar waare 
 en wettige Gemagtigde, omme voor haar in haar naam 
 en geseide qualiteijt te transfereren en overtemaken 
 van de naam en rekening van haar geseide Man, den 
 Heer Abraham Jacob Drijfhout, twee hondert ponden, 
 actien en capitalenfonds van de Gouverneur en Compe. 
 van de Bank van Engeland, op de naam en rekening  
 van mij selven, Maria Brouwer Weduwe van d’Heer 
 Abraham Jacob Drijfhout tot Harderwijk, en meede om-  
 trent het voorsr. alles wettelijk te verrigten als sij selfs, 
 persoonlijk præsent zijnde, soude kunnen en moeten doen, 
 ratificerende en hier mede confirmerende alles wat 
 haar geseide Gemagtigde wettelijk sal doen in en om- 
 trent hetselve uijt kragt deses. 
 In getuijgenis waarvan heeft de Comparante deesen in onse  
   præ 
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 præsentie eijgenhandig geteekent en gezegelt en tot verder 
 confirmatie hebben wij het Secreet Zegel deser Stad hier op doen 
 drukken en door onsen Secretaris doen teijkenen, en vermits 
 geen Notarissen sig in onse Stad bevinden, hebben wij onderge- 
 schreven twee regerende Magistraaten deesen als Getuijgen 
 getekent en gesegult, zijnde alhier geen gesegult papier 
 gebruijkelijk; aldus gedaan te Harderwijk den 10. Junij 1765 
 was nevens een cachet in swart lak getekent M. Brouwer Wed. 
 Drijfhout. was hier onder met twee cachetten in rood lak 
 getekent  H.C. van de Graaff.  W. de Meester. 
                   mutat. mutand. onder Stad Segul uijtgegeven. 
 
 Voor Holthe en De Meester Schepenen compareerden Har- 
 bartus Mulder en Grietje Gerrets van Puttenstein Eheliedn., 
 welke bekenden in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
 aan Dirkje ………Weduwe van Hendrik Aaltsen,een  
 huijs, staande aan de Groote Poort naa de Vollers Brink tussen 
 het huijs van de Portier en dat van de Wede. Gerret Ittersum, 
 doende in ordinaris verponding          en booggeld       , voor de sum- 
 ma van hondert agtien gulden en twee gulden voor den 
 Armen, daar van Comparanten bekennen voldaan en be- 
 taalt te weesen, des beloofden voorsr. huijs te wagten en 
 wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 
 1763, booggeld en heerstedegeld 1764 verschenen, daar van afte- 
 doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 22. Junij 1765. 
  
 Voor W.J. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde 
 Wijntje Willems Weduwe van Hendrik Rijxsen, volgens 
 boedelscheijding met Cornelia Aulberts, Dogter van wijlen Al- 
 bert Rijxen, op den 15. Novemb. 1763 opgerigt, volkomen eijge- 
 naresse van wijlen Hendrik en Jacob Rijxsens boedels, gerede 
 en ongerede goederen, als ons uijt geseide boedelscheijding naa 
 genoegen gebleken is, verklaart in een vast en stedigen 
 erfkoop op den 22. Meij uijt de hand verkoft te hebben en 
 over sulks kragt deses te cederen en transporteren aan Basti- 
 aan Olofsen en Jannetje Stevens Eheliedn. den opstal in 
 een boog of schuurtje, staande aan den opgang van de 
 wal aan Westen naast het huijs korteling gekoft door 
 Aart Muller, doende jaarlijks drie stuijvs. booggeld, sulks 
 voor een summa van ses en vijftig gulden vrijgeld, waar van 
 Comparante bekende voldaan en betaalt te weesen, des be- 
 loofde voorsr. parceel, met all desselfs regt en geregtigheijt, 
 te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband als na regten. 
 Actum Harderwijk den 24. Junij 1765. 
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 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde 
 Aard Rijnsen Coning, welke bekende in een vast en stedi- 
 gen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt deses te 
 cederen en transporteren aan Cornelis Aartsen Coning en 
 sijne Erven een huijs aan de Smeepoorter Brink tussen 
 het steegje en het huijs van Rijket van Otterloo, 
 voor een summa van hondert gulden vrijgeld, daar van 
 Comparant bekent voldaan te weesen, doende in ordinar. 
 verponding 1-11-14, met beding dat den Comparant 
 soo lang hij leeft, en langer niet, de solder sal houden 
 tot sijn gebruijk, des belooft voorsr. huijs te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 
 1763 en heerstedegeld 1764, daar van aftedoen als erfkoop regt 
 is, onder verband en submissie als na regten.   Actum den 
 1. Julij 1765. 
 
 
Erfhuijsverburging Voor Boonen en De Meester Schepenen compareerde per- 
van wijlen Elbert Jansen soonlijk Vrouwe Maria Brouwer Weduwe van den Hoog- 
d.d. 6. Julij 1765. Siet Geleerden Heer Abraham Jacob Driojfhout, in leeven Professor 
fº. 25. in de wijsbegeerte op de Universiteijt binnen dese Stad, 
 voor sig en als Boedelhouderse van haar geseide Man ge- 
 durende haar leven, verklaarde te constitueren en mag- 
 tig te maaken kragt deses den Heer Martin Kuijk van 
 Mierop, Coopman tot London, haare waare en wettige 
 Gemagtigde, omme voor haar en in haar qualiteijt te 
 ontfangen alle soodane uitdelingen die reeds versche- 
 nen zijn, of nog sullen verschijnen, van sulke actien 
 en capitale fondsen, als sij Comparante in den Roijale 
 Bank van Engeland thans is hebbende en namaals 
 verkrijgen mogte, daarvoor quitantie te geeven en 
 omtrent het voorsr. alles wettelijk te verrigten als sij, 
 selfs præsent zijnde, soude kunnen en moeten doen, 
 ratificerende en confirmerende hiermeede alles 
 wat haar geseide Gemagtigde wettelijk sal doen in 
 en omtrent hetselve uijt kragt deses. 
 In getuijgenis waar van heeft de Comparante deese in 
 onse præsentie eijgenhandig getekent en gezegult. 
 En tot verdere confirmatie hebben wij het Secreet Segul 
 deeser Stad hier op doen drukken en door onsen Secretaris doen 
 tekenen, en vermits geen Notarissen sig in onse Stad bevinden, 
 hebben wij ondergeschreven twee regerende Magistraten 
 deesen als Getuijgen getekent en gesegult, zijnde alhier 
 geen gesegult papier gebruijkelijk. Aldus gedaan te Harder- 
 wijk den 8. Julij 1765. 
 was nevens een cachet in swart lak getekent Maria Brouwer 
 Wede. Drijfhout. 
 daar benevens een cachet in swart  en een in rood lak 
 getekent D. Boonen.  W. de Meester. 
                   mutat. mutand. onder Stad Segul uijtgegeven. 
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 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen compareerde 
 Jan Hendrik Bakker, wonende alhier, en verklaarde in de beste en be- 
 stendigste forme regtens te constitueren en magtig te maaken kragt 
 deeses Harmen Hikken Bakker, wonende te Neustad geundens in 
 Oostvriesland, ten eijnde om in en omtrent den boedel en nalatenschap 
 van sijne Ouders, wijlen Frans Bakker en Anna Catharina Hikken 
 in  leven Ehelieden, des Comparants plaatse te vertreeden en sijn 
 persoon te representeren, gerede en ongerede goederen te verkopen 
 en deselve na coustume locaal te transporteren, penningen 
 intevorderen en ontfangen en daar voor te quiteren, schulden 
 en lasten des boedels te betalen en voorts den boedel en nala- 
 tenschap van sijn voorsr. Ouders tot liquiditeijt te brengen 
 en vervolgens met de verdere mede Erfgenamen te treden tot 
 scheidinge en deijlinge des boedels en daar van opterigten 
 magescheijdinge en die te tekenen en alsdan des Comparants 
 geregte erfportie overtenemen en alhier overtemaaken, 
 gevende den Geconstitueerde soodane ample magt om te 
 doen hetgeen den Comparant en Constituent , sels præsent zijnde, 
 soude konnen mogen of moeten doen, met magt van substi- 
 tutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, cæterisque sub 
 clausulis de jure solitis ac necessariis, onder verband en submissie 
 als na regten, mits den Geconstitueerde gehouden sal zijn 
 van alles te doen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua.   Actum 
 den 8. Julij 1765. 
 
…de Wed. Voor De Meester en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
Aaltsen Burgen als voorvank regt is dr. Sijbrand Schot en Gerret Buijten- 
..uller d.d. huijs voor ’t erff en sterfhuijs van den Oud Burgermr. Bernard 
65 siet Willem Pannekoek, des beloofden Jan Nicolaas Harmen, 
 Hendrik Arnoldus Pannekoek en Evert Jan Ammon, als 
 in huijwlijk hebbende Fenna Henrietta Pannekoek, als 
 Kinderen en Erfgenamen van voorsr. Bernard Willem Pannekoek, 
 haare Burgen te vrijen, wagten en wharen, als erfhuijs 
 regtens is, onder verband en submissie als na regten.   Actum 
 Harderwijk den 23. Julij 1765. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Pannekoek Schepenen compa- 
 reerden Gerret Hendriksen en Aaltjen Tijmons Eheldn., welke verklaar- 
 den in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, over 
 sulk kragt deses te cederen en transporteren een camp saeij- 
 land met het koorn daar op staande, groot ongeveer 6 ½ Sche- 
 pel, gelegen in het Schependom van Harderwijk Buurschap 
 Hierden, naast de Hooge Vaaren zuijdwaarts, de Weduwe van 
 Peter Hendriksen noordwaarts, de gemene weg oostwaarts en 
 het land van Evert van Bunschoter westwaarts, bekent onder 
 de naam van Lubbert Jansens hoffstede, ende sulks aan en 
 ten behoeve van Gerretje Gerrets Weduwe van Berend Lamberts, 
 ende sulks voor een summa van seven hondert Caroli guldens 
 ad 20 st. het stuk, waar van Verkoperen mits desen bekenden 
 voldaan te zijn, belovende over sulks voorsr. parceel, zijnde be- 
 swaart op drie posten in het Verpondingsboek met een ordi- 
 naris verponding van 2-13-6 ( zijnde 3½ schepel daar van 
 thiendpligtig aan de Landschap) te wagten en te wharen 
 kommer vrij en alle voorpligt, de verponding over ordinaris 
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 1763 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als nae regten.   Actum Harderwijk 
 3. Augus. 1765. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Gerret Buijtenhuijs en Hendrik 
 Moojen voor het erf en sterfhuijs van wijlen Juffer 
 Trijntje Zuijk, des beloofden F. v. Voorst, namens en als 
 speciale last hebbende en de rato caverende voor sijn 
 Moeder Wijntje Zuijk Wede. van Boon van Voorst, Barnar- 
 dus Zuijk, voor sig en mede namens en de rato caverende 
 voor sijn Suster Elisabeth Zuijk, Thomas Jan Warters in  
 huijwlijk hebbende Harbartje Leij, als Erfgenamen van 
 bovengemelte Juffer Trijntje Zuijk deese looven voorsr. 
 Burgen te vrijen en guaranderen als regt is, onder weder- 
 zijds verband en submissie als na regten.   Actum den 13. 
 Augs. 1765. 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoek Schepenen com- 
 pareerde den HoogWelgeb. Heer Heilwig Derk Baron van 
 Lijnden, Heer van Onstein, ordinaris Raad in den Hove 
 Provinciael van Gelderland etc. etc. etc., en verklaarde in de 
 beste en bestendigste forme regtens te constitueren en 
 magtig te maaken, sulks doende kragt deses, den ook 
 HoogWelgeb. Heer Jacob Derk Carel Baron van Heekeren, 
 Heer van Khell, Extraordinaris Raad in welgem. Hove 
 van Gelderland etc. etc. etc., ten eijnde de persoon van den 
 Heer Comparant en Constituant in en omtrent sodane 
 besoignes, verhandelingen, conclusien en resolutien, 
 als op den geërffden dag die te Vorderen den21e. deses 
 maands augusti 1765 staat gehouden te werden, mogten 
 voorvallen of genomen werden, te vertreden en in allen 
 opsigte te representeren en generaliter dienaangaande 
 alles te doen en verrigten dat opgem. Heer Constituant, 
 præsent zijnde, soude konnen mogen en moeten doen, 
 alles met magt van substitutie en belofte van rati- 
 habitie, daar toe sig verbindende als regtens.   Actum den 
 15. Augt. 1765. 
 
 
 Voor Van de Graaff en De Meester Schepenen compareerde 
 Mr. Johan Erkelens, in qualiteijt als Geconstitueerde Volmr. 
 van Jannetje Cornelis de Meester, volgens acte van volmagt 
 in dato den 12. April 1765 voor Schepenen deser Stad gepas- 
 seert, bij ons gesien, gelesen en bevonden sulks te behel- 
 sen, welke verklaarde in een vasten en stedigen erf- 
 koop te hebben verkoft en over sulks kragt deeses te 
 cederen en transporteren een hoff, gelegen in de Touwbaan 
 buijten de Luttekepoort naast die van Jan van Raalten 
 ter eenre en de Wede. Geesdorp ter andere sijde, met alle 
 derselver regt en geregtigheijt, ende sulks aan en ten behoe- 
 ve van Andries Snel en Beertjen Claasen Eheldn. ende 
 haare Erven, ende sulks voor een summa van een hondert 
 en negen en negentig Caroli guldens ad 20. st. ’t stuk, waar- 
 van den Comparant q.p. mits dese bekende voldaan te zijn. 
   Be 
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 Belovende over sulks voorsr. parceel, zijnde beswaart met een ordins. 
 verpondinge van 13 st. en 8 pen., te wagten en te wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, (de verponding over ordinar. 1763) incluijs, daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband van des Comparants Prin- 
 cipalinnes persoon en goederen, en submissie als na regten.   Actum 
 Harderwijk den 19. Augus. 1765. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde deselve Comparant qual.præd. 
 en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en over sulks kragt deses te cederen en transporteren een huijs 
 en erve, met desselfs plaats daar agter, met all derselver regt 
 en geregtigheijt, staande en gelegen in de Hooge Straat naast 
 de behuijsing van Cornelis van der Veen ter eenre en Eijbert Kleijn- 
 tunte ter andere sijde, ende sulks aan en ten behoeve van 
 Toers Diesbergen en Johanna Seij van Asselt Eheldn. ende haere 
 Erven, en wel voor een somma van vierhondert en t’negentig 
 Caroli guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk, waar van den Comparant 
 q.p. bekende mits desen voldaan te zijn. Belovende over 
 sulks voorsr. parceel, zijnde beswaart met een ordins. verpon- 
 dinge van 2 gld. 10 st., te wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, ( de verponding over ordinars. 1763 en het 
 heerstedegeld tot ultº. Junij 1765 incluijs) daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband van des Comparants Princi.. 
 palinnes persoon en goederen en submissie als na regten. 
 Actum Harderwijk, den 19. Augus. 1765.  
 
  
 Voor deselve Schepenen conpareerde deselve Comparant qual. præd. 
 en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben ver- 
 koft en over sulks kragt deses te cederen en te transporteren, 
 en huijs en erve met desselfs plaatsjen daar agter met all 
 derselver regt en geregtigheijt, staande en gelegen in de Hooge- 
 straat naast het huijs van de Wede. Van Voorst ter eenre en de 
 Boog van Hensbergen aan de Stads zeemuur ter andere zijde, 
 ende sulks aan en ten behoeve van Jan van Voorts en Elisabeth 
 Apeldorn Eheldn. ende haere Erven, ende sulks voor een somma 
 van een hondert en een en dertig Caroli guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk, 
 waar van den Comparant q.p. mits dese bekende voldaan te 
 zijn, belovende over sulks voorsr. parceel, zijnde beswaart met 
 een ordinaris verponding   ……………………………………     f.  2- 2-8 
 een jaarlijkse stedigheijt aan de kerk  ……………………….         4- : -: 
 en aan booggeld    …………………………………………….          -12-: 
 te wagten en te wharen kommervrij en alle voorpligt, de ver- 
 ponding over ordinars. 1763 en het heerstedegeld tot ult. Junij 1765, 
 gelijk mede de stedigheit aan de kerk en booggeld tot  Paa- 
 schen 1765, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 van des Comparants Principalinnes persoon en goederen en sub- 
 missie als na regten.  Actum Harderwijk den 19. Augus. 1765. 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Gerret Buijtenhuijs en Peter Eggen 
 voor het erfhuijs van wijlen Fennitje Sluijks, des beloofde Hen- 
 drikje Sluijks, als Erfgenaam ab intestato van gem. Fennitje 
 Sluijks, voornoemde Burgen te sullen vrijen en wharen, onder verband 
 en submissie als na regten.   Actum Harderwijk d. 21. Aug. 1765.                                       
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 Acte van Aperture 
 
 Wij, Heribert van Westervelt en Willem de Meester, vertredende 
 de plaats van wijlen sijn overleden Heer Vader Mr. N.W. de 
 Meester in leeven Schepen en Raad deser Stad, der beijden regten 
 Doctoren, als Schepenen ende Raaden der Stad Harderwijk, 
 doen kond en certificeren mits dese, dat ter instantie van 
 onsen meden Raadsvrind den Heer Mr. Jan Apeldorn geweest 
 zijn ten stefhuijse van wijlen den Heer Andreas Apeldorn 
 in leeven Oud Burgermeester deser Stad, alwaar ons is vertoont 
 en overgegeven een versloten en gecachetteert papier met 
 volgende superscriptie: 
 
 = voor ons, onderst.  Schepenen der Stad Harderwijk compareerde den 
 = Heer Oud Burgermr. Andreas Apeldorn, gesond van lighaam 
 = en verstand, verklaarde, dat in dit besloten papier begrepen 
 = is sijn laatste en uijterste wille, begerende dat het- 
 = selve naa des Comparants dood mag werden geopent en 
 = derselver binnenste bij forme van testament, legaat, 
 = codicil of andere beteren mag werden agtervolgt. 
 = T’ oirkonde is dese bij ons en door den Secretaris getekent 
 = en besegult binnen Harderwijk den 28. Julij 1759.  was 
 = nevens drie cachetten in swart lak getekent H. van We- 
 = stervelt, N.W. de Meester, Abr. van de Graaff Secr. 
 
 Gemelte Cachetten en ondertekeningen respective bij ons 
 gesien, geexamineert, deselve gaaf, geheel en ongevitieert 
 bevonden, hebben wij de enveloppe door den Secretaris 
 doen openen, het daar in besloten instrument op en voorge- 
 leesen in tegenwoordigheijt van onsen gemelten Raads- 
 vrind Jan Apeldorn, Geertje Apeldorn, Ehevrouw van Jan 
 Willem Erpenbeek ,en Cornelia Janssen, minderjarige Dogter 
 van dr. Bernard Janssen en Petronella Apeldorn in leeven 
  Ehelieden, geassisteert met Peter Karssen, soo en als het- 
 selve bij transfix hier bij geannecteert is, zijnde van een 
 en ander registrature in former versogt en bij ons geaccor- 
 deert. 
 T’oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Har- 
 derwijk den 6. Septemb. 1765. was nevens twee cachetten 
 in rood lak getekent  H. van Westervelt, W. de Meester 
 in margine het transfix gecachetteert met rood lak 
 getekent Abr. van de Graaff. Secr. 
 
 Superscriptie. 
 
 Voor ons, ondersr. Schepenen der Stad Harderwijk, compareerde 
 den Heer Oud Burgermr. Andreas Apeldorn, gesond van lighaam 
 en verstand, verklaarde dat in dit besloten papier begrepen 
 is sijn laatste en uijterste wille. Begerende dat  hetselve 
 naa des Comparants dood mag werden geopent, en derselver 
 binnenste bij forme van testament, legaat, codicil of 
 andere betere mag werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is deese bij ons en door den Secretaris getekent 
 en besegult binnen Harderwijk d. 28. Julij 1759. 
 was nevens drie cachetten in swart lak getekent 
 H. van Westervelt. N.W. de Meester.  Abr. van de Graaff, Secr. 
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Geprothoc. ten Testament. 
nieuw. prothocol Ick, Andreas Apeldorn, Oud Burgermeester der Stad Harderwijk, 
Rubr. Hoogstraat overdenkende de sekerheijt des doods en uijt aanmerkinge van 
fº.178vs. mijne klimmende jaaren, verklaare, sonder eenige inductie off 
 persuasie, bij deese mijne laatste en uijterste wille, aan 
 mijn Kleijndogter Cornelia Janssen, bij wijlen Doctor Bernard 
 Janssen en Petronella Apeldorn ehelijk geprocreërt, eeuwig- 
 lijk en erflijk te legateren en te bemaken eene somma 
 van eenduijsent Caroli guldens ad 20 Stuijvers het stuk, sodanig 
 nogtans, dat die penningen na mijn overlijden sullen sijn en 
 blijven verbonden en gevestigd in mijn huijs, thans bij mijn 
 selven bewoont werdende, ten effecte dat gemelte Cornelia Jans- 
 sen tot haar mondige dagen toe daar van een interesse tegen 
 4. per centum, dus een somma van veertig gulden jaarlijks, sal 
 profiteren en genieten, dewelke door den Eijgenaar van voorsr. 
 huijs, ’t zij dat bij verdelinge mijner nalatenschap hetselve 
 aan een van mijne Erfgenamen toegedeelt, off andersints ver- 
 koft mogt werden, alle jaar prompt betaalt sullen moeten 
 werden, invoegen het meergemelte capitaal ad duijsent gulden 
 aan dukgemelte Cornelia Janssen niet eerder, als dat haar 
 mondigheijt sal hebben bereijkt, afgelost en overgegeven 
 sal mogen of kunnen werden, alles onvermindert de geregte 
 erfportie welke mijn voorñ. Kleijndogter Cornelia Janssen 
 naa mijn overlijden sal competeren. 
 Voorts legatere en bemaake ik aan mijn Meijd Petertje Hen- 
 driks, soo die op mijn sterfdag bij mij woont, het hoffjen op 
 de Kuijpen bij de Groote Poort, soo en als hetselve aldaar 
 kennelijk gelegen, en bij mijn selfs thans gebruijkt word, 
 en daarenboven een sijlvere lepel en vork, alsmede een dosijn 
 goed porcelain en daarenboven nog een somma van vijftig 
 guldens eens tot een Rouw, alles binnen ses weken na mijn 
 overlijden uijt te reijken en te voldoen. 
 Eijndelijk verklaere kragt deses tot Voogden van mijn dukgemelte 
 Kleijndogter te nomineren en te versoeken mijn Soon Burger- 
 meester Jan Apeldorn tot toesiende Voogd en Peter Karssen 
 en Adam van Luijk tot administrerende Voogden, alles met 
 soodane ampele magt en ten fine als na regten. 
 Begerende, dat dese mijne dispositie aanstonds na mijn 
 overlijden effect sal hebben, ’t zij als testament, legaat ofte 
 op soodaene wijse als best na regten sal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde heb ik dese eijgenhandig ondertekent en besegult 
 binnen Harderwijk den 26. Julij 17e. negen en vijftigh. 
 was nevens een cachet in rood lak getekent  A. Apeldorn. 
 
  
 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt Schepenen 
 loofden en wieren Burgen, als voorvank regt is, Jan Hannissen 
 en Lubbert Brandsen voor het erf en sterfhuijs van Elbert Ja- 
 cobsen en Lubbertje Brands in leven Ehelieden; des beloofden 
 Brand Elbertsen, Jan Brandsen en geseide Brand Elbertsen als 
   Voog 
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 Voogden van de twee minderjarige kinderen van wijlen 
 Peter Brandsen en Evertje Elberts in leven Ehelieden, Aalt 
 Willemsen in huijwlijk hebbende Jannetje Elberts, en Jacob 
 Elbertsen, Kinderen en Kindskinderen, voorsr. Burgen te  
 vrijen als erfhuijs regt is, onder verband als na regten. 
 T’ oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren wegens 
 de minderjarigen geapprobeert en getekent binnen Harder- 
 wijk den 6. Julij 1765. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Dirkje Reijers 
 Wede. van Hendrik Aaltsen, welke bekende in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt deser 
 te cederen en transporteren aan Aart Muller en Johanna 
 van Broekhuijsen Ehelieden, een half mudde lands, de 
 Hoekje genaamt, op den Hogen Enck in Hierden gelegen, 
 doende in verponding :-6-6, voor een summa van hondert en 
 vijftig Caroli guldens vrijgeld, daar van Comparanten bekennen 
 voldaan en betaalt te zijn, des beloofden voorsr. parceel te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de ver- 
 ponding 1763 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband en submissie als na regten.   Actum den 19. Julij 
 1765. 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde 
 op heden den 9. Septemb.1765 Mevr. Maria Brouwer Wed. van 
 wijlen den Heer Abraham Jacob Drijfhout, in leven Hoogleer- 
 raar in de Wijsbegeerte en Wischkonst op de Universiteijt 
 binnen dese Stad, dewelke, seggende te hebben eenige effecten 
 in Engeland en Groot Brittanien, heeft bij desen tot haar eeni- 
 gen Executeur en Administrateur van soodanig effecten, als 
 sij ten tijde van haar overlijden soude mogen hebben in ’t voorsr. 
 Rijk van Engeland en Groot Brittanien, aangestelt ende 
 geordonneert den Heer Maximiliaan Broes, wonende te 
 Amstelredam, geevende aan denselven magt en auctoriteijt 
 om aanstonds naa haar Comparantes overlijden alle deselve 
 effecten, geene uijtgesondert, te doen stellen op sijn Execu- 
 teurs en Administrateurs naam, vervolgens deselve te regeren, 
 administreren, verkoopen, belasten, beswaren, de penningen 
 te ontfangen en daar voor te quiteren, versoekende de Compa- 
 rante, dat op deese na haar overlijden worde gedecerneert 
 brieven van administratie in communis forma. 
 Tot confirmatie waar van hebben het Secreet Segul deser 
 Stad hier op doen drukken en door onsen Secretaris doen te- 
 kenen, en vermits geen Notarissen in onsen Stad sig bevin- 
 den, hebben wij, ondersr. twee regerende Magistraten, 
 deese als Getuijgen geteekent en besegult, zijnde alhier 
 geen gesegult papier gebruijkelijk. Aldus gedaan te Har- 
 derwijk den 9. Septemb. 1765  was nevens een cachet in swart 
 lak getekent M. Brouwer Wed. Drijfhout, met twee 
 in rood lak getekent  H. van Westervelt. H.J. Schrassert. 
                               mutat. mutand. onder Stads Zegul uijtgegeven. 
 
  
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 Hendrik Moojen, Brouwer wonende binnen dese Stad, en 
 verklaarde ter bester gestalte regtens bij desen te constitu- 
 eren en volmagtig te makern den Advocaat Jan Doude, 
   ten 
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 ten eijnde om naamens den Comparant intra terminum te com- 
 pareren en in handen van den Landschrijver van Veluwen schriftelijk 
 overteleveren sijn regt en agterwesen, hetwelk hij Compt. wgens gele- 
 vert bier, als anders, ten lasten van den HoogWelgeb. Heer W.H. van 
 Broekhuijsen en desselfs Ehevrouwe, of op derselver verwonnene 
 goederen in den Ampte van Voorst gelegen, vermeent te hebben, 
 alle termijnen en middelen regtens te respicieren en emploijeren 
 soo en als den Geconstitueerde nodig sal oordelen, penningen te 
 ontfangen, quitantie te passeren en voorts alles wat uijt hoofde 
 van het Landregt van Veluwen en Reglement op de Verwinning 
 van den 10. Meij 1759, als anders, in desen mogte worden gerequireert, 
 en waartoe Compt. beregtigt is, soo en als den Geconstitueerde sal 
 goed vinden te doen, ondernemen en laeten geschieden even 
 alsof den Compt., selve præsent zijnde, sou konnen mogen en 
 moeten doen, met magt van substitutie, belofte van rati- 
 habitie en indemnisatie en verdere clausulen nae regten 
 gebruijkelijk.   Actum 9. Septemb. 1765. 
  
 
 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen compa- 
 reerden den Heer G.N. van Holthe, Lieutenant Collonel van de 
 Dragonders en den Heer A. van Holte, onsen meden Raadsvriend, 
 Kinderen en Erfgenamen van wijlen den Heer W. van Holthen, 
 in leeven Burgermeester deser Stad, en verklaarden in de beste 
 en bestendigste forme regtens te constitueren ende volamgtig 
 te maken, doende sulks kragt ende mits desen, de Heer en 
 Mr. Theod. Wakker, Advocaat voor den Hove van Gelderland 
 en mede op Veluwen practiserende, om de saaken van de 
 Heeren Comparanten wegens derselver pretensie, welke sij heb- 
 ben tot lasten van wijlen den HoogWelgeb. Heer W.H. van 
 Broekhuijsen en de HoogWelgeb. Vrouwe Mechtelt Jacomina 
 van Lijnden in leeven Eheliedn. over verschulde huijshuur, waar- 
 te neemen, daar in alles te doen en te verrigten hetwelke 
 nodig sal zijn, ook mede om te formeren sodaene deductie, 
 als ingevolge het Reglement en de citatie voor den Heere 
 Landrost van Veluwen gedaan, moet ingedient worden ten 
 comptoire van den Landschrijver van Veluwen, en die in gereed- 
 heijt gebragt zijnde, deselve namens de Heeren Comparanten 
 ten gem. comptoire intedienen, daar op sententie of erkente- 
 nisse van den Gerigte te bevorderen, de penñ. te ontfangen en 
 daar voor te quiteren, en vorder generalijk alles te doen het- 
 welke tot bekominge van der Comparanten prætensie nodig en 
 dienstig sal zijn, en de Heeren Comparanten selver præsent 
 zijnde, souden kunnen mogen of moeten verrigten, alschoon 
 tot het een of ander nadere procuratie nodig moge zijn, 
 welke de Heeren Comparanten alhier voor geinsereert willen 
 gehouden hebben, met magt van substitutie, belofte van rati- 
 habitie en indemniteijt en voorts sub clausulis de jure solitis 
 ac necessariis, waar op de Heeren Comparantn. gestipuleert 
 hebben ten effecte als na regten, blijvende de Heer Geconstitueerde 
 verpligt te doen behoorlijk bewijs en reliqua van het geene 
   uijt 
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 uijt hoofde van dese volmagt sal koomen te ontfangen. 
 Actum den 14. Septemb. 1765. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Aart Cornelissen 
 Koning en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maken kragt 
 deses W. Welbergen, woonagtig in Twello, ten eijnde om 
 des Comparants saaken waartenemen en desselfs 
 prætensie bij deductie aan het Hooged. Landgerigte 
 van Veluwen in den banke van Voorst te vervatten 
 tegens den boedel en nalatenschap van wijlen den 
 HoogWelgebor. Heer W.H. van Broekhuijsen tot de Lat- 
 mer, en voorts daaromtrent te doen en te laeten geschieden 
 het geene de nature en noodruft der saake nodig 
 en vereijscht mogt werden en den Comparant, selfs 
 præsent zijnde, soude konnen mogen of moeten 
 doen, met magt van substitutie, belofte van ratiha- 
 bitie en indemniteijt, daar op gestipuleert heeft als 
 regt is, onder verband en submissie als na regten.   Actum 
 den 14. Sept. 1765. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde 
 Reinier Reiniersen, welke geconstitueert en Volmagt ge- 
 maakt heeft kragt deses den Heer Commissions Raad Hop- 
 man, woonende te Cleve, om in het generaal alle desselfs 
 saaken waarteneemen, en wel in specie om Dirk Teu- 
 nissen en Elisabeth Willems Ehelieden te convenieren 
 en aantespreken voor den Heere Landsgerichts Advocati 
 Jenar te Cleve en bij Hoogloffelijke Regering, als de Ge- 
 constitueerde sal vermeenen, om van deselve aftevorderen 
 de capitale summa van hondert gulden Holl., benevens 
 de agterstedige interesse, volgens handschrift tot lasten 
 van voorsr. Eheliedn. zijnde, deselve met behoorlijke middelen 
 regtens te vervolgen, sententien te aanhooren, deselve 
 tot de executie incluijs te vervolgen, des noods te caveren, pen- 
 ningen te ontfangen, daar voor te quiteren, voorts alles te 
 doen en te verrigten wat den Comparant, selve præsent 
 zijnde, soude konnen mogen of moeten doen, met de magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 mits de Geconstitueerde verpligt blijve bewijs, rekening en 
 reliqua te doen.   Actum den 16. Septemb. 1765. 
 
 Voor Van de Graaf en Pannekoek Schepenen compareerden 
 de Heer Rijkert Apeldorn, Erfuijter en Boedelhouder, ook 
 mede Erfgenaam, van den boedel en naelatenschap 
 van sijn Vader Decemer Apeldorn, voorts nog de Heeren 
 Rijkert Apeldorn en Eijbertus Apeldorn, Kooplieden in wijnen 
 voor haar selven, en verklaarden in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en volmagtig te maken, 
 doende sulks kragt ende mits desen, de Heer en Mr. 
 Theod. Wakker, Advocaat voor den Hove van Gelderland 
 en meede op Veluwen practiserende, om de saaken en præ- 
 tensien ad. 356-10- en 58-:-:, welke de Comparanten 
 zijn hebbende tot lasten van den boedel van wijlen 
   den 
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 de HoogWelgeb. Gest. Heer W.H. van Broekhuijsen en de HoogWelgeb. 
 Vrouwe Megtelt Jacomina van Lijnden, in leven Ehelieden, waar- 
 teneemen en met convenable middelen van regten intevorderen, 
 dienaangaande soodanig te procederen als den Heer Geconstitueerde 
 sal oordelen en vermeenen te behooren, het zij bij besaeth op de 
 gerede en ongerede goederen, op de koopspenningen welke daar 
 van staan te provenieren, of door het formeren en overgeven 
 van een deductie ten comptoire van de Landschrijver van Veluwen, 
 of wel door beijde, soo bij besaeth als exhibitie van deductie, en 
 dus soo als den Heer Geconstitueerde tot meeste securiteijt van 
 den Comparanten sal vermeenen te behooren, alle termijnen van regten 
 te respicieren, een voordelige sententie bij executie te vervol- 
 gen, penningen te ontfangen en daar voor te quiteren en generalijk 
 alles te doen als de Comparanten, præsent zijnde, selver souden 
 kunnen mogen en moeten doen, alschoon tot het een of andere 
 nadere procuratie nodig mogte zijn, welke de Comptn. alhier 
 voor geinsereert willen gehouden hebben, met magt van sub- 
 stitutie, belofte van ratihabitie, indemniteijt en voorts 
 sub clausulis de jure solitis ac necessariis, waarop de Comptn. 
 gestipuleert hebben ten effecte als na regten; blijvende 
 den Heer Geconste. verpligt te doen behoorlijk bewijs en reliqua 
 van ’t geene uijt hoofde van dese volmagt sal koomen te 
 verrigten.   Actum d. 17. Sept. 1765. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Schrassert Schepenen compareerde Sr. Jan 
 van Raalte, en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren ende volmagtig te maken, doende 
 sulks kragt ende mits desen, de Heer en Mr. Theod. Wakker, 
 Advocaat voor den Hove van Gelderland en mede op Veluwen 
 practiserende, om de saaken en prætensie ad 27 gld. 15 st., 
 welke den Comparant is hebbende tot lasten van den boedel 
 van wijlen den HoogWelgeboren Gestrengen Heer W.H. van 
 Broekhuijsen ende Hoogwelgeb. Vrouwe Megtelt Jacomina 
 van Lijnden, in leeven Ehelieden, waarteneemen en met 
 convenable middelen van regten intevorderen, dienaangaande 
 soodanig te procederen, als den Heer Geconstitueerde sal oordelen en 
 vermeenen te behooren, het zij bij besaath op de gerede en onge- 
 rede goederen, op de koopspenningen welke daar van staan te 
 provenieren, of door het formeren en overgeven van een deductie 
 ten comptoire van den Landschrijver van Veluwen, of wel 
 door beijde, soo bij besaath als exhibitie van deductie en 
 dus soo als den Heer Geconstitueerde tot meeste securiteijt van 
 den Comparant sal vermeenen te behooren, alle termijnen 
 van regten te respicieren, een voordelige sententie bij execu- 
 tie te vervolgen, penningen te ontfangen en daar voor te 
 quiteren en generalijk alles te doen als den Comparant, 
 præsent zijnde, selver soude kunnen mogen en moeten doen, 
 alschoon tot het een of ander nadere procuratie nodig mogte 
 zijn, welke den Comparant alhier voor geinsereert wil ge- 
 houden hebben, met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie, indemniteijt, en voorts sub clausulis de jure 
 solitis ac necessariis, waar op den Comparant gestipuleert heeft 
 ten effecte als na regten, blijvende den Heer Geconte. verpligt 
   te 
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 te doen behoorlijk bewijs en reliqua van hetgeen uijt 
 hoofde van dese volmagt sal koomen te verrigten.   Actum 
 Harderwijk den 18. Septemb. 1765. 
 
 
 Voor Van de Graaff en Schrassert Schepenen compareerde 
 Sr. L. Bunskerken en verklaarde in de beste en besten- 
 digste forme regtens te constitueren en volmagtig 
 te maaken, doende sulks kragt ende mits deesen, den 
 Heer en Mr. Theod. Wakker, Advocaat voor den Hove van 
 Gelderland en mede op Veluwen practiserende, om 
 de saake eener prætensie ad f. 125-5-0, welke den 
 Comparant is hebbende tot laste van den boedel van 
 wijlen den HoogWelgeb. Gestrne. Heer W.H. van 
 Broekhuijsen en de HoogWelgeb. Vrouwe Mechtelt 
 Jacomina van Lijnden, in leven Eheliedn., waar te- 
 neemen en met convenable middelen van regten 
 in te vorderen, dienaangaande soodanig te procede- 
 ren, als den Heer Geconstitueerde sal oordelen en 
 vermeenen te behooren, het zij bij besaath op de 
 gereede en ongereede goederen, op de koopspenñ. 
 welke daar van staan te provenieren, of door het 
 formeren en overgeven van een deductie ten comp- 
 toire van de Landschrijver van Veluwen, off wel 
 door beijde, soo bij besaat als exhibitie van deductie, 
 en dus soo als den Heer Geconstitueerde tot meeste 
 securiteijt van den Comparant sal vermeijnen te 
 behooren, alle terminen van regten te respicieren, 
 een voordelige sententie bij executie te vervolgen, 
 penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, 
 en generalijk alles te doen als den Comparant, præ- 
 sent zijnde, selver soude kunnen mogen en moeten 
 doen, alschoon tot het een of ander nadere procu- 
 ratie nodig mogte zijn, welke den Compart. alhier 
 voor geinsereert wil gehouden hebben, met magt  
 van substitutie, belofte van ratihabitie, indemniteijt, 
 en voorts sub clausulis de jure solitis ac necessariis,  
 waar op den Comparant gestipuleert heeft ten effecte 
 als na regten. Blijvende den Heer Geconstitueerde verpligt 
 te doen behoorlijk bewijs en reliqua van hetgeene uijt 
 hoofde van dese volmagt sal koomen te verrigten. 
 Actum den 18. Septemb. 1765. 
 
 
 Voor Van de Graaf en De Meester Schepenen compa- 
 reerde onsen meden Raadsvrind den Heer Mr. Jan Apel- 
 dorn, welke bekende kragt deses te constitueren en 
 volmagt te maaken Mr. Theod. Wakker, Advocaat voor 
 den Hove van Gelderland en mede op Veluwen practise- 
 rende, om de saaken van den Comparant wegens desselfs 
 prætensie tot laste van wijlen den HoogWelgeb. 
 Heer W.H. van Broekhuijsen en de HoogWelgeb. Vrouwe 
 Mechtelt Jacomina van Lijnden, in leven Ehelieden, 
 volgens rekening daar van zijnde waar te neemen, 
   daar 
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 daar in alles te doen en te verrigten hetwelke nodig zijn sal, 
 ook mede om te formeren soodaene deductie als ingevolge het 
 Reglement en de citatie door den Heer Landrost van Veluwen 
 gedaan, moet ingedient werden den comptoire van de Land- 
 schrijver van Veluwen, en die in gereedheijt gebragt zijnde, 
 deselve naamens den Comparant ten gem. comptoire intedienen, 
 daar op sententie van den Gerigte te bevorderen, den penñ. 
 te ontfangen en daar voor te quiteren, en vorder generalijk 
 alles te doen ’t welke tot bekominge van des Comparants 
 prætensie sal nodig en dienstig zijn en de Compart., selfs 
 præsent zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, 
 ofschoon tot het een of ander nadere procuratie nodig 
 mogte zijn, welke den Comparant alhier voor geinsereert 
 wil gehouden hebben, met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie ein indemniteijt en voorts sub clausulis 
 de jure solitis ac necessariis, waar op den Compart. gesti- 
 puleert heeft ten effecte als na regten; blijvende den 
 Geconstitueerde verpligt te doen bewijs en reliqua van 
 ’t gunt uijt hoofde van dese volmagt sal koomen te ont- 
 fangen.   Actum den 16. Septemb. 1765. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde F. v. Voorst, 
 Scholtis des Ampts Ermelo en Coopman in wijnen, binnen 
 de Stad Harderwijk woonagtig, en verklaerde den Compt. 
 in optima juris forma te hebben geconstitueert en 
 volmagtig gemaakt, sulks doende kragt deses, den Heer 
 Jan Doude, Advocaat voor den Ed. Hove van Gelderland, 
 ten eijnde om binnen den termijn daartoe staande te com- 
 pareren en in handen van den Landschrijver van Veluwen 
 schriftelijk overteleveren sijn regt en agterweesen, ’t welk 
 hij Compart. wegens geleverde wijnen, als anders, ten lasten 
 van den HoogEwlgeb. Heer W.H. van Broekhuijsen tot 
 de Lathmer en desselfs Ehevrouw, of derselver verwonnen 
 goederen in den Ampte van Voorst gelegen, vermeend te hebben, 
 alle middelen regtens tot invordering van desselfs prætensien 
 in ’t werk te stellen en te vervolgen tot den uijteijnde  
 inclusive, alle termijnen en formaliteijten landregtens, 
 soo in deese moge nodig zijn, waarteneemen en adhiberen, 
 soo en als den Geconstitueerde sal te raade worden, penningen 
 te ontfangen, quitantie te passeren en voorts alles wat 
 den Geconstitueerde sal oordelen, dat of uijt hoofde van ‘t 
 Land R. off Reglement op de verwinnen, als anders, in desen 
 mogt werden gerequireert, te doen ondernemen en laeten 
 geschieden, even als of den Constituant, selfs præsent zijnde, 
 soude kunnen mogen en moeten doen, met magt van sub- 
 stitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, idque sub 
 clausulis de jure solitis ac necessariis. Actum den 18. Sept. 1765. 
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 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 Frank van Voorst, in qualiteijt als oudste Kerkmeester,en 
 verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens te 
 constitueren ende volmagtig te maaken, doende sulks 
 kragt ende mits deesen, de Heer en Mr. Theod. Wakker, Ad- 
 vocaat voor den Hove van Gelderland en mede op Veluwen 
 practiserende, om de saake en prætensie ad f. 35-12-, 
 wegens stoel geregtigheden aan de Kerk verschuld, tot  
 laste van den boedel van wijlen den HoogWelgeb. Gestr. 
 Heer W.H. van Broekhuijsen en de HoogWelgeb. Vrouwe 
 Mechtelt Jacomina van Lijnden, in leeven Eheliedn., 
 waarteneemen en met convenable middelen van 
 regten intevorderen, dienaangaande soodanig te proce- 
 deren als den Heer Geconstitueerde sal oordelen en ver- 
 meenen te behooren, het zij bij besaat op de gerede en on- 
 gerede goederen, op de koopspenñ. welke daar van staan te 
 provenieren, off door het formeren en overgeven van een 
 deductie ten comptoire van den Landschrijver van Velu- 
 wen, off wel door beijde, soo bij besaat als exhibitie van 
 deduxtie, en dus soo als den Heer Geconstitueerde tot 
 meeste securiteijt van de Comparants prætensie sal 
 vermeenen te behooren, alle termijnen van regten te 
 respicieren, een voordelige sententie bij executie te ver- 
 volgen, penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, 
 en generalijk alles te doen als den Heer Compart., præsent 
 zijnde, selver soude kunnen mogen en moeten doen, 
 alschoon tot het een of ander nadere procuratie nodig 
 mogte zijn, welke den Heer Comparant alhier voor gein- 
 sereert wil gehouden hebben, met magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie, indemniteijt en voorts sub 
 clausulis de jure solitis ac necessariis, waar op de Compart. 
 gestipuleert heeft, ten effecte als na regten. 
 Blijvende den Heer Geconstitueerde verpligt te doen behoor- 
 lijk bewijs en reliqua van het geene uijt hoofde van 
 dese volmagt sal koomen te verrigten.   Actum den 19. Sept. 
 1765. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 Peter Karssen en Jan Volthen, dewelke loofden en wier- 
 den Burgen, als voorvangts regt is, voor het erfhuijs van den 
 Oud Burgermr. Andr. Apeldorn en Cornelia Aarts, in leven Echteldn., 
 des beloofde Jan Apeldorn, Burgermr. deser Stad, sijn Burgen 
 deswegen te indemniseren, kost en schadeloos te houden. 
 Actum en 20. Sept. 1765. 
 
 
 Voor Apeldorn en Schrassert Schepenen compareerden Jan 
 Nicolaas Pannekoek, Harmen Hendrik Pannekoek, E.J. 
 Ammon, als in huijwlijk hebbende F.H. Pannekoek, en 
 Arnoldus Pannekoek, alle te saamen Kinderen en 
 Erfgenamen van wijlen Berend Willem Pannekoek, 
 en verklaarden in de beste en bestendigste forme regtens 
   te 
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 te constitueren en magtig te maaken, sulks doende kragt 
 deses, den Hr. en Mr. Theod. Wakker, Advocaat voor den Hove van Gel- 
 derland en Landgerigte van Veluwen, ten eijnde der Comparanten 
 saaken wegens derselver prætensie, die sij tot laste van wijlen 
 den HoogWelgeb. Heer W.H. van Broekhuijsen en de HoogWelgeb. Vrouwe 
 Mechtelt Jacomina van Lijnden, in leven Eheldn. waare hebbende, 
 waarteneemen en al het nodige te verrigten, ook om sodane de- 
 ductie te formeren als ingevolge het Reglement en citatie door 
 den Heere Landrost van Veluwen gedaan, moeten ingedient 
 worden ten comtoire van den Landschrijver van Veluwen, de- 
 selve ten gem. comptoire intedienen, daar op sententie en 
 erkentenis des Gerigts te bevorderen, penñ. te ontfangen en 
 daar voor te quiteren, en verder generalijk alles te doen dat 
 tot bekominge des Comparanten prætensie dienstig sal zijn 
 en, præsent zijnde, soude konnen mogen of moeten doen, 
 alles met magt van substitutie, onder belofte van ratiha- 
 bitie en indemniteijt, onder verband van haar personen en 
  goederen, als na regten.   Actum Harderwijk den 20. Sept. 1765. 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen compareerde Sara 
 Palthe, Wede. Oosterbaan, en verklaarde in de beste en be- 
 stendigste forme regtens te constitueren en volmagtig te 
 maaken, doende sulks kragt ende mits desen, de Heer en 
 Mr. Theod. Wakker, Advocaal voor den Hove van Gelderland 
 en mede op Veluwen practiserende, om de saak en prætensie 
 ad f. 14-6-8, welke de Vrouwe Comparante is hebbende tot  
 laste van den boedel van wijlen den HWgb. Gest. Heer W.J. 
 van Broekhuijsen en de HWgb. Vrouwe Megtelt Jacomina 
 van Lijnden, in leven Eheldn., waarteneemen en met con- 
 venable middelen van regten intevorderen, dienaangaande 
 soodanig te procederen als den Heer Geconstitueerde sal oor- 
 deelen en vermeenen te behooren, het zij bij besaath op 
 de gerede en ongerede goederen, op de koopspenñ. welke daar 
 van staan te provenieren, of door het formeren en overgeven 
 van een deductie ten comptoire van de Landschrijver van Ve- 
 luwen, of wel door beijde, soo bij besaath als exhibitie van 
 deductie, en dus soo als den Heer Geconstitde. tot meeste 
 securiteijt van de Vrouwe Compte. sal vermeenen te behooren, 
 alle termijnen van regten te respicieren, een voordelige sen- 
 tentie bij executie te vervolgen, penñ. te ontfangen en 
 daar voor te quiteren en generalijk alles te doen als de 
 Comparte., præsent zijnde, selver soude kunnen mogen en 
 moeten doen, alschoon tot het een of ander nadere procuratie 
 nodig mogte zijn, welke de Comparte. alhier voor geinsereert wil 
 gehouden hebben, met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie, indemniteijt. en voorts sub clausulis de jure 
 solitis ac necessariis, waar op de Comparte. gestipuleert heeft, 
 ten effecte als na regten, blijvende de Heer Geconstde. 
 verpligt te doen behoorlijk bewijs en reliqua van het geene 
 uijt hoofde van dese volmagt sal koomen te verrigten. 
 Actum den 20. Septemb. 1765. 
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 Voor deselve Schepenen compareerde Loge Stevens 
 en verklaarde in de beste en bestendigste forme reg- 
 tens te constitueren ende volmagtig te maaken, doende 
 sulks kragt ende mits deesen, de Heer en Mr. Theod. Wak- 
 ker, Advocaat voor den Hoove van Gelderland en mede 
 op Veluwen practiserende, om de saake en prætensie 
 ad f. 27-12-:, welke den Comparant is hebbende tot 
 laste van den boedel van wijlen den HWgb. Gestr. 
 Heer W.H. van Broekhuijsen en de HWgbr. Vrouwe 
 Megtelt Jacomina van Lijnden, in leven Eheliedn., waar 
 te neemen en met convenable middelen van regten 
 te vorderen, dienaangaande soodanig te procederen 
 als den Heer Geconstitde. sal oordelen en vermeenen 
 te behooren, ’t zij bij besaath op de gerede en ongerede 
 goederen, op de koopspenningen welke daar van staan 
 te provenieren, of door het formeren en overgeven van 
 een deductie ten comptoire van den Landschrijver 
 van Veluwen, of wel door beijde, soo bij besaath als 
 exhibitie van deductie, en dus soo als den Heer 
 Geconstitde. tot meeste securiteijt van den Compt. sal 
 vermeenen te behooren, alle termijnen van regten 
 te respicieren, een voordelige sententie bij executie te ver- 
 volgen, penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, en 
 generalijk alles te doen als den Compt., præsent zijnde, selver 
 soude kunnen mogen en moeten doen, alschoon tot het een 
 of ander nadere procuratie nodig mogte zijn, welke den 
 Compart. alhier voor geinsereert wil gehouden hebben, met 
 magt van substituitie, belofte van ratihabitie, indemni- 
 teijt, en voorts sub clausulis de jure solitis ac necessariis,  
 waar op den Compt. gestipuleert heeft ten effecte als na reg- 
 ten, bijvende den Heer Geconstde. verpligt te doen behoorlijk 
 bewijs, rekening en reliqua van hetgeen uijt hoofde 
 van deese volmagt sal koomen te verrigten.   Actum den 
 20. Septemb. 1765. 
 
 Voor Apeldorn en Van de Graaff compareerde den 
 Koopman M. Vermeer en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren ende volmagtig te maaken, 
 doende sulks kragt ende mits desen, de Heer en Mr. Theod. 
 Wakker, Advocaat voor den Hove van Gelderland en mede op 
 Veluwen practiserende, om de saake en prætensie ad f. 64-3-:, 
 welke den Comparant is hebbende tot laste van den boedel van 
 wijlen den H.Wgb. Gestr. Heer W.H. van Broekhuijsen en de 
 H.Wgb. Vrouwe Megtelt Jacomina van Lijnden in leven Eheliedn., 
 waarteneemen en met convenable middelen van regten in te vor- 
 deren, dienaangaande soodanig te procederen als den Heer 
 Geconstitueerde sal oordelen en vermeenen te behooren, het zij 
 bij besaath op de gerede en ongerede goederen, op de koopspenñ. 
 welke daar van staan te provenieren, of door het formeren en 
 overgeven van een deductie ten comptoire van den Landschrij- 
 ver van Veluwen, of wel door beijde, soo bij besaath als exhibitie 
 van deductie en dus, soo als den Heer Geconstde. tot meeste secu-   
   ri 



 60

ORAH-154  1765 fol.030 
 
 riteijt van den Comparant sal vermeenen te behooren, alle termijnen 
 van regten te respicieren, een voordelige sententie bij executie te vervol- 
 gen, penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, en generalijk 
 alles te doen als den Comparant, præsent zijnde, selver soude kunnen 
 mogen en moeten doen, alschoon tot het een of ander nadere procuratie 
 nodig mogte zijn, welke den Comparant alhier voor geinsereert wil 
 gehouden hebben, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie, 
 indemniteijt en voorts sub clausulis de jure solitis ac necessariis, 
 waarop den Comparant gestipuleert heeft ten effecte als na regten, 
 blijvende den Heer Geconstde. verpligt te doen behoorlijk bewijs en 
 reliqua van hetgene uijt hoofde van dese volmagt sal koomen 
 te verrigten.   Actum den 20. Sept. 1765. 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen compareerde D. Pennink, 
 Coopman alhier, en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren ende volmagtig te maaken, doende sulks kragt 
 ende mits deesen, de Heer en Mr. Theod. Wakker, Advocaat voor den 
 Hove van Gelderland en mede op Veluwen practiserende, om de saake 
 en prætensie ad f. 16-7-:, welke den Comparant is hebbende tot laste 
 van den boedel van wijlen den HoogWelgeb. Gestr. Heer W.H. van 
 Broekhuijsen en de HoogWelgeb. Vrouwe Mechtelt Jacomina 
 van Lijnden in leeven Ehelieden, waar te neemen en met conve- 
 nable middelen van regten in te vorderen, dienaangaande 
 soodanig te procederen als den Heer Geconstde. sal oordeelen en ver- 
 meene te behooren, het zij bij besaat op de gerede en ongerede 
 goederen, of door het formeren en overgeeven van een deductie 
 ten comptoire van den Landschrijver van Veluwen, off wel door 
 beijde, soo bij besaat als exhibitie van deductie en dus soo 
 als den Heer Geconstitueerde tot meeste securiteijt van den 
 Comparant sal vermeinen te behooren, alle termijnen van regten 
 te respicieren, een voordelige sententie bij executie te vervolgen, 
 penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, en generalijk 
 alles te doen als den Compart., præsent zijnde, selver soude 
 kunnen en moogen en moeten doen, alschoon tot het een of 
 ander nadere procuratie nodig mogte zijn, welke den Compt. 
 alhier voor geinsereert wil gehouden hebben, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie, indemniteijt, en voorts 
 sub clausulis de jure solitis ac necessariis, blijvende den 
 Heer Geconstitueerde verpligt te doen behoorlijk bewijs en reli- 
 qua van hetgene uijt hoofde van dese volmagt sal koomen 
 te verrigten.   Actum d. 21. Sept. 1765. 
 
 
 Voor Van de Graaff en Schrassert Schepenen compareerde Rijket 
 Apeldorn, welke in dese verklaarde in optima forma juris te 
 constitueren en magtig te maaken, doende sulks krag deses, 
 Dr. Theodorus Wakker, wonende tot Arnhem, om uijt naam van 
 den Comparant intevorderen alle soodane penñ., als deselve 
 buijten dese Stad heeft uijtstaande, specialiter meede, om die 
 penñ. ad elf gulden 7 strs. van den boedel van wijlen den HoogWelgb. 
 Heer Van de Luthmer intevorderen, die selve te ontfangen, 
 daar voor te quiteren en generalijk daarin alles te doen ’t geen 
 de natuur der saaken sal koomen te vereijsen alsof den Compt., 
 præsent zijnde, selfs soude kunnen of mogen doen, idque 
 cum potestate substituendi en clausulis ratihabendi cæterisque 
 de jure solitis ac necesariis.   Actum 21. Sept. 1765. 
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 Voor Apeldorn en Van de Graaff Schepenen compareerde 
 Harmen van den Emster, en verklaarde in de beste en bestendig- 
 ste forme regtens te constitueren ende volmagtig te maken,  
 doende sulks kragt ende mits desen, de Heer en Mr. Theod. 
 Wakker, Advocaat voor den Hove van Gelderland en meede 
 op Veluwen practiserende, om de saak en prætensie ad f. 20-15-:, 
 welke den Comparant is hebbende tot laste van den boe- 
 del van den HoogWelgeb. Gestr. Heer W.H. van Broekhuijsen 
 en de HoogWelgeb. Vrouwe Mechtelt Jacomina van 
 Lijnden in leeven Eheliedn. waar te neemen en met con- 
 venable middelen van regten in te vorderen, dienaan- 
 gaande soodanig te procederen als den Heer Geconstde. 
 sal oordelen en vermeinen te behooren, het zij bij besaat 
 op de gerede en ongerede goederen, op de koopspenñ. welke 
 daarvan staan te provenieren, off door het formeren en 
 overgeven van een deductie ten comptoire van den 
 Landschrijver van Veluwen, of wel door beijde, soo bij be- 
 saat als bij exhibitie van deductie, en dus soo als den Heer 
 Geconstitueerde tot meeste securiteijt van den Comparant 
 sal vermeenen te behooren, alle termijnen van regten 
 te respicieren, een voordelige sententie bij executie te 
 vervolgen, penñ. te ontfangen en daar voor te quiteren, 
 en generalijk alles te doen als den Compt.,  præsent zijnde, 
 selver soude kunnen mogen en moeten doen, alschoon 
 tot het een of ander nadere procuratie nodig mogte zijn, 
 welcke den Comt. alhier voor geinsereert wil gehouden 
 hebben, met magt van substitutie, belofte van ratiha- 
 bitie, indemniteijt, en voorts sub clausulis de jure so- 
 litis ac necessariis, waar op den Compart. gestipuleert  
 heeft ten effecte als na regten. 
 Blijvende den Heer Geconstde. verpligt te doen behoorlijk 
 bewijs en reliqua van het geene uijt hoofde van 
 deese volmagt sal koomen te verrigten.   Actum den 
 21 Septemb. 1765. 
 
 
 Voor Van de Graaf en Pannekoek Schepenen compareerde 
 Vrouwe Madelaine den Dompière de Jonquieres, Weduwe 
 van den Steen, alhier tot Harderwijk in Gelderland woonagtig, 
 dewelke verklaarde en bekende bij desen te auctoriseren 
 en magtig te maaken de Heer Philippe Muijsson, Koop- 
 man tot London, haar getrouwe en wettige Gevolmagtigde, 
 omme in naame van de Comparant te accepteren en te 
 ontfangen de Stock of Funds van en in de Joijnt Stok 
 der nieuwe Zuijdzee annuiteiten ter summa van twee 
 hondert vijf en seventig ponden, als aan haar, Comparante, 
 sal of reeds soude mogen zijn getransporteert. 
 Alsmede te ontfangen en quitantie te geeven voor alle 
 dividenten reeds te goede en naa desen nog te goede en betaal- 
 baar te werden op voorsr. capitaal, dat sij Comparante in gemelte 
 Funds is hebbende, en daaromtrent alles wettelijk te verrigten 
 als sij selfs, præsent zijnde, soude kunnen en moeten doen, 
 ratificerende en confirmerende hier mede alles wat 
 haar geseide Gemagtigde wettelijk sal doen in en omtrent 
   ‘t 
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 ’t selve kragte deser, in getuijgenis waar van heeft de Comparante 
 deese in onse præsentie eijgenhandig getekent en gesegult, 
 en tot verdere confirmatie hebben wij het Screet Segul deser Stad 
 hier op doen drukken en door onsen Secretaris doen tekenen; en 
 vermits geen Notarissen sig in onse Stad bevinden, hebben wij onder- 
 geschreven twee regerende Magistraten deesen als Getuijgen gete- 
 kent en gesegult, zijnde alhier geen gesegult papier gebruijklijk. 
 Aldus gedaan te Harderwijk den 23. Septemb. 1765. 
 wa met een cachet in rood lak getekent  Madelaine de Dom- 
 pièrre de Jonquieres, Weduwe Van den Steen. 
 en twee cachetten in swart lak getekent H.C. van de Graaff.  H.H. 
 Pannekoek. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde deselve Comparante, dewelke 
 verklaarde ende bekende bij desen te auctoriseren en magtig te maken 
 de Heer Philippe Muijsson, Koopman tot London, haar getrouwe 
 en wettige Gevolmagtigde, omme in naam van de Comparant te 
 accepteren en te ontfangen de Stok of Funds van en in de capi- 
 tale of principale Stok van de Gouverneur en Compagnie van 
 de Bank van Engeland ter summa van hondert ponden, als aan 
 haar Comparante sal of reeds soude mogen zijn getransporteert, 
 alsmeede te ontfangen en quitantie te geeven voor alle dividen- 
 ten reeds te goede, en naa desen nog te goede en betaalbaar te wer- 
 den op voorsr. capitaal, dat sij Comparante in gemelte Funds 
 is hebbende, en daaromtrent alles wettelijk te verrigten als 
 sij, selfs præsent zijnde, soude kunnen en moeten doen. 
 Ratificerende en confirmerende hier mede alles wat haar geseide 
 Gevolmagtigde wettelijk sal doen in en omtrent hetselve uijt 
 kragt deser. In getuijgenis waar van heeft de Comparante deese 
 in onse præsentie eijgenhandig getekent en gesegult. 
 En tot verdere confirmatie hebben wij het Secreet Segul deser Stad 
 hier op doen drukken en door onsen Secretaris doen tekenen, en ver- 
 mits geen Notarissen sig in onse Stad bevinden, hebben wij onder- 
` geschreven twee regerende Magistraten desen als Getuijgen 
 getekent en gesegult, zijnde alhier geen gesegult papier gebruij- 
 kelijk.  Aldus gedaan te Harderwijk den 23. Septemb. 1765. 
 was nevens een cachet in rood lak getekent  Madelain de 
 Dompièrre de Jongquieres, Weduwe Van den Steen. 
 en twee cachetten in swart lak getekent  H.C. van de Graaff. 
 H.H. Pannekoek. 
 
  
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Jacob 
 Elbertsen en Maritje Lubberts Eheldn., welke bekenden in een 
 vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en kragt deses te 
 cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve van Jan 
 Gerretsen en Naaltjen Gerrets, een stuk saajland, ongeveer 
 vijf schepen gesaeij, genaamt de Kromme Hegge, gelegen in 
 het Schependom Hierden in de Laagen Enck, ten noorden 
 Vrouwe Wede. van wijlen den Heer Burgermr. Van de Graaff, ten 
 suijden Peter Jansen den Ouden, ten oosten Vrouwe Wede. van 
 wijlen den Heer Burgermr. De Meester, en ten westen de Wede. 
 van Hendrik Arndsen, zijnde tiendvrij, doende in ordinaris ver- 
 ponding 1 gl.2 st.4 pen., voor vijf hondert en vijftig gulden vrij 
 geld, daarvan Comparanten bekennen voldaan en betaalt te 
 zijn, des beloofden voorsr. parceel te wagten en wharen kommer- 
 vrij en alle voorpligt, tot de verponding 1765 incluijs, daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als 
 na regten.   Actum den 24. Septemb. 1765. 
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 Voor deselve Schepenen compareerden Brand Elbertsen en 
 Petertjen Peters Eheliedn., welke bekenden in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt 
 deses te cederen en transporteren aan en ten erflijken 
 behoeve van Aalt Willemsen en Maritje Elberts Ehe- 
 lieden en Jacob Elbertsen en Maritje Lubberts Eheliedn., 
 een geregt vierde part in de windkoornmoolen, huijs, hof, 
 met sijn onderhorige landerijen en houtgewas, soo als 
 hetselve in sijn bepaling kennelijk gelegen is in het 
 Schependom Hierden, rondom gelegen naast het erve en 
 goed van den Heer Burgermr. H. van Westervelt, De Hoeve 
 genaamt, met alle deselfs lusten en lasten, regt en 
 geregtigheden, voor twaalf hondert gulden vrij geld, 
 daar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt 
 te weesen, belovende voorsr. een vierde part te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband van haar 
 persoonen en goederen, ten bedwang en submissie 
 als na regten.   Actum den 24. Septemb. 1765. 
 
 
 Voor Van de Graaf en De Meester Schepenen compareerden Jan 
 Willems Kortenbrink en Gerretje Jansen Lens Ehelied., welke 
 bekenden in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en 
 kragt deses te cederen en in eijgendom overtegeven aan en ten 
 erflijken behoeve van Johanna van Veelen, de opstal 
 in een boog agter de stadsmuur, staande tussen de schuur 
 van Mevr. de Wede. Markloff en het huijsje van de Dijaconie, 
 daar Jan Jacobsen thans in woond, doende in ordinaris ver- 
 ponding 9 stuijvs. en 6 stuijvs. aan booggeld, voor de summa 
 van negen en dertig gulden, daar van Comparanten beken- 
 nen voldaan en betaalt te weesen, des beloofden voorsr. opstal 
 te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot 
 de verponding over 1763 incluijs en het booggeld over 
 1764, daar van aftedoen als erfkoop regt is, alles onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum d. 28 Septemb. 
 1765. 
 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerde Marten 
prothocol fº. 378. Aaltsen, Weduwenaar en getugtigde Boedelhouder van wijlen 
 Aartjen Wijchmansx., pro se en als Vader en legitime Voogd 
 van sijne onmundige Kinderen, bij wijlen sijn gem. Vrouw 
 Zal. in echt verwekt, vermogens appointement van Schepe- 
 nen op heden den 7 Octob. 1765 verleent, dewelke verklaarde 
 wegens opgenomen penningen opregt en deugdelijk schuldig te  
 zijn aan de Scholarchie van ’t Veluwsche Gymnasium bin- 
 nen dese Stad, eene summa van vier hondert gulden ad 
 20 stuijvers het stuk, soo als gelijke summa van penningen 
 op heden door de Heer Burgermeester F. Oosterbaan, in qualite 
 als Scholarcha van gemelte Gymnasiun aan den Comparant 
 is toegestelt, daar van de Comparant beloofde te sullen beta- 
 len eene interesse van drie per centum, ende sulks tot de 
 finale restitutie des capitaals toe, waar van de aflosse 
 ook alle jaar sal konnen mogen en moeten geschieden, 
 mits de opsage ( daar van heeden over een jaar d’eerste 
 sal weesen) een vierendeel jaars bevorens van een van 
 beijde sijden gedaan werde, en inval den Comparant binnen 
   drie 
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 drie maanden nae de verschijndag jaarlijks den interesse niet 
 komt te voldoen, beloofde den selven alsdan te sullen betalen 
 een rente van drie en een half per centum. 
 Tot securiteijt van welk capitael, renthe en onverhooptelijk 
 aantewendene kosten den Comparant verbond en tot een speciael 
 onderpand stelde sijn huijs, hoff en onderhorige landereijen 
 in Hierden kennelijk gelegen, met alle desselfs ap en depen- 
 dentien bij hem selfs gebruijkt werdende, en voorts onder ver- 
 band van sijne verdere gereede en ongereede goederen, ten eijnde 
 om ten allen tijde alle hinder en schaede daar aan te konnen 
 en mogen verhaelen, met submissie als nae regten, onder 
 renunciatie van alle contrarierende exceptien, insonderheijt 
 die van ongetelden gelde.   Actum den 7. Octobr. 1765. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Vrouwe Geer- 
 truijd van Dompseler, Ehevrouw van de Heer Gerret Clemens Averkamp, 
 siek te bed leggende, dog haar verstand, memorie en uijtspraak 
 volkomen magtig, dewelke kragt deser verklaart onvermindert 
 de tugt haerer goederen, met haar voorsr. Eheman reciproquelijk 
 opgerigt, te legateren en bemaken den vrijen en volkomen eij- 
 gendom van een camp, genaamt Spriewerf, zijnde tabaksland 
 gelegen in den Ampte van Nieuwk., ongeveer drie morgen grood, 
 soo en als deselve in haar bepalinge thans gebruijkt werd 
 bij Willem Camper, aan en ten erflijken behoeve van Geertruijd 
 Arnolda Jacoba de Wolff, Dogter van onsen mede Raadsvriend 
 den Heer Mr. R.C.W. de Wolff en Johanna Aleijda Wolfsen Ehe- 
 lieden, waarvan sij het genot niet eerder sal hebben als 
 naa expiratie van voorsr. tugt, alsmede des Comparants ju- 
 weelen, kleijnodien, ringen en halscieragien, goud en 
 sijlver tot haar lijf gehoort hebbende, niets daar van uijt- 
 gesondert, ’t welk sij Legatarisse immediaat naa haar Com- 
 parantes overlijden sal hebben en genieten. Begerende dat 
 deese haar wille als desselfs laatste en uijterste dispositie 
 bij forme van testament, legaat, codicil, of andere betere 
 stiptelijk naa haar overlijden mag werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen Harder- 
 wijk den 9. October 1765. was nevens twee cachetten, een in swart 
 lak en een in rood lak getekent  Jan Apeldorn. D. Boonen. 
 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff  Schepenen compareerde Francois 
 de Febre, inwoonder deser Stad, van een onbesproken gedrag en 
 van competenten ouderdom, verklaart voor de opregte waarheijt 
 en ter requisitie van Louise Rillet, Ehevrouw van Salomon 
 Louis Morf woonagtig tot Amsterdam, en ten behoeve van de 
 geene die het verder mogte aangaan, dat gemelte Salomon 
 Louis Morf wel heeft gekent en weet dat denselven op den 12. 
 Novemb. 1764, en op andere tijden, hier binnen dese Stad sig heeft 
 opgehouden en gelogeert bij de Wede. van Hattem in de herberg 
 Vreede, dat hij gedurende sijn tegenwoordigheijt alhier een  
 seer dissoluijt, ongebonden en onordentelijk leeven heeft geleijt, 
 soo met speelen, dronken drinken, als anders, gevende voor redenen 
 van wetenschap, dat hij S.L. Morf op geseide 12. Novembr. soo 
 sterk gespeelt heeft, dat niet in staat was om te betalen, 
 dat Comparant uijt consideratie voor hem betaalt heeft in de  
 herberg agt gulden, drie ducaten voor sijn reijs en agtien 
 gulden aan Studenten bij het spelen op de billard ten huijse 
 van Wijnand van Zitteren, en daar benevens een ducaat voor de 
   par 
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 parthij en genoten drank. 
 Hebbende den Comparant dit sijn gedeponeerde naa præavi- 
een transport van een hof satie van de kragt des eeds en straffe der mijneeds met 
door Mr. J. van Erkelens als solemnelen eede erholden.   Actum Harderwijk den 12. 
Volmr. van Jannetje Cornelis Octobr. 1765. 
de Meester aan Cornelis de 
Hes. d. 12. Octob. 1765. vid. Voor De Wolff en De Meester Schepenen compareerde Abrahm. 
Supr. fº.35. Boute, pro se et nomine uxoris, Burger en Inwoonder deser 
 Stad, te kennen gevende hoe dat hij op alle mogelijke wijse 
 getragt heeft om aan Eijbartus Apeldorn te betalen 45 
 guldens voor huijshuijr die verschijnen sal ulto. Octob. 1765, 
 dat ten dien eijnde geoffereert heeft om sijn gerede goederen 
 ter concurrenter summa te verkopen, en dat de Roeijdrager 
 de penningen sal ontfangen en aan voorñ. Eijbartus Apel- 
 dorn betalen. 
 Dat hij met eede wil verklaren, dat geen goederen tot 
` nadeel of schade van voorseide Eijb. Apeldorn sal verbrengen 
 of doen verbrengen. 
 Dat nog daarenboven een dubbele str. gepresenteert heeft 
 tot refuis van costen, voor soo verre men na regten ver- 
 pligt is. 
 Dat alles te vergeefs zijnde, en de goederen van den Com- 
 parant wederregtelijk onthouden werd, en de facto belet 
 om deselve tot gelde te maaken. 
 Verklarende dienthalven den Comparant omni meliori 
 modo, en onder reserve van alle exceptien en beneficien 
 regtens, ontsatinge te doen tegens soodanig besaat, als 
 gemelte Eijb. Apeldorn op Comparants goederen op den 2. Octob. 
 1765 gedaan heeft, latende de goederen loco cautionis in arrest 
 blijven tot uijtdragt der saken, alles ten dage dienende 
 nader en breder te deduceren en te verifieren cum expens. 
 Actum Harderwijk den 17. Octob. 1765. onderstond  den Roeijdr. Van 
 Werven gigt dese acte van ontsaat aan Eijbartus Apel- 
 dorn voor ’s hoofds te hebben geinsinueert. Actum et relatum 
 den 17. Octob. 1765.  get. Abr. van de Graaff Secr. 
 
 Voor deselve Schepenen, en bij aanvank der sake als Rigt- 
 ren in der tijd, compareerden  Abram Boute en Rijkjen Reijn- 
 ders van Putten, Eheliedn., Burgeren en Inwoonderen binnen 
 dese Stad, te kennen gevende hoe dat sij op alle mogelijke 
 wijse getragt hebben om aan Eijbartus Apeldorn te betalen 
 eens f. 56-2-10 wegens wijnen. 
 Dat ten dien eijnde geoffreert hebben dat haar gerede 
 goederen ter concurrenter summa soude verkopen en dat 
 den Roeijdrager de penñ. soude ontfangen en aan de voorñ. 
 Eijbartus Apeldorn betalen. 
 Dat sij met eede willen verklaren dat geen goederen tot nadeel 
 of schade van den voorseide Apeldorn sullen verbrengen of 
 doen verbrengen. 
 Dat nog daarenboven een dubbele stuijver gepresenteert heeft 
 tot refuis van kosten, voor soo verre men na regten verpligt is. 
 Dat alles te vergeefs zijnde, en dat de goederen van den 
 Comparantn. haar wederregtelijk onthouden werden en de 
 facto belet deselve tot gelde te maaken. 
 Verklaren Comparanten omni meliori modo, onder voorbehout 
   van 
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 van alle exceptien en beneficien regtens, te doen pandkeringe 
 tegens soodane frivole en indiscrete peijnding, als gemelte Eijb. Apeldorn 
 op Comparants goederen gedaan heeft op den 2. Octob. 1765, en heeft de 
 Comparant tot een boete van een onvermoedelijke kwade pandkeringe 
 geconsigneert 12 HHlsen alle haare gerede goederen loco cautionis 
 tot uijtdragt der saaken verbonden blijven, en daarenboven met solemnelen 
 eede uijtgesworen, dat sij geen van deselve tot nadeel of schade 
 van voorseide Apeldorn sullen verbrengen of doen verbrengen, ten 
 dage dienende omi meliori modo nader en breder te deduceren 
 en te verifieren cum expens.  Actum Harderwijk den 17. Octob. 1765. 
 onderstond  den Roeijdr. Van Werven gigt dese acte van pandkeringe 
 aan Eijbartus Apeldorn voor ’s hoofds te hebben geinsinueert 
 en 12 H.lb geconsigneert.  Actum et relatum den 17. Octob. 1765. 
 get. Abr. van de Graaff Secr. 
 
 Voor deselve Schepenen en bij den aanvank der saake als Rigteren 
 in der tijd, compareerde Abram Boute, noe uxoris, Burger en Inwoonde- 
 ren binnen dese Stad, te kennen gevende hoe dat sij op alle mo- 
 gelijke wijse getragt hebben om aan F. van Voorst te betalen 
 eens f. 43-2-8 wegens wijnen. 
 Dat ten dien eijnde geoffreert hebben dat sij haar gerede goe- 
 deren ter concurrenter summa soude verkopen en dat de 
 Roeijdrager de penñ. soude ontfangen en aan den pand Er. betalen. 
 Dat nog daarenboven met eede willen verklaren van geen goederen 
 tot nadeel of schade van den pand Er sullen verbrengen of doen verbren- 
 gen, selfs nog een dubbele Str. gepresenteert hebben tot refuijs 
 van costen, voor soo verre men na regten verpligt is. 
 Dog alles boven en behalven verdere minnelijke offertes te ver- 
 geefs zijnde, en dat de goederen van Comparanten haar wederregte- 
 lijk onthouden werden en de facto belet deselve tot gelde te 
 maken. 
 Verklaren dienthalven Comparanten omni meliori modo, onder 
 voorbehout van alle exceptien en beneficien regtens, te 
 doen pandkering tegens sodane frivole en indiscrete peijnding 
 als F. van Voorst op de Comparants goederen gedaan heeft op 
 den 4. Octob. 1765 en heeft den Comparant tot een boete van een 
 onvermoedelijke kwaade pandkering geconsigneert 12 H.Hlb  
 en alle haare gerede goederen loco cautionis tot uijtdragt der 
 saaken laeten verbonden blijven, daarenboven met solemnelen 
 eede uijtgesworen van geen goederen tot nadeel of schade van 
 den pand Er te sullen verbrengen of doen verbrengen, ten dage 
 dienende omni meliori modo nader en breder te deduceren en 
 verifieren cum expensis.  Actum Harderwijk d. 18. Octob. 1765. 
 onderstond  den Roeijdrager Van Werven gigt dese acte van 
 pandkering aan den Advocaat Ardesch, als Bediende van F.  
 van Voorst, nu desselfs Weduwe, voor ’s hoofds te hebben ge- 
 insinueert en de 12.Hlb geconsigneert. Actum et relatum 
 den 19. Octob. 1765. get Abr. van de Graaff Secr. 
 
 Voor deselve Schepenen en bij aanvank der saake als Rigteren 
 in der tijd, compareerde Abram Boute, noe uxoris, Burger en in- 
 woonderen binnen dese Stad, te kennen gevende hoe dat sij 
 op alle mogelijke wijse getragt hebben om aan Andries op de 
 Winkel, Broodbakker, te betalen eens ses gulden en 15 strs. 
 Dat ten dien eijnde geoffreert hebben dat sij haar gerede 
 goederen ter concurrenter summa souden verkoopen, en dat 
 de Roeijdrager de penñ. soude ontfangen en die aan den 
 voorñ. pand Er. betalen. 
    Dat 
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 Dat nog daarenboven een dubbele str. gepresenteert hebben tot 
 refuijs van costen, voor soo verre men na regten verpligt was. 
 Dog alles te vergeefs zijnde, en dat de goederen van Comparanten 
 haar wederregtelijk onthouden werden en de facto belet deselve 
 tot gelde te maken. 
 Verklarende dienthalven Comparanten omni meliori modo, 
 onder voorbehout van alle exceptien en beneficien regtens, 
 te doen pandkeringe tegens sodane frivole en indiscrete 
 peijndinge, als voorñ. Andries Op de Winkel op de Comparants 
 goederen gedaan heeft op den 4. Octob. 1765, en heeft den Com- 
 parant tot een boete van een onvermoedelijke kwade pand- 
 keringe geconsigneert 12. H.Hlb en alle haare gerede goe- 
 deren loco cautionis tot uijtdragt der saken laeten ver- 
 bonden blijven en daarenboven met solemnelen eede 
 uijtgesworen van geen goederen tot nadeel of schade 
 van den pand. Er te sullen verbrengen of doen verbrengen, 
 ten dage dienende omni meliori modo nader en breder 
 te deduceren en te verifieren cum expensis.  Actum Har- 
 derwijk den 18. Octob. 1765.  onderstond den Roeijdrager Van 
 Werven gigt dese voor ’s hoofds aan Andries Op de Winkel 
 te hebben geinsinueert en de 12 Hlb geconsigneert. 
 Actum et relatum den 19. Octob. 1765.  get Abr. van de Graaff Secr. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw. Voor Holthe en De Meester Schepenen compareerden 
prothoc. Rubr. Vijhe- Harbertus Molenberg en Maria Rosendaal Eheliedn., de- 
straat fº.65 en hoven welke bekenden wegens opgenomen en ter leen ontfan- 
fº. 72vs. gen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen 
 aan Vrouwe Reijniera Geertruijd Persoon, Weduwe van 
 wijlen den Heer Mr. Jacob Winter van de Graaff, in leven 
 onsen meden Raadsvrind, de summa van vier hondert 
 Caroli guldens ad 20 stuivs. Hollands ’t stuk, en beloven 
 daar voor jaarlijks aan rente te sullen betalen vier ge- 
 lijke guldens van ijder hondert, waar meede sij sullen 
 continueren tot de finale aflosse toe, die alle jaar op 
 de verschijndag (heden over een jaar d’eerste) sal kunnen 
 en mogen geschieden, mits een half jaar bevorens opge- 
 seijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tor securiteijt van voorsr. capitaal, renten en onverhoopte 
 kosten hebben Comparanten tot een speciaal onderpand 
 gestelt haarlieder huijs met de camer daar agter, staande 
 binnen dese Stad in de Vijhestraat op de hoek van de 
 Donkerstraat ter eenre en het huijs van Rijket van 
 Otterloo ter andere sijde, soo als bij haar selven tegens- 
 woordig bewoond werd, mitsgaders haarlieder hof en getim- 
 mer, gelegen buijten de Smeepoort aan de Vier Campen 
 naast de hof van Marten Vermeer ter eenre en de hof 
 van J. Dekkering ter andere sijde, mede bij haar gebruijkt 
 werdende, stellende tot een verdere whaarschap haar per- 
 soonen en goederen ten bedwang en submissie als na 
 regten, onder renunciatie van alle exceptien dese con- 
 trarierende, in specie van ongetelden gelde.   Actum 
 den 17. Octobr. 1765. 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde 
 onsen meeden Raadsvrind Mr. Hendrik Johan Schrassert 
 in qualiteijt als Volmagtiger van den Heer Adolph 
 Ambrosius Marklof, Capt. Lieutenant onder de troupes 
      van 
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 van desen Staat tot Nagapathnam op de kust van Cormandel, ver- 
 mogens volmagt, op den 24 Augusti 1762 in ’t Casteel tot Nagapathnam 
 op de kust van Cormandel voor Heeren Leeden van den Agtb. Raad van 
 Justitie gepasseert, aan ons vertoont, bij ons gelesen en bevonden 
 de kragt deser substitutie en magt, hier onder uijtgedrukt, te be- 
 helsen, dewelke verklaarde in de beste en bestendigste forme  
 regtens te substitueren en magtig te maaken, sulks doende 
 kragt en mits desen, den Advocaat R. Sandbergen, om generalijk 
 alle desselfs saaken in voorñ. qualiteijt tegen den Heer Cameraar 
 H.R. Meeuwsen, soo hebbende als toekomende, tam agendo quam 
 defendendo, waar te neemen en in specie mede soodaene, als 
 den Comparant in dese sijne voorñ. qualiteijt tegens de Hr. Bur- 
 germeester en Cameraer H.R. Meeuwsen voor Haar Ed. Mog. de 
 Heeren ordinaris Gedeputeerde Staaten van Overijssel, wegens een 
 prætens gedaan arrest of interdict op twee obligatien, ten 
 comptoire van den Hr. Ontfanger Generaal Van Marle, is 
 hebbende, alle termijnen regtens te respicieren en waarte- 
 neemen en daar in en omtrent te doen en laeten geschieden 
 wat de natuur der saaken sal koomen te vereijschen en hij 
 Comparant, selfs præsent zijnde, soude kunnen mogen of moeten 
 doen, en deselve ten uijteijnde toe te agtervolgen, schoon tot 
 het een of ander ook ampelder volmagt nodig was, welke den Com- 
 parant wel expres hier in mede wilde begrepen hebben, ook daar 
 ’t nodig is cautie te stellen, de Burgen te guaranderen en daar voor 
 des Comparants Principaals goederen te verbinden; belovende alles 
 van waarde te sullen houden ’t geene door den Gesubstitueerde 
 in desen sal zijn verrigt, onder belofte van indemnisatie, cæterisque 
 sub clausulis de jure solitis ac necessariis.   Actum Harderwijk den 
 18. Octob. 1765. 
 
 
 Voor Holthe en Boonen Schepenen compareerde Mr. R.C.W. de 
 Wolff, onsen meden Raadsvrind, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maake kragt deses 
 den Heer en Mr. J. Schrassert, Advocaat voor den Hove Provinciael 
 in Gelderland, ten eijnde naamens den Comparant, ten overstaan 
 van den Heere Landrost van Veluwen en Gerigtsluijden, door den 
 Landschrijver van Veluwen doen en laeten registreren soodane 
 testamentaire dispositie off uijterste wille, als wijlen Vrouwe 
 Geertruijd van Dompseler, in leven Ehevrouw van de Heer Lt. Gerret 
 Clemens Averkamp, voor Heeren Schepenen deser Stad op den 9. Octo- 
 ber 1765 gepasseert en daar bij des Comparants Kind met een legaat 
 gebeneficieert heeft, daar omtrent te doen en laeten geschieden 
 hetgeen de nature en noodruft der saaken vereijschen mogt 
 en de Comparant, selfs præsent zijnde, soude kunnen moogen of moe- 
 ten doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, cæterisque sub clausulis de jure solitis ac neces- 
 sariis, onder verband en submissie als na regten.   Actum den 22. Octob. 
 1765. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerden Pierre du 
 Bois en Maria Suurmond Eheldn., tutore marito, en verklaarden in de 
 beste en bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maaken, sulks doende kragt en mits desen, Augustus Freij- 
 ber, ten eijnde de ongerede goederen, nagelaten door wijlen de 
 Wede. van de Heer Br. Peter Suurmond, voor soo verre die op de    
 tweede Comparante jure successionis verstorven zijn, met en 
 neffens de andere geinteresseerdens publicq en aan de meest 
 biedende te verkopen en aan de Koper of Koopers daar van in 
   hun 
 
   
 



 69

ORAH-154  1765 fol.034vso 
 
 hunne naam te doen gerigtelijk transport na coustume 
 locaal, tegens ontfang der beloofde koopspenñ., alles met magt 
 van substitutie ende belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 voorts cæteris cum clausulis de jure solitis ac necessariis, 
 onder verband van haar personen en goederen als regtens.   Actum 
 den 22. October 1765. 
 
 
 Voor Boonen en De Meester Schepenen compareerde de Heer 
 en Mr. Heribert Cornelis van de Graaff, onsen mede Raads- 
 vrind, in qualiteijt als Volmagtiger van Vrouwe R.G. Persoon 
 Weduwe van wijlen den Heer en Mr. Jacob Winter van de 
 Graaff, in leven onsen mede Raadsvrind, vermogens acte 
 van volgende inhout: 
 Fiat insertio.  Dict. die geregistreert. 
 en verklaarde den Heer Comparant uijt kragt van substitutie 
 de voorsr. volmagt geinsereert, te substitueren Berend van 
 Marle, Verwalter Rentmeester van Veluwen, en aan den 
 selven te geven sodaane magt als aan den Heer Comparant, 
 met relatie tot het invorderen van de resterende pagtpen- 
 ningen van landen en thienden in den Ampte van Heerde 
 gelegen, so minnelijk als gerigtelijk, is verleent geworden. 
 Actum Harderwijk d. 25. Octob. 1765. 
 
  
 Voor Oosterbaan en De Meester Schepenen compareerde 
 Juan Nicolaas Pannekoek en verklaarde in de beste en 
 bestendigste forme van regten te constitueren en magtig 
 te maaken Mr. E.J. Ammon, ten eijnde des Comparants 
 persoon in allen opsigte te vertreden en representeren, 
 insonderheijt om namens denselven met en neffens sijn 
 Broeders en Susters wegens haeren ouderlijken boedel schif- 
 tinge en deijlinge te doen, magescheijt opte rigten van 
 hetselve, approbatie van de Rekencamer ten opsigte van 
 Heeren goederen te versoeken, investiture en berekeninge daar- 
 van te imploreren, de hem toegedeelde of toetedelene goe- 
 deren te administreren, en voorts generaliter alles te doen en 
 te verrigten dat den Comparant, præsent zijnde in eijgener 
 persoon, soude konnen, mogen of moeten doen, alles met 
 magt van substitutie, onder belofte van goedkeuring en 
 schadelooshouduinge, daar toe verbindende sijn persoon en 
 goederen als na regten.   Actum Harderwijk den 28. Octob. 1765. 
 
 
 Voor De Wolff en De Meester Schepenen compareerden Jan 
 Dirksen en Willemtje Claasen Eheldn. en Beerd Dirksen en 
 Aaltjen Claasen Eheliedn., welke bekenden voor sig en haare 
 Erven in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en kragt deses te cederen en in een volle en volkomen eij- 
 gendom overtegeven een stukje saajland, ongeveer een en een 
 half schepel gesaeij, gelegen in het Schependom Hierden 
 in de Lagen Enck, genaamt de Doornkamp, aan de suijdzijde 
 Peter Karssen en aan de overige sijden de Vrouwe Koperse, 
 doende in ordinaris verponding f. -5-12, aan Vrouwe Reijniera 
 Geertruijd Persoon, Wede. van wijlen den Heer Mr. Jacob Winter 
 van de Graaff in leven onsen meden Raadsvrind, en haare 
 Erven, voor hondert en dertig gulden Hollands vrijgeld, daar 
 van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te zijn, 
 des beloofden voorsr. parceel te wagten en wharen kommer- 
 vrij en alle voorpligt, tot de ordinar. verponding 1764 incluijs,  
   daar 
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Testament van Jannetje daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als 
Jans Wed. Jan Petersen na regten.   Actum den 28. Octob. 1765. 
omtrent haar twee kinderen 
d.d.29 Octob. 1765 siet fº.39. Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerde Mr. Joh. van Erkelens, 
 in qualiteijt als geconstitueerde Volmr. van Jannetje Cornelis de 
 Meester, volgens acte van volmagt in dato den 12. Apr. 1765 voor Schepe- 
 nen deser Stad gepasseert, bij ons gesien, gelesen en bevonden sulks 
 te behelsen, welke verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft en oversulks kragt deses te cederen en transporteren een 
 hof, gelegen in de Touwbaan buijten de Luttekepoort, naast de Heer 
 de Wolff ter eenre en Andries Snel ter andere sijde, ende sulks aan en 
 ten behoeve van Cornelis de Hes en Hendrikje van Aaken Eheln. ende 
 haare Erven, ende sulks voor een summa van een hondert en dertig 
 Caroli guldens ad twintig stuijvers ’t stuk, waar van den Comparant 
 q.p. mits desen bekende voldaan te zijn. Belovende over sulks voorsr. 
 parceel, zijnde beswaart met een ordinaris verponding van f. -9-:, te 
 wachten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding 
 over ordinaris 1763 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband van des Comparants Principalinnes persoon en goederen en 
 submissie als na regten.   Actum Harderwijk den 12. Octob. 1765. 
 
Transport door Jan Gel- Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden Gerret 
derman aan Vrouwe van Schalkwijk en Lambert van Schalkwijk, te samen mede Erfge- 
Wede. Burgermr. Van namen van wijlen haaren Broeder Jan van Schalkwijk, en verklaar- 
de Graaff van een den in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren en 
mudde gesaeij in de lae- magtig te maaken kragt deses de Heeren Aalt van Holthe en 
gen Hierder Engh d.d. Mr. Willem de Meester, onse mede Raadsvrinden en Overprovisoiren 
2. Nov. 1765. siet fº.39vs. van de Diaconie en Diaconie Weeshuijs deser Stad, ofte sodane 
 leeden uijt onse Magistraat als Haae Ed.Agtb. souden mogen 
 succederen, ende sulks te samen of een ijder in ’t bijsonder, ten eijnde 
 om in den boedel en nalatenschap van haar gem. Broeder, soo 
 wel der Comparanten plaatse als die van haaren halve Broeder 
 Bastiaan van Schalkwijk te vertreden en haarlieder interesse 
 waar te neemen, ’t zij met en nevens haar overledene Broeders 
 nagelaten Weduwe en Tugtenaarsche, met eenige middelen reg- 
 tens onwillige Debiteuren tot betaling te constringeren, ook 
 met Participanten wegens pagten, als anders, afterekenen, en 
 speciael naa het overlijden van gem. Wede. sig aanstonts ten 
 sterfhuijse te begeven en de tugtgoederen op te eijschen en na 
 sig te neemen en deswegens met de Erfgenamen alsdan te reke- 
 nen, liquideren, voorts penningen te ontfangen en quiteren en  
 in alles te doen en te laeten geschieden hetgeen na regten werd 
 vereijscht en de Comparanten, præsent zijnde, soude konnen of mogen 
 doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt, cæterisque sub claululis de jure solitis ac necessariis, 
 onder verband en submissie als na regten.  Actum den 5. Novemb. 1765. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden de Heer Bernhar- 
 dus Fabritius, rustend Predikant op de Beest, en Juffer Antonia Valke- 
 nier Ehelieden, de Vrouw soo veel nodig met haar gemelte Eheman 
 geassisteert, welcke verklaarden in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maaken, doende sulks 
 kragt deeses, den Heer Aart Dirk Schouten, woonagtig tot Amstelre- 
 dam, om in der Comparanten naam te verkopen, ’t zij in het open- 
 baar of uijt de hand, soo als den Geconstitueerde best sal oordelen, 
 haar geregte sesde part in twee huijsen onder een dak, mitsgaders 
 in een thuijn met sijn behuijsing, staande alle binnen gemelte 
 Stad Amstelredam op de Lindegragt, soo en als deselve tot hier toe 
 door de Geconstitueerde zijn geadministreert, verkoft zijnde die 
 parcelen aan de Kooper of Koopers naa coustume locaal trans- 
 port in forma te doen, de koopspenningen te ontfangen, daar 
 voor te quiteren, cautie van wharing en verdere op en namaning 
 ofte evictie te præsteren, daar toe haare personen en goederen te 
   ver 
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       (domicilium te verkiesen) 
 verbinden, \/ en generalijk alles te doen en te laeten geschieden 
 als of Comparanten, selve præsent zijnde, soude kunnen mogen 
 of moeten doen, soo tot het een of ander nader of speciaelder vol- 
 magt gerequireert wierde, wil gehouden hebben als of in dese 
 geinsereert waare, met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt, mits de Geconstitueerde verpligt 
 blijve den Comparanten deswegens te doen behoorlijk bewijs, 
 rekening en reliqua.   Actum den 5. Novemb. 1765. 
 
Geprothocol. ten nieuw. Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden 
prothoc. Rub. Smeepoor- Beeltjen Alberts Wede. van Albert Rijksen en Cornelia Alberts, 
ter Brink fº.51. Hoven Dogter van voorsr. Wed., welke bekenden wegens opgenomene 
fº.73 rº.et vs. en Lande- en ter leen ontfangene penñ. opregt en deugdelijk schuldig 
reijen in de Buijten te zijn aan Annetje en Willemtje Willems, onmundige Kin- 
en Binnen Enck fº. 199 deren van wijlen Willem de Vent en Maria Sandbergen, een 
vs summa van twee hondert en vijftig Caroli guldens, welke 
 penningen aan de Comparanten door Lubbertus Bunskerken 
 en Jan Sandbergen in qualiteijt als Voogden over gem. Kinde- 
 ren zijn toegetelt, en waar van de Comparanten beloofden 
 te sullen betalen drie guldens en tien stuijvs. jaarlijks 
 van ijder hondert en daar mede te continueren tot de finale 
 aflosse toe, die alle jaar op de verschijndag, heden over een 
 jaar d’eerste, sal kunnen en mogen geschieden, mits een 
 vierdeel jaars bevorens behoorlijk werde opgeseit en opge- 
 eijscht. Tot securiteijt van welck capitaal, renthen, en 
 onverhoopte in desen aantewendene kosten, den Comparanten 
 bij dese tot een speciaal onderpand stellen haar huijs en erve, 
 staande op de Smeepoorter Brink naast de schuur van Basti- 
 aan Olofsen ter eenre en die van Evert Gosensen ter andere 
 sijde, gelijk mede haar hof, gelegen buijten de Smeepoort 
 in het steegjen bij het Raambleekjen t’eijndens die van 
 de Heer De Meester ter eenre en de Wede. van Hendrik Rijk- 
 sen ter andere sijde, dan nog een camp lands genaamt de 
 Kuijlencamp, gelegen aan de Deventerweg ter eenre en de 
 camp van de Heer Averkamp ter andere sijde, dan nog een  
 hof, gehorende aan des Comparants Dogter, gelegen naast 
 bovengem. hof ter eenre en ’t Molencampje van de Heer 
 Wolfsen ter andere sijde. Stellende tot een verdere whaar- 
 schap haar persoon en alle haere gerede goederen, onder ver- 
 band en submissie als na regten en onder renunciatie van 
 alle exceptien, in specie die van ongetelden gelde.   Actum 
 Harderwijk den 5. Novemb. 1765. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde Juffer 
 Berendina van Rensink, Weduwe van wijlen den Heer Hen- 
 ricus Hoffman in leven Predikant te Bennekom, met haaren 
 Soon den Heer Henricus Hoffman soo veel nodig geassisteert, 
 welke verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
 kragt deser te constitueren en magtig te maaken Leonardus 
 van Bavel, Apotheker binnen de Stad Zutphen, ten eijnde 
 om van Frans Gerrit Nieuwenhuijs, mede aldaar woonagtig, 
 te ontfangen de summa van seshondert gulden capitaal,  
 mitsgaders thien en een halve gulden voor een halvjaar 
 rente, tegens drie en een halv per cent volgens obligatie 
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 ………………………….gevestigt in sijn huijs op de Schipstoel, om te 
 strekken tot aflossing van voorsr. capitaal, daar voor in naame van 
 haar Comparante te quiteren en de obligatie gequiteert overgeven, voorts 
 ten prothocolle van beswaar van welgemelte Stad ’t selve te doen 
 roijeren, wijders generalijk alles te doen en te laeten geschieden wat 
 sij Comparante, selve præsent zijnde, soude kunnen mogen of moeten 
 doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en in- 
 demniteijt, mits de Geconstitueerde verpligt blijve wegens dese 
 volmagt en de ontfangene penñ. te doen behoorlijk bewijs, rekening 
 en reliqua.   Actum den 6. Novemb. 1765. 
 
Deselve Comparanten Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Gerret Vermeer, sig 
transporteren aan Loge mede sterk makende voor sijn Vrouw Aaltje van den Heuvel, Evert 
Stevens een half huijs Reijer en Lisebeta Hendrica Vermeer, dewelke bekenden in een 
en halve camer d.d. 7. vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, gecedeert en getrans- 
Nov. 1765 Siet fº.39vs porteert, doende sulks kragte deses, aen Aart Mulder en Johanna 
et 40.rectº. van Broekhuijsen Echteldn. voor haar en haare Erven een huijs 
item aan den Roeijdr. met een plaats daar agter, staande in de Warmoesstraat naast 
Jan Gelderman huijs, het huijs van Wilh. Brink ter eenre en een schuur ter andere 
camer en schuur d. sijde; het huijs sullen Koperen niet eerder dan met 1. Meij 1768 
7 Nov. 1765 siet fº. 40. kunnen aanvaarden, waar tegens sij de huijr van 1. Meij  1765 af 
 jaarlijks sullen genieten, beswaart met eene verpondinge behalve 
 de stadsstuijver van twee gulden, twee stuijvers en agt penñ., 
 voor een summa van een hondert en veertig guldens ad 20 sts. 
 ’t stuk vrijgeld, van welke coopspenningen de Comparanten 
 bekenden voldaan te zijn, belovende voornoemde huijs te wagten 
 en te waaren commervrij en allen voorpligt, als van verponding 
 ordinar. 1763 en schoorsteengeld over 1764, daar van aftedoen als 
 erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 den 7. Nov. 1765. 
 
 Op versoek van den Lieuten. Gerret Clemens Avercamp is de 
 volgende huijwlijks voorwaarde geregistreert: 
 Wij, ondergetekende Huijwlijk en Dedings-Vrienden ten wedersij- 
 den twee hier toe versogt, doen kond en certificeren mits desen 
 dat wij ter goeder tijd met toestemminge van wedersijds naeste 
 Bloedverwanten een egt en wettelijk Huijwlijk hebben gededingt 
 en gesloten tussen de Heer Gerret Clemens Avercamp, Lieute- 
 nant in dienste van den Staat der Vereenigde Nederlanden ter 
 eenre, ende Juffer Geertruid van Dompseler ter andere zijden 
 op volgende conditien. 
 Dat sij haar voorgenomen huijwlijk na Kerkenorde deser 
 Landen sullen solemniseren en voltrekken, en dus als egte 
 Bedgenoten te samen leeven tot ter dood toe. 
 Dat de aanstaande Conthoralen tot stuur en steun deses huijw- 
 lijks ten wedersijden sullen in en aanbrengen alle haere 
 goederen, soo sij thans hebben en besitten, gerede en ongere- 
 de, actien en crediten ende die sij staande ehe van Maegen 
 en Vrienden souden mogen aanerven, waar van de gerede, 
 gelijk ook winst en verlos staande ehe te vallen gemein, 
 dog de onngereede in allen gevallen retour subject zullen zijn. 
 Dat, wanneer dit huijwlijk door dode van een der Conthoralen 
 werd opgeloscht, de langstlevende uijt des eerst overledens na- 
 latenschap sal verbetert zijn met een douarie van twee 
 duijsent guldens, ’t zij er lijfsgeboorte uijt haeren bedde 
 overblijft, of niet. 
   Kind 
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 Kind of Kinderen overblijvende, sal ’t eene op ’t andere 
 vererven tot het laatste toe, ’t welck mede stervende 
 (sonder lijfsgeboorte) sullen desselfs goederen retour- 
 neren naa de kant daarse van zijn heengekomen, voor- 
 behoudens den Kinderen, meerderjarig zijnde, haare vrije 
 dispositie over deselve. 
 Dat boven ’t geene voorseit is, de kangstlevende alle 
 des eerste overledens goederen van tugtsregten sal blijven 
 besitten en behouden, soo er lijfsgeboorte voorhanden is, 
 tot wedertrouwens toe en soo er geen lijfsgeboorte overig 
 is, het leven lang. 
 De klederen en kleinodien tot ijders lijf behorende 
 sullen nog onder de gemeenschap van ’t gerede, nog onder 
 de tugt begrepen zijn, wanneer en lijfsgeboorte is, maar 
 anders al. 
 Voorbehoudens dan nog, dat de aanstaande Conthoralen 
 staande huijwlijk malkanderen verder en nader sullen 
 mogen beneficieren, ’t welk soo bondig sal gehouden 
 werden als of ’t in desen begrepen ware. 
 T’ oirkonde zijn hier van twee als eenluijdende huiijw- 
 lijks instrumenten gemaakt en bij ons, Huijwlijks- 
 vrinden en Dedings-luijden, nevens de aanstaande Bruij- 
 degom en Bruijd, getekent in Harderwijk op den 27. Maert 
 1750. 
 get. G.C. Avercamp                   Geertruida van Dompseler 
        Derk Avercamp                   Johan Schrassert 
        Johan van Balen                   Nicolaas Schrassert. 
 
 
Transport door Weijmtje Rengers Wij, A. van Holthe en R.C.W. de Wolff, Schepenen der 
Weduwe van Martinus Schouten, Stad Harderwijk, doen kond en certificeren in en vermits desen 
Jan Hendrik van Galen als dat bij goede onderrigtinge en soodanig dat wij daar mede 
Voogd van de drie onmundige                souden genoegen neemen, aan ons gebleken is dat Har- 
kinderen van gem. Martinus      men Hendrik Pannekoek genoegsaam in dese Stad en 
Schouten, voor drie vierde parten Jurisdictie gegoedet is om te kunnen præsteren sijn borgtogt 
etc. aan Aart Mulder en Johanna ter summa van een duijsend gld., gestelt ten behoeve 
van Broekhuijs Eheldn. een huijs van de Generaliteijt den 15. Novemb. 1765, voor de admini- 
d. 10. Nov. 1765. vid. fº.58 stratie van Joan Nicolaas Pannekoek, in qualiteijt 
 als Commis van ’s Lands magasijnen op ’t Fort Bour- 
 tagne. Des t’ oirkonde hebben wij dese getekent te 
 Harderwijk den 15. Novbr. 1765. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Harmen Hendrik 
 Pannekoek, dewelke verklaarde sig tot Borge te stellen 
 ter summa van een duijsent guldens, voor de getrouwe 
 administratie van Jan Nicolaas Pannekoek in quali- 
 teijt als Commis van ’s Lands magazijn op ’t Fort Bour- 
 tagne, ofte voor het geene uijt hoofde van de admini- 
 stratie van geseide ampt aan de Generaliteijt reets 
 soude mogen schuldig weesen of nog schuldig werden, 
 tot de voorsr. summa van een duijsent gulden. 
   Be 
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 Belovende hetselve tot de voors. summa te sullen opleggen 
 en betalen als sijn eijgen schuld en ten dien eijnde wel uijtdruk- 
 kelijk en in de kragtigste forme regtens renuncierende van ‘t 
 beneficium ordinis et excussionis en verdere beneficien, een Borge 
 naa regten competerende, geene uijtgesondert, daar toe onder- 
 werpende sijn persoon en goederen, en elk van dien, gene uijt- 
 gesondert, mede aan ’t legaal verband, judicature en parate 
 executie van den Raad van Staten der Vereenigde Nederlanden, 
 in conformité van ’t appointement of landschaps resolutie, de 
Afgoeding van Stijntje dato den 23. Octob. 1765, verleend.   Actum den 15. Novemb. 1765. 
Schaftenaar aan haar 
Soon d. 16.deser.siet hac Voor Van de Graaff en Pannekoek Schepenen compareerden 
pag. vs. de Heeren P.D. Wolfsen, H.G. Wolfsen, W.B. Huerdt als in houwe- 
 lijk hebbende Vrouwe Arnolda Wolfsen en R.C.W. de Wolff als 
 in houwelijk hebbende Vrouwe Johanna Aleijda Wolfsen, stellende 
 tot Borgen voor het erf en sterfhuijs van Vrouwe Getruda van 
 Dompseler, Ehevrouwe van de Heer G.C. Avercamp, als voorvangs 
 regt is, Monsieur Simon Volten en Monsieur Andries van Asselt 
 die, præsent zijnde, dese burgtogt onder verband van haere 
 personen en goederen hebben aangenomen cragt deses; des be- 
 lovende de Heeren P.D. Wolfsen, H.G. Wolfsen, W.B. Huerdt en 
 R.C.W. de Wolff haare Borgen te sullen indemniseren.   Actum 
 Harderwijk den 20. Novemb. 1765. 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerden de Heer Jan 
 Bavius de Vries, Oud Raad en Fiscaal van de Colonie van Suri- 
 namen en Vrouwe Maria Catharina Cores Eheliedn., de Vrouwe 
 met desselfs Eheman geassisteert, dewelcke verklaarden in 
 de beste en bestendigste forme regtens te constitueren en 
 magtig te maaken, doende sulks kragte deser, de Edele Agtbare 
 Heeren Willem Hendrik van Steenbergh, Raad van Policie en 
 criminele Justitie in voorsr. Colonie en Georgius Reijsiger, 
 Raad in de Edele Hove van civile Justitie, sampt en ijder in ‘t 
 bijsonder, om in het generaal alle der Comparanten saaken waar 
 te neemen, en wel in specie haarlieder plantagien in voorsr. 
 Colonie van Surinamen te administreren, de nodige blanken 
 en negers daar op te setten, de producten op eene behoorlijke 
 wijse te cultiveren, insamelen en vervolgens aftesche- 
 pen, wissels te trekken, de nodige penningen voor rekening der 
 Comparanten uijt te schieten, ook te ontfangen, daar voor 
 qutantie te passeren, onwillige Debiteuren door middelen reg- 
 tens ten eijde toe vervolgen, voorts hier omtrent sonder eenige 
 uijtsondering alles te doen wat sij Comparanten, præsent zijnde, 
 soude kunnen mogen of moeten doen, en soo in een of ander 
 nader of speciaelder volmagt gerequireert wierd, willen gehouden 
 hebben als of in dese geinsereert waaren, met magt om een 
 of meer personen te kunnen substitueren en belofte van ratiha- 
 bitie en indemniteijt, onder verband en submissie als na regten, 
 blijvende de Geconstitueerdens, mede sampt en ijder in ’t bijsonder, 
 verpligt bewijs, rekening en reliqua te doen omtrent het 
 geene sijlieden in der Comparanten naam uijt kragt van dese 
 volmagt sullen koomen te verrigten.  Actum den 21. Novemb. 
 1765. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten, 
 welke verklaarden kragt deses te constitueren en magtig te 
   ma 
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 maken den Heer E. Frieswijk, Secretaris der Stad IJsselsteijn, 
 om wegens Comparant den vollen en volkomen eijgendom van twee 
 schuuren, staande en kennelijk gelegen binnen voorsr. Stad IJssel- 
 steijn in de Haverstraat, te transporteren ten erflijken behoeve 
 van den Heer Goris T’hoen, Oud Burgermeester van gemelte 
 Stad, deselve belofte van wharing te doen, daar voor caveren 
 en der Comparanten personen en goederen verbinden, voorts 
 in dese alles te doen dat sij, præsent zijnde, volgens coustume 
 locaal soude kunnen mogen en moeten doen, met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt. 
 Actum den 21. Novemb. 1765. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen en 
 Overweesmeesteren compareerde Stijntje Schaftenaer, Weduwe 
 van Andries Andriessen, welcke sig sullende verandersaten, 
 verklaarde aan haar Soontje Samuel Andriessen, bij voorsr. 
 Andries Andriessen ehelijk geprocreërt, voor ’s Vaders versterf 
 te bewijsen twee sijlvere gespen, aanstonts aan H.H. Over- 
 weesmeesteren overgegeven, en daarenboven nog aan contante 
 penningen een summa van drie guldens, te betalen als hij sal 
 mondig zijn, tot welke tijd sij Comparante haar Soon bovendien 
 belooft optebrengen en van kost, kleding en verder onderhout 
 te voorsien, mitsgaders hem te laeten leeren leesen schrij- 
 ven en een ambagt tot sijn kostwinning bequaam. 
 Hier waaren over en meede te vreeden Baltus Schaftenaar 
 en Albert Antinck, als bij de Heeren van de Magistraat 
 aangestelde Voogden, op wiens verklaring wij dese hebben ge- 
 aggreert en getekent binnen Harderwijk den 16. Novemb. 
 1765. 
 
 Voor Holthe en Schrassert Schepenen compareerde de Heer Gerret 
 Clemens Avercamp, Weduwenaar en getugtigde Boedelhouder 
 van wijlen Vrouwe Geertruijd van Dompseler, en verklaarde 
 mits deesen ’t regt van tugt op en aan alle de goederen van 
 sijn gem. Ehevrouw, uijt kragt van huijwlijks voorwaarden 
 op hem gedevolveert, te verburgen met de personen van de 
 Heer Derk Avercamp en Arnoldus Franciscus van Rosendal, 
 alhier geerft en gegoedet, die præsent zijnde, dese borgtogt 
 hebben aangenomen, alles ten fine en effecte als na regten, 
 onder verband van haere personen en goederen, des beloofde 
 den Heer eerste Comparant sijn voorñ. Burgen allenthalven 
 te guaranderen en kost en schadeloos te sullen houden, 
 onder gelijk verband als na regten.   Actum den 23. Nov. 1765. 
 
 Voor De Wolff en Schrasser Schepenen compareerde de Heer 
 G.C. Avercamp, Sous Lieutenant ten dienste deser Landen, welke 
 bekende te constitueren en volmagtig te maaken de Heer Peter 
 Engelen, thans Agent en Solliciteur Militair, ten eijnde 
 Comparants sollicitatien te respecteren en waarteneemen, de 
 nodige attestatien de vita in te leeveren, de betalinge van 
 sijn pensioen van den Lande optebeuren en aan hem Compa- 
 rat overtemaken en in ’t generaal alles te doen wat 
 het ampt van Solliciteur Militair ten opsigte van Com- 
 parant vereijst en mede brengt, besluijtende in dese 
 acte alle het geen, ’t welk bij een nadere en speciaeler 
 volmagt mogte gerequireert worden, met magt van 
   sub 
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 substitutie, ratihabitie en indemniteijt, cæterisque sub clausulis 
 de jure solitis ac necessariis, onder verband als na regten.  Actum Harder- 
 wijk den 30. Nov. 1765. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde de Heer A.Lulofs, Lieutenant 
 ten dienste deser Landen, welke bekende te constitueren en vol- 
 magtig te maaken den Heer Peter Engelen, thans Agent en 
 Solliciteur Militair, ten eijnde Comparants sollicitatien te re- 
 specteren en waarteneemen, de nodige attestatien de vita 
 in te leveren, de betalinge van sijn pensioen van den Lande 
 op te beuren en aan hem Comparant over te maaken, en in 
 ’t generaal alles te doen wat het ampt van Solliciteur Militair 
 ten opsigte van Comparant vereijscht en mede brengt, besluij-  
 tende in dese acte all ’t geen, ’t welk bij een nadere en 
 speciaeler volmagt mogte gerequiteert worden, met magt 
 van substitutie, ratihabitie en indemniteijt, cæterisque sub 
 clausulis de jure solitis ac necessariis, onder verband als na 
 regten. Actum Harderwijk den 30. Nov. 1765. 
 
 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt Schepenen 
 compareerde Juffrouw Richella Margaretha van Beest, Weduwe 
 van F. van Voorst in leven Scholtis des Ampts Ermelo, in desen 
 soo veel nodig geassisteert met Zeger Buijtenhuijs als haren 
 gekoren Momber, en veklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maaken kragt 
 deses Mr. Hendrik Johan Ardesch, Advocaat alhier, ten eijnde 
 om alle des Comparants saaken, van wat naam, aert off natuur 
 zijn moogen, tam active quam passive, waarteneemen, ’t zij 
 met het redden van saaken gehorende tot het gemelte Schout- 
 ampt, nasien en uitgeven der chartres en papieren so verre 
 van anderen in den boedel berusten, agterstallige en verschenen 
 penningen, soo van erfhuijsen, land en houtverkopingen als 
 wegens geleverde wijnen en andersints geprovenieert, intevorderen, 
 de onwillige Debiteuren met middelen regtens tot betalinge 
 te constringeren, ’t zij met bodinge, arrest of peindinge, daar- 
 toe alle termijnen regtens te respicieren, sententien en decreten 
 te aanhooren, des noods te caveren, accorderen, penningen te 
 ontfangen en quiteren, en voorts in ’t geheel soo in als buijten 
 regten te doen en te laten geschieden hetgeen de natuur en 
 nodruft der saaken eenigsints vereijssche en de Comparante, 
 selfs præsent zijnde, soude konnen mogen of moeten doen, 
De verdeling van de Bredde- met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indem- 
camp tussen Loge Ste- niteijt, cæterisque sub clausulis de jure solitis ac necessariis, 
vens en Paul Benin Du- mits de Geconstitueerde van alles sal moeten doen behoorlijke 
vergé. d. 10 Dec. 1765. rekening en reliqua, alles onder verband en submissie als na 
siet fº. 40. regten.  Actum den 9. Decemb. 1765. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen loofden 
 en wierden Burgen Peter Plantius en Gerret Bensing voor het 
 erf en sterfhuijs van Samuel Schafner en Harmtjen Berends 
# voor sig en sig sterk ma- in leeven Eheliedn., des beloofde Baltes Schafner, #  Aaltje 
kende voor Aaltje Schafner, Schafner, xxxxxxxxxxxxxxxx  Stijntje Schafner, Berendje Schaf- 
Sijbille Schafner, ner, Bijland Schafner en Gijsbert Schafner, alle Kinderen 
 en Erfgenamen van voorsr. Ehelieden, geseide Burgen te vrijen 
 als erfhuijs regt is.   Actum Harderwijk den 14. Decemb. 1765. 
 
  
 Voor Van Holthe en Schrassert Schepenen compareerde 
 Wijmtje Zuijk Weduwe van Boon van Voorst, in desen soo 
 veel nodig geassisteert met Mr. H.J. Ardesch als haaren 
   ge  
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 gekoren Momber, en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en Volmagt te maken haar Soon Jan van 
 Voorst, ten eijnde om namens de Comparante, als voor een vierden 
 part mede Erfgenaam van wijlen Trijntje Zuijk, alhier overleden, 
 in voorsr. boedel te erschijnen, haare plaats te vertreden, ongerede 
 goederen uijt de hand of in het openbaar te verkopen en met 
 de andere mede Erfgenamen te transporteren, de koopspennin- 
 gen te ontfangen en onderling te verdeelen, ook daar voor te 
 quiteren, magescheijt opterigten en naamens Comparante 
 te tekenen en in allen gevallen belofte van wharinge 
 te doen en voorts, soo in als buijten regten, te doen en laeten 
 geschieden hetgeene de nature en noodruft der saaken 
 mogt vereijsschen en Comparante, selfs præsent zijnde, soude 
 konnen mogen of moeten doen, met magt van substitu- 
 tie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, mits den  
 Geconstitueerde sal doen behoorlijke rekening, bewijs en 
 reliqua, alles onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 19. Decemb. 1765. 
 
 Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareerde 
 Erwerda Leij, Ehevrouw van Thomas Jan Walter, in dese ge- 
 assisteert met Mr. H.J. Ardesch als haar gekoren Momber, 
 en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en magtig te maken kragt deses haar 
 gem. Eheman Thomas Jan Walter, ten eijnde om namens 
 de Comparante in den boedel en nalatenschap van wijlen 
 Juffer Trijntje Zuijck haar persoon te representeren en 
 naamens haar Comparante, als voor een vierde part mede 
 Erfgenaam van gem. Juffer T. Zuijck, te verkopen en 
 transporteren de ongerede goederen van geseide boedel, 
 de koopspenningen te ontfangen en quiteren en belofte  
 van wharinge te doen, de goederen welke niet verkoft sullen 
 konnen of mogen werden onderling te verdelen, mageschei- 
 ding opterigten en te tekenen, en voorts in het generaal 
 alles te doen en laeten geschieden het geen de nature 
 en noodruft der saaken in dien boedel eenigsints sullen 
 vereijsschen en de Comparante, selfs præsent zijnde, sou 
 konnen doen, met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum den 19. Decemb. 1765. 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen loofden en 
 wierden Burgen, als voorvanks regt is, Eijbert Claasen en 
 Cornelis de Hes voor het erf en sterfhuijs van Grietje Claver, wedu- 
 we van Nicolaas Pannekoek, des beloofden Andries Snell 
 en Cornelis Claver, als bij de Heeren van de Magistraat 
 aangestelde Voogden over de nagelatene Soon Gosen 
 Pannekoek, voorsr. Burgen te sullen vrijen en wharen. 
 Actum Harderwijk den 26. Decemb. 1765. 
 
 Voor Van de Graaff en Schrassert Schepenen compareerde 
 de Heer G.C. Avercamp, Sous Lieutenant ten dienste 
 deser Landen, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maken 
 mits dese Mr. H.J. Ardesch, ten eijnde om alle 
 des Comparants saaken, soo in als buijten regten, tam 
 active quam passive, idque contra quosiumque, 
   waar 
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 waarteneemen, speciaal om ten aansien van den Comparant, als 
 Weduwenaar en getugtigde Boedelhouder van sijn overledene Vrouw 
 G. van Dompseler, desselfs persoon te repræsenteren, met sijn Vrouws 
 Erfgenamen te spreken en soo nodig den inventaris te vermeer- 
 deren, verminderen of veranderen, en de overgegeven loquaturs 
 te examineren, en soo dienstig te straffen, voorts met des Vrouws 
 Erfgenamen te rekenen en liquideren en in cas van dispuit 
 hem te patrocineren, alle termijnen regtens te respicieren, 
 sententien en decreten te aanhooren, ook te caveren, accorde- 
 ren, transigeren, penningen te ontfangen en quiteren en 
 voorts in het generaal en in alle omstandigheden te doen 
 en laeten geschieden, wat de natuur en noodruft der saken 
 vereijsschen mogt en den Comparant, selfs præsent zijnde, 
 soude konnen, moogen of moeten doen, ofschoon tot het 
 een of ander eene nadere of ampelder of speciaelder volmagt 
 gerequireert wierde, willende sulks gehouden hebben als 
 of alhier woordelijk geinsereert waere, met de magt van 
 substitutie, onder belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 cæterisque sub clausulis de jure solitis ac necessariis, onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum den 27. Decemb. 1765. 
 
 Voor Van de Graaff en De Meester Schepenen compareerde Jan- 
 netje Jans, Wede. van Jan Petersen, op haar dagen gekomen zijnde, 
 dog haar verstand en memorie volkomen magtig, een geruijmen tijd 
 geleden de Kinderen haar Vaders versterf te hebben uijtgekeert, 
 thans voornemens zijnde onder haar Kinderen, bij voorsr. haar 
 Eheman geprocreërt, over haar eijgen goederen in deser voegen te 
 disponeren. 
 Dat sij bij haar overlijden in vollen en volkomen eijgendom 
 mits dese geeft aan haar Soon Willem jansen drie math 
 hoojland op de middelste camp in Hierden op de Oostermehen 
 gelegen, ten westen Harmannus van Cleef, ten oosten dr. 
 P. van Erkelens, soo als thans gebruijkt werd bij Peter 
 Jansen den Ouden. 
 Een camp genaamt de Flaterscamp, gelegen in Hierden aan 
 de Broeksteeg, soo als bij Beert Jansen gebruijkt word. 
 Een mudde gesaeij aan de Bremer Bosch met sijn holtgewas, 
 thans gebruijkt werdende bij Gerret Aaltsen, aan de noord- 
 sijde dr. Wolfsen en aan de westsijde de gemeene weg. 
 Drie schepel gesaej met sijn holtgewas, genaamt de Lokhorst 
 steeg, gelegen aan de gemelte steeg, ten suijden den heer Br.H. van  
 Westervelt, soo als bij Peter Jansen den Ouden gebruijkt werd. 
 En eijndelijk een campje saajland, ongeveer twee schepel, genaamt 
 ’t Akkertje, gelegen bij de Lokhorster steeg, ten noorden de Heer 
 Br. H. van Westervelt, ten suijden de Erfgeñ. van Hendrik Wijnen, 
 soo als gebruijkt werd bij Peter Jansen den Ouden. 
 Aan haar Dogter Reijntje Jans, Ehevrouw van Jan Bartsen, 
 legateert en bemaakt sij Comparante den volkomen eijgendom 
 van huijs, hof, berg, schuur, holtgewas, soo en als thans bij ge- 
 seide Jan Bartsen bewoond en gebruijkt werd. 
 Een stukje weijland, genaamt het Beekland, gelegen aan  
 de Hierder beek, voor een gedeelte in het Schependom van Har- 
 derwijk en ’t overige gedeelte in den Ampte van Ermelo, Buur- 
 schap Hoophuijsen, aan de westsijde naast het land van 
 den Heer Burgermr. H. van Westervelt, ten oosten dr. Heurt, 
 thans bij geseide Jan Bartsen gebruijkt werdende. 
   Een 
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 Een math hoojland op de agt dagmaten op de Oosterme- 
 hen, gaande te wandeling met ’t math van dr. Erkelens, 
 soo als thans gebruijkt werd bij Peter Jansen den Ouden. 
 Een hoekje saajland, genaamt de Bijstercamp met sijn 
 holtgewas, gelegen in Hierden, ten suijden Hilletje Beerds 
 en aan de noordsijde Gerret Willemsen, soo als bij Peter Jan- 
 sen den Ouden gebruijkt werd. 
 Ten laatsten een camp genaamt Beert Jacobs Akkertje, 
 gelegen t’ eindens de Lokhorster steeg, naast de Vrouwe 
  Wed van Burgermr. Van de Graaff ten westen en ten oosten 
 Hendrik Jansen, thans gebruijkt werdende bij meergemelte 
 Jan Bartsen. 
 Sullende haar klederen, linnen, wullen, sijlver en goud, tot 
 Comparants lijf gehorende, erven en versterven op haar gemelte 
 Dogter Reijntje Jans. 
 Bij voorafsterven koomen de respective Kinderen bij repre- 
 sentatie in haar Olderen plaats. 
 Daar benevens sullen haar twee Kinderen, ijder ’t sijne heb- 
 ben met desselfs lusten en lasten daar op staande. 
 Waarmede Comparanten haar goederen onder haar Kinderen 
 heeft verdeelt, vertrouwende en gelastende dat ijder met 
 sijn deel sal wesen te vreden, en begerende, dat dese haar 
 ouderlijke dispositie strict sal werden nageleeft. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen 
 Harderwijk den 29. Octob. 1765.  was nevens twee cachetten 
 een in rood en een in swart lak getekent  W. de Meester. 
 H.C. van de Graaff. 
 
 
 Voor Apeldorn en W.J. van Westervelt compareerden 
 Jan Gelderman, Roeijdrager van gemelte Stad, en Gerretje 
 Looijen Eheliedn., welke bekenden in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt deses te 
 cederen en transporteren aan Vrouwe Reijniera Geertruijd 
 Persoon, Weduwe van wijlen denHeer Mr. Jacob Winter 
 van de Graaff in leeven onsen meeden Raadsvrind en  
 haar Erven,een camp lands, ongeveer een mudde, gelegen 
 onder ’t Schependom deser Stad in de laegen Hierder Engh, 
 genaamt de Messemakerscamp, doende in ordinaris 
 verponding 2-1-8, nevens een akker daar aangelegen 
 op een verponding van 1-:-14, dus te samen 3-2-6, zijnde 
 thiendpligtig aan het Rentampt der Harderwijkse 
 Cloostergoederen, soo en als hetselve door dr. H.G. Wolf- 
 sen en Engelberta Geertruijd Schrassert Ehelieden op den 
 24. Meij 1765 gerigtelijk aan haar getransporteert zijn, 
 sulks voor een summa van vijf hondert gulden, daar 
 van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te wesen, 
 des belooven voorsr. parcelen te wagten en wharen commer- 
 vrij en alle voorpligt, tot de verponding over ordinaris 1763 
 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 en submissie als na regten.  Actum den 2. Novemb. 1765. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Gerret 
 Vermeer, sig mede sterk makende voor sijn Vrouw Aaltje 
   van 
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 van den Heuvel, Evert Reijer en Liesebeta Hendrica Vermeer, dewelke  
 bekenden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, gecedeert 
 en getransporteert, doende sulks kragt deses, aan Loge Stevens en Gerberig Ver- 
 meer Echteldn. voor haar en haar Erven, een half huijs en halve camer 
 waarvan Marten Vermeer de wederhelft toebehoort, staande in de Merkt- 
 straat naast een huijs van Br. J. Apeldorn ter eenre en het steegje 
 ter andere sijde, Koperen sullen het huijs niet eerder kunnen aan- 
 vaarden dan met 1. Meij 1767, ende de camer niet eerder dan met 1. Meij 
 1773, waar tegens sij de huur jaarlijks sullen profiteren, beswaart 
 met eene verponding, behalve de stadstuijver, van vier glds., agt- 
 tien stuijvs. en vier penñ., voor een summa van twee hondert 
 en sestig guldens vrijgeld, van welke koopspenningen de Compa- 
 ranten bekenden voldaan te zijn, belovende voorñ. parceel te 
 wagten en te wharen kommervrij en alle voorpligt, als 
 van verponding ordinar. 1763 en het schoorstedegeld tot over 1764, daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na 
 regten.   Actum den 7. Novemb. 1765. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten, dewelke 
 bekenden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, 
 gecedeert en getransporteert, doende sulks kragte deses, aan Jan 
 Gelderman en Gerretje Loogen Echteluijden voor haar en haar 
 Even, een huijs, camer en schuur cum ap et dependentiis, staan- 
 de op de hoek van de Kerkstraat, beswaart met een verpondinge 
 van, behalven de stadsstuijver, van agt guldens, veerthien stuijvers en 
 vier penñ., voor een summa van seven hondert guldens ad 20 st. ’t stuk 
 vrijgeld, van welke koopspenningen de Comparanten bekenden vol- 
 daan te zijn, belovende voorñ. parceel te wagten ende te wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, als van verponding over 1763 en 
 schoorstedegeld tot 1764, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum den 7. Novemb. 1765. 
 
 
 

Lectum et Recognitum 
 

den 10. Januar. 1766. 
 
 

1766 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Loge Stevens 
 en Gerbrech Vermeer Eheliedn. ter eenre en Paul Benin Duvergé en 
 Hendrikjen Bunschoter Eheliedn. ter andere sijde, verklarende onder- 
 ling in twee portien te hebben afgebaakt en verdeelt soodane 
 camp saeij of bouwland, de Bredde Camp genaamt, gelegen aan 
 de Sandsteeg, soo als door de Comparanten op den 2. Julij 1743 van 
 het Quartien van Veluwen aagekoft, dog het transport alleen 
 op de naam van de twee eerste Comparanten geslagen is, ende 
 sulks in maniere als volgt. 
 Dat de twee eerste Comparanten sullen hebben en behouden de eene 
 halfscheijt, schietende aan het Oosten het land van den Heer 
 Van Westervelt, en de wederhelfte sal toebehoren aan de twee 
 laatste Comparanten, soo als aan haar land van Wijnen aangekoft 
 is gelegen, en beide gedeeltens afgebaakt en van elkanderen 
 reets zijn afgescheijden, ende sulks een ijder de geregte haltscheijt 
 sal hebben en behouden, en eeuwiglijk en erflijk besitten, en eens 
 ijders halfscheijt beswaart weesen met de geregte halfscheijt 
 der verpondinge ad 8-6-14, met de maanpenninck dog 
 sonder de stadstuijvers gerekent, als meede de helfte der 
 thins aan de Rekencamer, in het Ermeler boek fº. 229 te sien, 
   ad 
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 ad seven stuijvers, daar van een ijder sijne voorsr. verponding en 
 thins selfs sal lasten en draagen, sonder dat den een voor den 
  zznderen aansprekelijk weesen sal, en sal het ori- 
 ginele transport verder blijven berusten onder de twee eerste 
 Comparanten, mits daar van op begeerte van de twee laatste 
 Comparanten copie gevende voor gebeur, belovende de Compa- 
 ranten malkanderen en den een den anderen sijn toegedeelde 
 halfscheijt in de Breddekamp te sullen wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt daar van aftedoen, alles onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum den 10. Decemb. 
 1765. 
 
 
 Voor Boonen en Pannekoek Schepenen compareerden Hermen 
 Knier en Steventje Croesen Ehel., tutore marito, en verklaarden 
 sij Steventje Croesen, en haar Man namens haar, als Erfge- 
 naam ex testamento van wijlen haar Vader en Moeder, voor ‘t 
 erf en sterfhuijs tot Borgen te stellen Peter Claasen en Hen- 
 dricus Bos, welke Burgen præsent zijnde, kragt deses de 
 burgtogt hebben aangenomen, lovende alle bewijselijke schuld 
 te betalen en vervolgens te voldoen al ’t gene ijmand in ge- 
 nere op ’t erfhuijs te spreken heeft, als voorvanks regt is, des 
 beloofden Comparanten haare Burgen te indemniseren en 
 schadeloos te houden.  Actum Harderwijk den 8. Januar. 1766. 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerde Carll 
 Christiaan Novisadi, Muntmr. van de Munte deser Provincie, 
 Weduwenaar van Magteld Hilken, voormaals Weduwe van 
 Enno Christoffel Jager, dewelke verklaarde in de beste en besten- 
 digste forme regtens te constitueren en magtig te maken 
 Pieter de Vries Claaszoon, wonende tot Amsterdam, om in 
 des Comparants absentie waartenemen alle sijne affaires, soo 
 tot Amsterdam als elders, sowel in generalibus als specialibus, 
 soo als hij Comparant, selfs præsent zijnde, soude kunnen en mogen 
 of moeten doen, gevende daarenboven den Comparant aan de Ge- 
 constitueerde de magt en faculteijt om voor den Comparant 
 penningen, het zij schepen, kennissen of andere, te negotieren, 
 de renten op de verschijndagen te voldoen, sijne ongerede goederen 
 daar voor te verbinden en soo nodig te verkopen, de koopspen- 
 ningen te ontfangen en de Koopers na coustume locaal 
 transport te doen, domicilium te kiesen, en wijders alles 
 in allen te doen het geen de natuur van saaken en ge- 
 vallen vereijsschen sal; alles met de magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder verband en 
 submissie als na regten.  Actum d. 11. Januar. 1766. 
 
 Voor Van Holthe en De Wolff Schepenen compareerde de 
 Heer Jan Pannekoek, dewelke verklaarde sig tot Burge te 
 stellen, pro litis expensis, voor Mr. Hendrick Johan Schrassert, 
 in qualiteijt als Volmr. van den Heer Adolph Ambrosius Mark- 
 loff, in soodane saaken als de Heer Burgermr. en Cameraar H.R. 
 Meuwsen op twee obligatien ter comptoire van Salland, 
 staande bij arrest voor HaarEd. Mog. de Heeren Gedeputeerde 
 Staaten van Overijssel, ondernomen heeft, belovende de kosten 
   in 
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 in cas van condemnatie te sullen voldoen, qualificerende en tot 
 Volmagtiger stellende, gelijk doet bij desen, den Hr. en Mr. R. Sandberg, 
 Advocaet tot Zwoll, om naamens hem Comparant ter plaatse daar 
              (in forma) 
 het behoort, die voorñ. burgtogt \/ te præsteren en ten dien eijnde voor 
 soodaene kosten te verbinden en ter parate executie van HaarEd. 
 Mo. de Heeren Gedeputeerde Staaten van Overijssel te stellen, soodane 
 campen lands, namentlijk de Bretcamp, de gehele Conijne Weijde, 
 en den Scherpenhoek, als hij Comparant in de Provincie van Over- 
 ijssel onder ‘t Scholtampt der Stad Zwoll, is hebben liggende, 
 met verdere magt om daaromtrent alle formaliteijten en so- 
 lemniteijten te laeten geschieden, als tot soodane eene burg- 
 stelling nodig is of gerequireert mogt werden en hij Compart., 
 selfs præsent zijnde, soude kunnen of moeten doen, met renun- 
 ciatie van alle exceptien, eene soodane Burge naa regten 
 competerende; des beloofde Mr. H.J. Schrassert q.pr., præsent 
 zijnde, dese sijne Burge te sullen vrijen als regt is.  Actum Harder- 
 wijk den 14. Januar. 1766. 
 
  
 Voor Pannekoek en De Meester loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Hendrik Zikken en Hendrik van der Horst 
 voor ’t erf en sterfhuijs van Harmina van Hierden Weduwe van 
 Andries van Asselt; des beloofden Hendrina van Dalfsen, sig 
 sterk makende voor haar innocente Moeder Margareta van 
 Hierden, en Eijbert van Hierden, naaste Erfgenaamen van voorsr. 
 Hermina van Hierden, geseijde Burgen te vrijen als erfhuis regt 
 is.   Actum Harderwijk den 18. Januar. 1766. 
 
 Voor deselve Schepenen loofden en wierden Burgen, 
 als voorvank regt is, Hendrik Zikken en Hendrik van der Horst 
 voor het erf en sterfhuijs van Andries van Asselt, tot hier toe 
 bij wijlen sijn Ehevrouw Harmina van Hierden in tugt beseten; 
 (Toers Dijsbergen in huijwlijk hebbende Johanna van Asselt) 
 des beloofden Dirk van Asselt, \/ sig sterk makende voor haar 
 absente Suster Trijntje van Asselt en haar Broeder Theodorus  
 van Asselt, als te saamen Erfgenamen ab intestato van 
 voorsr. Andries van Asselt, voor gemelte Burgen te vrijen als erfhuijs 
 regt is.   Actum den 18. Januar. 1766. 
 
 
 Voor Boonen en Van de Graaf Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Renger Jansen en Dirk Evertsen voor 
 het erf en sterfhuijs van Geertruij Martens; des beloofden Gerret 
 Gerretsen, als Vader en Voogd van sijn Kinderen bij wijlen Aaltje 
 Martens ehelijk verwekt, Arnd Cinnen, in huijwlijk hebbende 
 Lijsken Gerretsen, en Marten Gerretsen, Kinderen van Gerret 
 Op de Mellendijk en Lubbertje Martens, sig sterk makende 
 voor haar Moej Johanna Martens, Erfgenamen ab intestato 
 van voorsr. Gerretje Martens, geseide Burgen te vrijen als erf- 
 huijs regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum den 
 21. Januar. 1766. 
 
 
Geprothocoll. ten Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde Wijmt- 
nieuw prothocolle je Willems Weduwe van wijlen Hendrik Rijksen, geassisteert 
fº. 322 vs. met Willem Dageraad, welke bekende voor sig en haar Erven wegens 
   op 
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voor deselve Schepenen heeft de opgenomen en ter leen ontfangen penñ. schuldig te weesen 
selve Wed. aan Reiniers en Vrouw aan Reinier Reiniersen en Cornelia van Dulmen Ehelieden, de 
dese camp verbonden voor f. 100-:- summa van hondert cari. guldena ad 20 stuijvs. ’t stuk, waarvoor 
ad 4 per cent. 10 Dec. 1766 sij belooft alle jaar aan rente te sullen betalen vier gelijke 
 guldens en daar mede te continueren tot de aflosse toe, die 
 alle jaar op de verschijndag (heden over een jaar d’ eerste) sal 
 kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel jaar bevoren 
 van d’een of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, rente en kosten, verbind 
 sij Comparante haar weijkamp, gelegen aan de Weijsteeg aan 
 dese kant van ’t klaphek naast de camp van Evert Bun- 
 schoter ter eenre en die van de Wede. Wouter Petersen ter 
 andere sijde, stellende tot een verdere whaarschap haar per- 
 soon en goederen, met renunciatie van alle exceptien 
 dese contrarierende, in specie van ongetelden gelde.   Act  
 den 26. Febr. 1766. 
 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor W.J. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen als Over- 
prothoc. Rub. hoven fº. 70 weesmeesteren, compareerde Adriana Cornelia van Toll, Weduwe 
vs. en landern. tussen van wijlen den Commis Lonkenbeijn, dewelke, sig sullende ver- 
den Enck en Hooge Zij- andersaten, verklaarde na examinatie van den staat en omstan- 
pelt fº.249 vs. digheden van haar boedel, welke sij Comparante voor sig en 
 als Tugtenaresse pro indiviso beseten heeft, met de onderbenoemde 
 Voogden overeengekomen te zijn, om aan haar minderjarige 
 Soon J.P.M. Lonkenbeijn voor sijn Vaders versterf afgoeding te 
 doen op volgende wijse. 
 Aanvankelijk verklaarde sij Comparante te renuncieren van 
 alle regt van tugt met de gevolgen van dien, welke haar op den 
 boedel van haar overleden Eheman was competerende. 
 Vervolgens verklaarde sij Comparante aan haar gem. Zoon in 
 een vollen en volkomen eijgendom te cederen en te transporteren 
 een camp lands, gelegen aan de Enge Steeg, verpagt aan Bessel 
 Albersten voor een summa van 36 guldens jaarlijks. 
 Mitsgaders een hof met desselfs hofhuijsje en verder getim- 
 mer, kennelijk gelegen buijten dese Stad in de Touwbaan, 
 soo als deselve tot hier toe bij haar selve is gebruijkt geworden. 
 Voorts is geconditioneert dat de klederen, linnen en wollen, sil- 
 ver en goud, en wat daar onder begrepen kan werden, tot de overle- 

 dens Mans lijff behoort hebbende, aan de Voogden hier onder 
 gem. sullen worden overgegeven. 
 Edog, de goederen die sig in de Bank van Leening bevinden en 
 niet tot de een of anderens lijf behooren, sullen in twee egale 
 portien verdeelt en de eene door de Comparante en de 
 andere door de Voogden na sig genomen worden, van welk een 
 en ander een inventaris sal geformeert worden en soo bundig 
 zijn als of dese woordelijk geinsereert waare. 
 Vervolgens verklaarde sij Comparante op sig te neemen en te 
 sullen voldoen alle schulden en lasten van den boedel, belovende 
 haar voornoemde Soon voor alle op en aanspraak, niet alleen 
 te sullen guaranderen maar in het bijsonder, dat sij Comparante 
   gee 
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 geene van haare goederen, hoe ook genaamt, uijt dese Stad sal 
 verbrengen of vervoeren, voor en aleer aan de Voogden tot genoegen 
 sal zijn gebleken, dat uijt de goederen die hier mogten verblijven 
 alle de schulden met den aankleven van dien kunnen werden 
 voldaan, verbindende ten dien eijnde tot nakoming van all het 
 gunt voorsr. haar persoon en goederen, deselve in allen gevallen 
 hiertoe relatie hebbende submitterende alleen de Judicature 
 van de Magistraat der Stad Harderwijk. 
 En eijndelijk verklaarde sij Comparante haar Soon te sullen alimenteren, 
 kleden, reeden, agtervolgens den staat van haar boedel en verder te 
 laeten leeren dat tot een ordentelijk bestaan sal nodig hebben, 
 waartegens sij Comparante sal profiteren de opkomsten en renten 
 die van de camp en hoff, na aftrek van de reparatien, sullen komen 
 over te schieten. 
 Hier waaren aan over en mede te vreden André Stolte en Andries van 
 Asselt, als bij Heeren van de Magistraat aangestelde Voogden, op 
 wiens verklaringe wij dese hebben geapprobeert en getekent binnen 
 Harderwijk den 28. Febr. 1766. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen, en meede als Over- 
 weesmeesteren, loofden en wierden Burgen, als voorvank regt is, Aart 
 van Wanrode en Jan van Luijk voor het erfhuijs van wijlen Jacobus 
 Hoefnagel; des beloofde Harmannus Poelman, als in huijwlijk 
 hebbende Grietje Hoefnagel, sig sterk makende voor Johanna 
 Hoefnagel en Harmannus Hoefnagel, wonende beijde tot Haarlem, 
 alsmede voor Willem Hoefnagel, in Nederlandsch Indien sig be- 
 vindende, en Jan Velthuijsen, bij doode van geseide Jacobus Hoef- 
 nagel thans eenige Voogd van de minderjarige Kinderen van 
 wijlen Leendert Hoefnagel, ehelijk geprocreert bij Grietje Peelen, 
 voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk 
 den 4. Maart 1766. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Maria 
 van Elsland, geboortig van Haarlem, geassisteert met Mr. Jan 
 Apeldorn, verlatene Vrouw van Casper Martens, dewelke verklaarde 
 thans enige jaaren bij eenen Hendrik Priester alhier ingewoont 
 hebbende en alnog bij deselve op voorsorge van haar Oom Willem 
 van Oukerken is woonende, die ook aan haar en twee Kinderen 
 de nodige onderhout altijd verschaft en besorgt heeft en alnog 
 continueert, dewijl mijn Moeder Jacomina van Oukerken, Weduwe 
 Gilles van Elsland, van haar voornoemde Broeder Willem van 
 Oukerken mede tot haare onderhout assistentie moet genie- 
 ten, en alsoo niet in staat om aan mij en mijne Kinderen 
 ijts tot onderhout bij te setten, en dewijl mijn voornoemde 
 Moeder Jacomina van Oukerk, Wed. Gilles van Elsland, op den 
 18. Feb. deses jaars tot Haarlem is koomen te overlijden en mij 
 al te wel bewust is, dat den nagelaten boedel op verre na soo 
 veel niet sal bedragen als de schulden op deselve sig sullen be- 
 vinden, en ik tot derselver voldoeninge om voorgemelte redenen in ’t geheel 
 buijten staat ben om die verstorven boedel van mijn Moeder Zal., voor 
 de helft op mij verstorven, te aanvaarden, maar daar van ten 
 eenemaal moet afsien en renuncieren, en dewijl mijn Neev 
 Laurens van Oukerk sig al nu niet ongenegen toont om in 
 de liefdadigheden van sijn Vader Zal., soo ten opsigte van mij als mijne 
   Kin  
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 Kinderen te willen continueren, en alnu aan mij heeft voor- 
 geslagen om dien boedel van mijne Moeder Zal. te willen 
 redden, op sig te neemen en het erfhuijs en sterfval te ver- 
 burgen, bij aldien ik wilde verklaren van deselve te willen 
 afsien en te renuncieren, soo hebbe, sonder de allerminste 
 hæsitatie bij mij selven te maaken, geresolveert om van 
 dien boedel aftesien en daar van te renuncieren, gelijk 
 ik bij dese wel expresse verklaare van deselve aftesien 
 en te renuncieren en mijn regt op dien boedel aan mijn voor- 
 noemde Neev volkoomen met d’uijterste dankbetuijginge 
 overtegeven, om deselve na sijn welgevallen en goedvinden 
 te aanvaarden en te redden, sonder dat hij oojt of ten eeni- 
 ger tijd sal gehouden weesen of verpligt blijven eenige 
 de allerminste verandwoordingen of staat en inven- 
 taris aan mij of aan mijne Kinderen te geeven, en alsoo 
 voor mij en als Moeder en Voogdesse mijner Kinderen ver- 
 klaare den geheelen boedel sonder eenige reserve, uijt 
 wat hoofde het ook mogte voorkomen, aan mijn Neev 
 voornoemt overtegeven, en op het allerkragtigste daar 
 van te renuncieren. 
 Alles onder verband van mijn persoon en goederen, mede 
 die mij namaals mogten koomen aan te erven en 
 aan te sterven, deselve stellende ten bedwange en exe- 
 cutie van allen Heeren Hoven, Rigteren en Gerigten, 
 en speciaal den Edelen Hove van Holland, om in cas 
 van eenige oppositie alle verschotten, so ten opsigte 
 van mij en mijne Kinderen, als aan mijn Moeders 
 Zal. boedel gedaan, daar aan te verhaalen.  Actum den 
 11 Maart 1766. 
  
 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerde den 
 Heer Jan Pannekoek, siek te bedde leggende dog sijn volle 
 verstand en uijtspraak volkomen magtig, verklaarde 
 met inhæsie van sijn laatste geformeerde dispositie, 
 bij wijse van codicil te legateren en bemaaken 
 aan sijn Dienstmaagd Harmtje Lubberts voor haar 
 getrouwen dienst gedurende de tijd van agtien 
 jaaren, de summa van drie hondert guldens eens 
 boven en behalven de huur aan haar competerende, 
 met versoek enn tegelijk zijn begeerte zijnde, dat 
 deselve door sijn Erfgenamen kort na sijn dood uijt 
 sijn gereedste goederen prompt sal werden voldaan en 
  effect sal sorteren, soo als sulks na regten het best 
 kan volstaan. 
 T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen 
 Harderwijk den 11. Maart 1766. was nevens twee ca- 
 chetten in rood lak gedrukt getekent  R.C.W. de Wolff 
 van Westeroode.  H.J. Schrassert. 
 

Geprothocoll ten Voor Oosterbaan en Pannekoek Schepenen compareer- 
nieuw Prothoc. Rub. den Hendrik Jansen en Anna Geertruijd Huijsman Eheldn. 
Hoven voor de Lutteke-   de 
poort fº. 40 vs. 
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 dewelke bekenden voor sig en haare Erven wegens opgenomen 
 en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig 
 te zijn aan den Heer Adolph Ambrosius Marklof. Capt. Lieut. 
 onder de troupes van dese Staat tot Nagapathnam op de kust van 
 Cormandel, de summa van vier hondert Car. guldens ad 20 st. holl. 
 ’t stuk, van welke penningen sij Comparanten beloofden jaarlijks en 
 alle jaar op derselver verschijndag, heden over een jaar d’eerste, te 
 sullen betalen een interesse van vier gelijke guldens van ijder hondert 
 en daar in tot derselver aflosse toe, welke alle jaar op de verschijns- 
 dag sal mogen en moeten geschieden, mits van de een of andere 
 sijde een vierdeel jaars bevorens gedenuncieert zijnde, te continueren. 
 Voor welk capitaal, renten, en bij onverhoopte wanbetalinge te 
 vallen kosten, sij Comparanten bij desen verbonden haare personen, 
 gereede en ongereede goederen, en tot een speciael onderpand stelden 
 haar hof, gelegen buijten de Luttekepoort bij de oude moole 
 naast den hof van dr. J.C. Huijsman ter eenre en Adam van Luijk 
 ter andere sijde, alles onder verband en submissie als na regten 
 en renunciatie van alle exceptien.   Actum Harderwijk den 19 Mart 
 1766. 
 
 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen compareerde 
 Vrouwe Magdalena de Dompière de Jonquieres, Weduwe wijlen 
 den Heer Capiteijn van den Steen, woonagtig te Harderwijk, die 
 bij deese tegenswoordige constitueert en volmagt maakt den Heer 
 Philip Muijsson, Coopman te London, tot haar waar en wettige 
 Gevolmagtigde, specialijk om voor haar in haare naam en ten 
 haaren behoeve te verkopen, assigneren en transporteren aan 
 soodanige persoon of personen, als hij sal komen goed te vinden, 
 de summa van vijf en dertig ponden sterlings, zijnde uijt haar 
 tegenswoordig capitaal en interest in de saam gevoegde capitalen 
 der nieuwe Zuijdzee annuiten, om de gelden voor die verkoop 
 te ontfangen, daar voor soodanige wettige quitantie en bevrijdinge 
 te geven als sij selfs soude kunnen ende vermogen te doen, 
 en dien sij, persoonlijk præsent, was bekragtigende en van waarde 
 houdende bij deesen al wat haar voornoemde Gevolmagtigde 
 sal doen of veroorsake te werden gedaan in en omtrent het 
 voorschreven, in kragte van dese tegenswoordige. 
 In getuijgenisse waarvan heeft de Comparante dese in onse 
 præsentie eijgenhandig getekent en gesegult. 
 was nevens een cachet in rood lak gedrukt, getekent 
 M. Wed. van den Steen geboore de Dompière de Jonquieres. 
 En tot verdere confirmatie hebben wij het Secreet Segul 
 deser Stad hier op doen drukken en door onsen Secretaris doen 
 tekenen, en vermits geen Notarissen sig in onse Stad be- 
 vinden, hebben wij ondergeschreven twee regerende Magistraats 
 personen dese als getuijgen getekent en gesegult, zijnde 
 alhier geen gesegult papier gebruijkelijk, aldus gedaan te 
 Harderwijk den 20. Maart 1766.  was nevens twee cachetten in 
 rood lak gedrukt, getekent  H. van Westervelt. H.C. van de Graaff. 
 
Geprothocoll. ten Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Beerd Dirksen 
nieuw. prothocoll fol. en Naaltjen Classen Ehelied., welke bekenden voor sig en haar 
901 Rub. Lander. en Erven Erven opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Gerretje Jans 
van ’t erve van Br. Wede. van Gerret Jacobsen wegens geleende en ontfangen pen- 
W.J. van Westervelt ningen de summa van een hondert gulden Hollans ad 20 
rondsom met den   st. 
Duijnen. 
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 stuijvs. ’t stuk, waar voor Comparanten beloven jaarlijks 
 op de verschijndag (heden over een jaar d’eerste) aan rente 
 te sullen betalen drie gulden en tien stuijvers, en daar mede 
 continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op gem. 
 verschijndag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar 
 bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde; stellende voor ca- 
 pitaal, renten en kosten tot een speciaal onderpand een 
 stukjen hoojland, gelegen aan de Hierder beek ter eenre 
 en Burgermr. H. van Westervelt ter andere sijde in deser Stad 
 Schependom en genaamt den Akker van Souten, en daar be- 
 nevens tot een generaal verband haar personen en goederen 
 ten bedwang als na regten, met renunciatie van alle 
 exceptien dese contrarierende, in specie van ongetelden 
 gelde.   Actum d. 20. Maart 1766. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Evert Holl 
 en Grietjen Peelen Eheliedn., welke bekenden aan Hendrik Jansen 
 en sijn Huijsvrouw Anna Geertruijd Huijsmans en haar Erven opregt 
 en deugdelijk schuldig te zijn de summa van seven en sestig Car. 
 guldens, procederende wegens hoeden aan ons Comparanten van 
 tijd tot tijd gelevert, voor welke summa, sampt alle onverhoopte 
 kosten sij Comparanten, met haaren vrije wille en volkomene 
 informatie van verwillekeurings regten, verbinden ende bij 
 parate executie en aankering verwillekeurt hebben, doende 
 sulks kragt deses, alle haare gerede goederen, gene van dien uijt- 
 gesondert, om alle hinder en schade daar aan te verhaalen, met 
 renunciatie van alle exceptien en uijtsluijten den inhout 
 deses eenigsints contrarierende.  Actum den 22. Maart 1766. 
 
 
 Wij, Reijndert Christoffel Willem de Wolff en Hendrik Johan Schrassert, 
 der beijden regten Doctoren, als Schepenen der Stad Harderwijk, doen 
 kond en verklaren mits dese, dat wij ter instantie van Mr. H.J. Ar- 
 desch, Advocaat en Ontfanger alhier, ingevolge superscriptie van 
 sekere testamentaire dispositie, door Joan Pannekoek op den 27. No- 
 vemb. 1765 voor ons gepasseert, gequalificeert om geseide testament 
 aanstonds naa desselfs dood te doen openen, op heden versogt zijn 
 ten sterfhuijse van gemelte Joan Pannekoek, die kort te vooren 
 overleden was, alwaar ons heeft overgegeven een besloten en gecachetteert 
 papier, zijnde derselver superscriptie als volgt: 
 “Compareerde voor ons, ondersr. Schepenen der Stad Harderwijk de 
 “Heer Joan Pannekoek, wonende binnen dese Stad, gesond van ver- 
 “stand en met ons gaande en staande, en heeft ons overgegeven 
 “dit besloten papier, met verklaringe daar inne te weesen sijn 
 “laatste en uijterste wille, begerende dat hetselve sal effect 
 “sorteren en agtervolgt werden als testament, legaat, codicil, giften 
 “ter saake des doods, of op soodane andere wijse als ’t selve best na 
 “regten sal kunnen bestaan, met begeerte teffens, dat dese aan-   
 “stonds naa sijn dood sal werden geopent, qualificerende mitsdien 
 “Mr. H.J. Ardesch, Advocaat en Ontfanger alhier, om de aperture 
 “alsdan te besorgen, sonder dat eenige voorafgaande citatie of con- 
 “vocatie der naaste Vrienden nodig sal wesen. 
 “Wijders verklaarde de Comparant te qualificeren en volmagt te 
 “maken kragt deses Mr. J. Schrassert, Advocaat tot Arnhem, 
 “om in aansien van desselfs Heerengoed, soo het nodig mogte 
 “zijn, approbatie deses bij die van de Rekening in Gelderland te 
   ver  
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 “te versoeken, alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 “en indemniteijt. 
 “In waarheijts oirkonde is dese door ons Schepenen, alsmede door onsen 
 “Secretaris getekent en besegult binnen Harderwijk op den 27. Novemb. 
 “17C.vijf en sestig, was nevens drie cachetten in rooden lak getekent 
 “R.C.W. de Wolff. H.J. Schrassert. Abr. van de Graaff Secr. 
 Deese onse cachetten en ondertekeningen benevens die van den Secretaris 
 gesien en geexamineert hebbende, deselve gaaf, geheel, en ongevitieert 
 bevonden, heeft onsen meeden Raadsvrind den Heer Mr. H.C. van de 
 Graaff, in desen vertretende de plaats van onsen wegens indispositie 
 absenten Secretaris Abr. van de Graaff, d’ enveloppe geopent en 
 het daarin zijnde besloten papier of instrument, soo en als het- 
 selve bij transfix onder het cachet van onsen gemelten Raads- 
 vrind loco Secretaris bij dese geannecteert is, op en voorgelesen in 
 tegenwoordigheijt der naast bestaande Vrienden, als Zara Palthe, 
 Weduwe van wijlen den Rentmeester Oosterbaan, onsen meden Raads- 
 vrind Harmen Hendrik Pannekoek, Mr. Evert Jan Ammon, als in 
 huijwlijk hebbende Fenna Henrietta Pannekoek, en de Proponent 
 Arnoldus Pannekoek. 
 Wijders heeft Mr. H.J. Ardesch qual. præd. bij ons versogt van een 
 en ander registrature in forma, dat wij geaccordeert en onsen 
 Secretaris Abr. van de Graaff mits dese daartoe geauctoriseert 
 hebben. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Harderwijk 
 den 24. Maart 17C. ses en sestig. was nevens twee cachetten 
 in rooden lak getekent,  R.C.W. de Wolff, H.J. Schrassert. 
 in margine stont het transfix met een cachet in rood lak ge- 
 tekent  H.C. van de Graaff loco Secretarii. 
 
                                                 Superscriptie 
 Compareerde voor ons, ondersr. Schepenen der Stad Harderwijk, de 
 Heer Joan Pannekoek, wonende binnen dese Stad, gesond van 
 verstand en met ons gaande en staande, en heeft ons overgegeven 
 dir besloten papier, met verklaringe daar inne te wesen sijn 
 laatste en uijterste wille, begerende dat hetselve sal effect 
 sorteren en agtervolgt werden als testament, legaat, codicil, 
 giften ter saake des doods, of op sodane andere wijse als ‘t 
 selve best na regten sal kunnen bestaan, met begeerte teffens, 
 dat dese aanstonds na sijn dood sal werden geopent, qualificeren- 
 de mitsdien Mr. H.J. Ardesch, Advocaat en Ontfanger alhier, om de 
 aperture alsdan te besorgen, sonder dat eenige voorafgaande citatie 
 of convocatie der naaste Vrienden nodig sal wesen. 
 Wijders verklaarde de Comparant te qualificeren en volmagt te maken 
 kragt deses Mr. J. Schrassert, Advocaat tot Arnhem, om in aansien 
 van desselfs Heeregoed, soo het nodig mogte zijn, approbatie deses 
 bij die van de Rekening in Gelderland te versoeken; alles met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt. 
 In waarheijts oirkonde is dese bij ons, Schepenen, als meede door 
 onsen Secretaris getekent en besegult binnen Harderwijk op den 
 27. Novemb. 17C. vijf en sestig. was nevens drie cachetten in rooden lak ge- 
 tekent  R.C.W. de Wolff, H.J. Schrassert. Abr. van de Graaff Secr. 
 
                                                   Testament 
 Ik, ondergeschreven Joan Pannekoek, in overweging genomen 
 hebbende de sekerheijt des doods en onsekere uure van dien, 
 en niet gaarn uijt dese wereld willende scheiden sonder alvorens 
   over 
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 over mijne tijdelijke goederen, mij van God verleent, en die ik 
 stervende soude mogen nalaten, te disponeren, aanvankelijk 
 verklare bij desen te revoceren en casseren alle soodane testa- 
 mentaire dispositien of uijterste wille, als ik voor dato de- 
 ses gemaakt mogte hebben. 
 En om tot dese mijne laatste en uijterste wille te koomen, 
 verklare ik bij desen te legateren en bemaaken aan mijne 
 Nigt Sara Palthe, Weduwe van wijlen Hendrik Ooster- 
 baan, en bij vooroverlijden (dat is soo sij voor mij mogt ko- 
 men te sterven) aan haare Kinderen of descendenten welke 
 mijn sterfdag souden mogen beleven, navolgende goederen als 
 (1) mijn half erve in Tonsel onder den Ampte van Ermelo 
 gelegen, met wijlen mijn Broeder B.W. Pannekoek gemeen, 
 met alle desselfs ap en dependentien. 
 (2) de Thiend in Tonsel onder Ermelo, soo en als deselve door 
 gemelde erve en andere landereijen loopt, en aan mij is 
 toebehorende. 
 (3) mijn half erve tot Leuvenum onder gemelte Ampte 
 gelegen, sooverre mijn is toebehoorende, zijnde een Heeren- 
 goed, daar van mijnen Neef Jan Pannekoek Zaelwehr 
 besitter is, en het overige aan mijne voorñ. Nigt is toe- 
 behorende, met sijn ap en dependentien, regten en geregtig- 
 heden, sullende soo nodig de approbatie deses bij die 
 van de Rekening laeten versoeken, en 
 (4) mijn huijs binnen dese Stad bij mij selfs bewoond wordende, 
 meede met desselfs regt en geregtigheijt, lusten, lasten 
 en servituten, en voorts in het generaal al ’t geene 
 die gelegateerde goederen aankleven mogten. 
 Vervolgens legatere ik aan mijn Neef Arnoldus Pann- 
 koek, jongste Soon van mijnen Broeder B.W. Pannekoek 
 voorñ., alle mijne klederen en lijfsbehoor, het zij goud, 
 silver, linnen en wollen, en alsoo in het generaal al  
 wat tot mijn lijf beoort, niets uijtgesondert, als mede 
 nog mijn land, zijnde vier campen lands gelegen onder 
 Zwolle, mede met desselfs regt en geregtigheijt, lusten, 
 lasten en servituten. 
 Wijders verklare ik tot mijn eenige en universele Erfgena- 
 men te nomineren en institueren kragt deeses mijn voorñ. 
 Nigt Sara Palthe, Weduwe van Hendrik Oosterbaan, en bij 
 vooroverlijden haare Kinderen of descendenten, welke mijn 
 sterfdag sullen mogen beleven voor de eene helfte, en mijn 
 gem. Neef Arnoldus Pannekoek  voor de andere helfte, 
 ten effecte dat een ijder de halfscheijt van mijne verdere 
 na te latene goederen, waar die in bestaan mogten, het 
 sij gerede of ongerede en alsoo niets uitgesondert, gelijk 
 mede hare hier voren gelegateerde goederen aanstonds 
 na mijn overlijden sal hebben, besitten en behouden eeu- 
 wiglijk en erffelijk en daar mede mogen handelen na 
 welgevallen, sodanig en met expresse begeerte, dat mijne 
 voorñ. Erfgenamen geene meubilaire inboedels goederen bij 
 erfhuijs mogen verkopen, maar deselve onderling in vreede 
 verdeijlen. 
   Eijn 
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 Eijndelijk verklaare ik tot Executeur van dit mijn testament te 
 versoeken, nomineren en aanstellen den Heer Mr. H.J. Ardesch, Ad- 
 vocaat alhier, ten eijnde om niet alleen mijne begraefenis te bestellen 
 en daaromtrent alles te reguleren, maar ook aan denselven gevende 
 alle sodane magt, authoriteijt en qualificatie, als aan een Execu- 
 teur na regten is competerende, ook met magt van assumptie, 
 surrogatie en substitutie soo hij sal goedvinden, al het welke 
 ik sonder inductie of persuasie betuijge te wesen mijne ernstige, 
 laatste en uijterste wille die ik begeere, dat na mijn dood 
 agtervolgt worden en volkomen effect sorteren sal als testament, 
 legaat, codicil, gifte ter saake des doods, en voorts soo als best 
 na regten sal konnen bestaan, daartoe alle faveuren en bene- 
 ficien regtens implorerende. 
 Beveelende eijndelijk mijne Ziele aan Gods barmhartigheijt 
 en mijn lighaam aan de aarde. 
 In waarheijts oirkonde is deese door mij, nadat deselve door een 
 vertrouwde hand heb doen instellen en schrijven, en door 
 mijn gelesen en herlesen zijnde, eijgenhandig getekent en 
 besegelt binnen Harderwijk op den 27. November 17C. vijf en sestig. 
 was nevens een cachet in swart lak getekent  Joan Pannekoek. 
 
                                                Acte van Approbatie 
 Die van de Rekening in Gelderland doen te weten een ijgelijk die 
 desen sal voorkomen, hoe dat op huijden ter Camere erschenen is 
 Dr. Johan Schrassert, Advocaat voor den Hove van Gelderland, als 
 Volmagtiger van Joan Pannekoek, vertonende een beslote testa- 
 mentaire dispositie met drie cachetten in rooden lacken uijtgedrukt 
 toegemaakt, hebbende aan de eene sijde volgende superscriptie 
 Compareerde voor ons onders. Schepenen der Stad Harderwijk de Heer 
 Joan Pannekoek, wonende binnen dese Stad Harderwijk, gesond 
 van verstend en met ons gaande en staande, en heeft ons over- 
 gegeven dit besloten papier met verklaringe daar inne te 
 wesen sijn laatste en uijterste wille. Begerende dat hetselve 
 sal effect sorteren en agtervolgt werden als testament, legaat, 
 codicil, gifte ter saake des doods of op sodane andere wijse, als 
 hetselve best na regten sal kunnen bestaan, met begeerte 
 teffens, dat dese aanstonds na sijn dood sal werden geopent, quali- 
 ficerende mits desen H.J. Ardesch, Advocaat en Ontfanger al- 
 hier, om aperture alsdan te besorgen, sonder dat eenige voor- 
 afgaande citatie of convocatie der naaste Vrienden nodig 
 sal wesen; wijders verklaarde de Comparant te qualificeren 
 en volmagt te maken kragt deses Mr. J. Schrassert, Advocaat 
 tot Arnhem, om in aansien van desselfs Heerengoed, soo het nodig  
 mogte zijn, approbatie deses bij die van de Rekening in Gelderland 
 te versoeken, alles met magt van substitutie, belofte van rati- 
 habitie en indemniteijt. In waarheijts oirkonde is dese door 
 ons Schepenen, als mede door onsen Secretaris getekent en besegelt 
 binnen Harderwijk op den 27. Novemb. 17C. vijf en sestig, was nevens 
 drie cachetten in rooden lacke uijtgedrukt, getekent, R.C.W. de 
 Wolff, H.J. Schrassert, Ab. van de Graaff Secret. 
 En versogte den Comparant qq van gemelde testamentaire 
 dispositie, soo het nodig mogte zijn, voor soo verre de Heeren- 
 goederen aangaan, approbatie door brieven in forma. 
   Die 
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 Die voors. van de Rekening, genegen wesende in dit versoek, heb- 
 ben gemelte testamentaire dispositie voor soo verre de Heeren- 
 goederen daar in vervat aangaat, geapprobeert en geconfirmeert 
 doende sulks deses, mits dat daar voor tot een recognitie aan 
 handen van Melchior Greve, Keurmr. van Veluwen, betaalt 
 sal worden eene gold guld. van CXVI stuijvers, om daar af in 
 den Ed.Mog. Heeren Staten deses Furstendoms en Graafschaps 
 oire Heerengelden, rijsvoeder, rookhoender en andere verdere 
 geregtigheden op den goede staande, ende een ijderen sijns 
 goeden regten hiermede onbenomen; gegeven in de Camer 
 van Rekening des Furstendoms Gelre en Graafschaps Zut- 
 phen te Arnhem onder ’t grood Cachet derselver Camere 
 den 3. Decemb. 1765 des voordemiddags om half een uur. was 
 nevens een zegel in eenen rooden ouwel, overdekt met een 
 papiere ruijte, getekent E. van Eck. stond ter sijden boven- 
 staande eene g. guld is aan mij onders. qq. voldaan, getekent 
 E. van Eck qq. 
 
 
 Voor Van Holthe en Schrassert Schepenen compareerde den Heer 
 en Mr. Heribert van Westervelt, onsen mede Raadsvrind, en ver- 
 klaarde in de beste en bestendiste forme regtens te consti- 
 tueren en magtig te maken kragt deses de Heeren Mr. H.J. 
 Ardesch, Advocaat en Ontfanger alhier, en J.H. Rochet, Rent- 
 meester der Heerlijkheijt ’t Loo, te samen en ijder in ’t bij- 
 sonder, ten eijnde om naamens den Heer Comparant, als voor 
 een vierde van een vol deel Eijgenaar van het Hoogsoerend- 
 sche Bosch, te compareren op de aanstaande vergadering of 
 boschmaaldag van het gemelte bosch, sullende gehouden 
 werden op woensdag na Paaschen deses jaars, soo nodig voor- 
 af het maalregt of stemgeregtigheijt te winnen, en vervol- 
 gens in en omtrent alles en in alle propositien die gedaan 
 mogten werden sodanig te adviseren en te helpen resolveren, 
 als diegene sal koomen te doen, welke naamens sijn Hoogh. 
 den Heere Prince van Orange en Nassauw die vergaderinge 
 sal bijwoonen, en sig in alles met denselven te conformeren, 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indem- 
 niteijt, onder verband en submissie als na regten.   Actum den 
 27 Maart 1766. 
 
 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerde onsen meden 
 Raadsvrind de Heer Burgermr. A. van Holthe, pro se en als Wedu- 
 wenaar en gelijftugtigde Boedelhouder van wijlen sijn Ehevrouwe 
 Andrea Smit, en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 van regten te constitueren en magtig te maken, sulks doende 
 kragt deses, de Advocaat E.J. Ammon, ten eijnde alle des 
 Comparants saaken, pro se et qualitate præd., so buijten als 
 in regten, waarteneemen, waar ter plaatse en voor wat Gerigte 
 het ook mogte zijn, ’t zij ook met wat ingangen van regten 
 de saaken diende geentameert te worden, en generaal tam 
 active quam passive contra quosuimque te ageren of de 
 saake te defenderen, deselve ten uijteijnde en executie 
 te vervolgen, te accorderen, transigeren, penningen te 
 ontfangen en daar voor te quiteren, en alles te doen 
   en 
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 en te verrigten dat de merites der saake soude koomen te vereijschen 
 en de Heer Comparant, selfs præsent zijnde, soude kunnen mogen en moeten 
 doen, met expresse begeerte, dat een nadere of ampelder volmagt gere- 
 quireert wordende, deselve alhier voor geinsereert gehouden werd; alles 
 met magt van substitutie, onder belofte van ratihabitie en indem- 
 niteijt, mits den Geconstitueerde behoorlijke rekening en reliqua 
 kwaame te doen, verbindende daar toe den Heer Comparant sijn per- 
 soon en goederen, met submissie als na regten.  Actum Harderwijk 
 den 27. Maart 1766. 
 
Geprothocoll. ten Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Gerrit 
nieuwen prothocol Reijers en Dreesjen Brands Ehelied., welke bekenden voor sig en 
fº. 369. haar Erven wegens ter leen ontfangen penningen opregt en deug- 
 delijk schuldig te weesen aan Andries van Asselt, Mr. Stads Chi- 
 rurgijn alhier, en Woutertje Dreesen Eheliedn. de summa van 
 twee hondert gulden ad 20. stuijvs. ’t stuk, daar voor belovende 
 jaarlijks op de verschijndag (heden over een jaar d’eerste) te 
 sullen betalen vier gelijke guldens van ijder hondert en sullen 
 daar meede continueren tot de aflosse toe, die alle jaar op de 
 verschijndag voorsr. sal kunnen geschieden, mits een vierdeel 
 jaar bevorens van d’eene of andere sijde opgeseijt of opge- 
 eijscht zijnde; tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en 
 kosten verbinden Comparanten een saaj camp, ongeveer drie 
 schepel gesaeij, gelegen in de lagen Hierder Enck, ten Oosten 
 Jan Arndtsen en ten Westen het land van Br. H. van Wester- 
 velt, soo en als thans werd gebruijkt bij Jan Gerretsen, 
 stellende tot een verdere whaarschap haar personen en goederen 
 ten bedwang en submissie als na regten, onder renunciatie 
 van alle exceptien dese contrarierende, in specie van onge- 
 telden gelde.   Actum den 1. April 1766. 
 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerde Evert Fijn 
 van Draat, als in huijwlijk hebbende Fennetje van Cleeff, Dogter 
 van wijlen Engeltje Weddeling, ehelijk geprocreert bij Jan van 
 Cleeff, als mede Erfgenaam van haar Oom, wijlen Harmannus 
 Weddeling, sonder wettige lijfsgeboorte overleden te Neede, 
 gelegen in de Graafschap Zutphen in de Heerlijkheijd Borkelo, 
 welcke verklaarde mits dese nomine uxoris te constitueren 
 en volmagt te maken sijn Swager Harmannus van Cleeff, om 
 sijn Vrouws interesse in en omtrent dien boedel waarteneemen, 
 soo nodig inventaris te vorderen, die te doen beedigen, deselve te 
 accepteren of querelleren na bevind van  saaken, huijsen, landereijen 
 en verdere boedels vaste goederen te verkopen, deselve te transpote- 
 ren, voor alle evictie en opspraak caveren, de gerede goederen 
 bij openbaren erfhuijse te doen verkopen, penñ. te ontfangen, daar 
 voor te quiteren, dood en andere boedels schulden te helpen betalen, 
 de schulden, die nog te innen zijn, soo nodig met middelen regtens 
 intevorderen, daar voor te caveren, transigeren, en verders te doen  
 wat daar toe vereijscht werd, voorts met de overige mede Erfgenamen 
 te treding tot schifting en scheijding des boedels, maagescheij- 
 ding op te rigten, deselve te tekenen, haar erfportie te ontfan- 
 gen, daar voor quiteren, en generalijk alles te doen en te verrigten 
 wat hij Comparant, selve præsent zijnde, soude kunnen 
 mogen of moeten doen, met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemniteijt, mits de Geconstitueerde 
   ver 



 93

ORAH-154  1766 fol.046vso 
 
 verpligt blijve wegens sijne verrigtingen in desen, te doen 
 behoorlijk bewijs, rekening en reliqua.  Actum den 2. April 1766. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Coen- 
 raad Oijen en Lijsbet Versteeg Ehelied., welke bekenden voor 
 sig en haar Erven in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en over sulks te cederen en transporteren, een huijs 
 in de Burgstraat naast de Munt, staande tussen de huijsen 
 van Jan Veehof en de Wed. Mijns Jacobsen, soo als thans 
 bewoond werd bij Olof Hendriksen, doende in ordinaris verponding 
 25 st., aan en ten erflijken behoeve van Jacobus Raeijen, voor 
 twee hondert en vijftig gulden vrijgeld, daar van Comparanten 
 bekennen voldaan en betaalt te weesen; des beloofden voorsr. 
 parceel te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, 
 tot de verponding 1764 en heerstedegeld 1765 incluijs, daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is, mits dat de Comparanten het 
 lopende halve jaar huur, met 1. Meij aanstaande verschij- 
 nende, sullen profiteren, alles onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum 4. April 1766. 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoek Schepenen compareerde Mar- 
 gareta Stols, Wede. van Jan Stand, geassisteert met haar aangetrouwde 
 Soon Eijbartus Apeldorn, welke verklaarde in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en kragt deses te cederen en transpor- 
 teren aan Zeger Claasen en sijn Erven, een huijs met sijn ap 
 en dependentie, regt en geregtigheijt, lusten, lasten en servituten, 
 soo als bij den Koper sedert den 13. Julij 1762 is gebruijkt en be- 
 seten geweest, zijnde vrij van verponding, dog belast met 
 een jaarlijkse recognitie van vijftien stuijvers voor dese Stad, 
 staande buijten de Hooge Bruggepoort, en sulks voor een sum- 
 ma van vier hondert en vijftig gulden, daar van sij Comparante 
 bekende de laatste met de eerste penning voldaan te zijn. Belo- 
 vende gem. huijs te wagten en wharen kommervrij en alle voor- 
 pligt daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en 
 submissie als na regten.   Actum 9. Apr. 1766. 
 
 
 Wij, Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stad Harderwijk, 
 doen kond en certificeren mits deze dat Dr. Hendrik Johan Ardesch, 
 als Ontfanger der verponding over dese Stad en Schependom, wegens 
 agterstedige verponding op den 16. Junij 1759 executive heeft doen 
 peijnden aan het huijs met desselfs ap en dependentie van wijlen 
 Capiteijn Jan van Voorst, staande binnen deze Stad in de Vijhestraat 
 tussen het Gasthuijssteegje en het huijs van Rijket Apeldorn Dece- 
 mers, doende in ordinaris verponding sonder stadsstuijver ..                       
 dat bij geen oppositie der Erfgenamen gemelten Ontfanger op 
 sijn nadere instantie den 1. Septemb. daar aan volgende verleent is 
 aankering en distractie, gelijk ook ’t selve op den 14. daar aan in 
 het openbaar verkoft is op een sesjarige losse of redemptie aan 
 Lubbertus Bunskerken voor twee hondert en eene gulden, dewelke 
 op den 1. Januar 1760 daar van besit genomen en gemelte koopspenñ. 
 aan handen van onsen Secretaris betaalt heeft en wij daar over erkent 
 hebben, en also voorsr. ses jaaren verlopen zijn sonder dat dit huijs 
 behoorlijk is ingelost, cederen en transporteren wij mits deese 
 den volkomen eijgendom van meergemelte huijs met desselfs regten 
 en geregtigheden, soo als tot hier toe beseten hebben, aan Lubber- 
 tus Bunskerken en Gijsje Hulsentob Ehelieden en haar Erven, 
 met belofte om deese Koperen, en nu Eijgenaren, gemelte huijs 
 van ’s Heeren weegen te wagten en wharen als erfkoopregt 
   is 
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 is, onder verband der goederen van die geene, welke het mogte aan- 
 gaan. 
 T’ oirkonde etc.  Actum Harderwijk den 7. April 1766. 
 
  
 Voor De Meester en Schrassert Schepenen loofden en wierden Burgen als 
 voorvanks is, Reijnier Reijniers en Aart Cornelissen Koning voor het erf 
 en sterfhuijs van wijlen den Heer Joan Pannekoek, des beloofden 
 Juffrouw Sara Palthe, Weduwe van wijlen den Rentmeester Hendrik 
 Oosterbaan, en Arnoldus Pannekoek, sacro sainte Theol. Candidatus, 
 als Erfgenamen ex testamento deese haare voorñ. Burgen deswe- 
 gens te vrijen en guaranderen als regt is.  Actum den 3. April 1766. 
 
 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen en soo veel nodig 
 als Overweesmeesteren, compareerden Johanna Hoefnagel, Ehevrouw 
 van Jan Schipper, om redenen niet præsent, Harmannus Poelman 
 en Grietje Hoefnagel Ehelied., Harmannus Hoefnagel, Jan Gelder- 
 man, Roeijdrager hier ter Steede, bij ’t Gerigt gequalificeert om 
 Willem Hoefnagel, thans uijtlandig zijnde, in dese te representeren, 
 en Jan van Velthuijsen, als Voogd van de minderjarige Kinderen van 
 wijlen Leendert Hoefnagel, bij Grietje Peelen ehelijk verwekt, ad 
 hunc actum speciaal geauctoriseert, alle Kinderen en Kindskinde- 
 ren Erfgenamen ab intestato van Jacobus Hoefnagel en Catha- 
 rina Wijgmans in leven Ehelieden, verklaaren met den anderen 
 een vriendelijk en stadregtelijke magescheijding te hebben opgerigt 
 in deser voegen. 
 Naa aanvankelijk gesien en geexamineert hebbende den staat 
 en inventaris, door Harmannus Poelman en Grietje Hoefnagel 
 Ehel. voorsr. opgerigt wegens de nalatenschap van wijlen haar 
 gemelte Vader Jacobus Hoefnagel ten haaren huijse in de 
 kost geweest, en ’t laatst overleden zijnde, welke met den 
 gewoonen boedel eed geverifieert, bij ons gelaudeert en volkomen 
 geapprobeert is. 
 Dat vervolgens om den boedel tot consistentie te brengen sament- 
 lijk geresolveert zijn desselfs goederen bij openbaren opslag te 
 doen verkopen, uijt de erfhuijspenningen de boedels schulden alle 
 betaalt wesende, bij slot van rekening bevonden is ijders erfportie 
 te bedragen een summa van drie en seventig gulden vijf stuijver 
 en twaalf penñ. 
 Dat een ijder van haar sijn gemelte erfportie ad 73-5-12, mitsgaders 
 een ijder sijn aandeel in het linnen, dat sij onder malkanderen hebben 
 verdeelt, heeft na sig genomen, zijnde nogtans de portie van den 
 absenten Willem Hoefnagel op de Weesecamer geseponeert en de 
 gedeelde goederen, waar van een inventaris aldaar mede is berustende, 
 aan Harmannus Poelman in bewaringe overgegeven, om met tijd 
 en wijle hem of sijn behoorlijke Gevolmagtigde tegens quitantie 
 te kunnen overgeven. 
 Waar mede parthijen Condividenten van elkanderen in vriendschap zijn 
 gescheijden, belovende malkanderen en den een den anderen voor alle op- 
 spraak en namaning, soo wegens opkomende prætensien als anders, 
 te sullen kost en schadeloos wagten en wharen als erfmagescheijts 
 regt is, daar toe verbindende haare personen en goederen ten bedwang 
 en submissie als na regten. 
 T’ oirkonde is dese bij ons, soo veel de minderjarigen aangaat, geapprobeert 
 en getekent binnen Harderwijk den 5. April 1766.  in margine 
 sooveel de minderjarige Kinderen van wijlen Leendert Hoefnagel 
   aan 
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 aangaat is dese scheiding bij Schepenen geapprobeert, werdende 
 mits dese den Roeijdr. Gelderman geauctoriseert om den uijt- 
 landigen Willem Hoefnagel in dese te representeren en 
 sijn aandeel aan Heeren Overweesmeesteren overtegeven 
 om voor denselven bewaart te werden.  Actum in Camera 7. Apr. 
 1766.  onderstond ter ordonñ. van Schepenen  get  Abr. van de Graaff. 
 
 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Gerrit Willemsen en Lubbert Gerritsen voor 
 het erf en sterfhuijs van Peter Jansen den Ouden en Jacobje Wijg- 
 mans in leven Ehelieden; des beloofden Peter Jansen Wijnen, als 
 Vader en Voogd van sijn Kinderen, bij wijlen Petertje Peters ehelijk ver- 
 wekt, Steven Willemsen als in huijwlijk hebbende Jantje Peters, 
            (Willemje Peters, Jan Jansen in huijwlijk hebbende) 
 Hendrik Lubberts in huijwlijk hebbende \/ Jannetjen Peters, Peter 
 Lubbertsen Hop in huijwlijk hebbende Grietje Peters, en Peter 
 Lubbertsen in huijwlijk hebbende Stijntje Peters, Kinderen en 
 Kindskinderen en Erfgenamen van voorsr. Ehelieden, gemelte Burgen 
 te vrijen als erfhuijs regt is, onder verband als na regten. 
 T’ oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren geteken binnen 
 Harderwijk den 12. April 1766. 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerden Lambert Moo- 
 jen en Gerritjen Geurts Eheldn., dewelke verklaarden in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop verkoft te hebben, ende over sulks kragt deses 
 te cederen en in vollen eijgendom te transporteren, aan de Heer en 
 Mr. W.B. Heurt en Arnolda Wolfsen Ehelied. en haar Wegebr. Erven 
 een hoff, gelegen aan Westen, ten Oosten naast den hoff van Henri- 
 cus Bosch en ten Westen de gemeene Weijsteeg, op een ordinaris. jaar- 
 lijkse verponding van :-13-3, ende sulks voor een summa van een hondert 
 en negentig guldens vrijgeld, waar van de Transportanten bekenden 
 voldaan en betaalt te zijn, belovende over sulks ’t voorñ. parceel te 
 wachten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de ordinar. ver- 
 ponding over den jaare 1763, daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
 alles onder verband van haare personen en goederen en met submis- 
 sie als na regten.   Actum den 18. April 1766. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Roelof Peter- 
 sen en Geurtje Hendriks Ehelied., welke bekenden in een vast en ste- 
 digen erfkoop te hebben verkoft, en kragt deses te cederen en trans- 
 porteren, aan Aart Cornelissen Koning en Jacobje Roelofs Eheliedn. een 
 camp saajland genaamt de Dwarsakker, grood ongeveer vier schepel 
 gesaeij met sijn houtgewas, gelegen in Hierden in de Lage Enck bij ‘t 
 erve de Pot, doende in ordinars. verponding :-13-8, gevende thiend en 
 jaarlijks aan thins 3½ stuijvr., daar benevens nog een campje saij- 
 land, mede gelegen in de Lage Hierder Enck, ongeveer een schepel 
 gesaeij, aan de Oostkant de Erfgenamen van Beert Jacobsen en aan 
 de Westkant Aalt Willemsen, doende in ordinar. verponding :-4-4, zijnde 
 voor ’t grootste gedeelte thiendvrij, voor vijf hondert en vijftig gulden, daar 
 van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te weesen, en belooven 
 voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot 
 de verponding 1764 en de thins 1764, daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband en submissie als na regten.  Actum Harderwijk den 12. April 
 1766. 
 
Geprothocoll. Rubr. Hoog- Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Harmen Knier 
straat fº.179. en Steventje Croesen Eheliedn., welke bekenden in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft, en over sulks te cederen en 
   trans 



 96

ORAH-154  1766 fol.048 
 
 transporteren, aan Zeger Claasen en sijn Erven een hof, gelegen aan Oosten 
 bij de Haven, soo als deselve tegenswoordig gebruijkt werd bij Geurt Har- 
 bertsen, doende in ordinar. verponding :-14-12, voor hondert en tien gulden, 
 daar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te zijn, des beloo- 
 ven voorsr. hof te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, en wel de verponding tot 1764 
 incluijs, sullende den Koper profiteren de huur die aanstaande St. 
 Peter 1767 sal verschijnen, en sal alsdan bij den Koper werden aanvaart; 
 alles onder verband en submissie als na regten, en voor alle evictie 
 en namaning verbinden Comparanten in specie haar huijs in de 
 Hoge straat, soo bij haar selver bewoond werd.   Actum den 15. April 
 1766. 
 
 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerden Gerrit Vermeer, 
 sig sterk makende voor sijn Ehevrouw Aaltje van den Heuvel, Reijer 
 Vermeer en Elisabeth Henrica Vermeer, welcke bekenden in een vast 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en kragt deses te cederen 
 en transporteren aan Evert Vermeer, een ijder sijn geregt vierde part 
 in een huijs en erve, staande binnen dese Stad in de Bruggestraat 
 op de hoek van Heer Aels straatje ter eenre en het huijs van Evert 
 Bunschoter ter andere sijde, met desselfs ap en dependentie regt 
 en geregtigheden, soo als thans bij den Koper en gem. Suster bewoont werd, 
 doende het geheele huijs in ordinar. verponding 5-2-2, voor vijf hondert 
 twee en sestig gulden en thien stuijvers, daar van Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, des beloofden ijder haar vierde part te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 en submissie als na regten.   Actum den 19. Apr. 1766. 
 
 Voor H. van Westervelt en De Graaff Schepenen en Overweesmeesteren 
 compareerde Willemtje Jans, welke sig sullende verandersaten, verklaarde 
 aan haar die onmundige Kinderen Aeltje, Beeltje en Jan, bij Hendrik 
 Lammersen ehelijk geprocrëert, niets anders voor ‘s Vaders versterf te kun- 
 nen bewijsen dan ses stuijvers voor ijder Kind, uijttekeren als een ijder meer- 
 derjarig sal zijn geworden, belovende verder haare Kinderen na staats 
 gelegentheijt te sullen alimenteren na behooren; hier over waaren aan 
 en meede te vreden Roelof Jagers en Cornelis Verhoef, als door de Heeren 
 van de Magistraat aangestelde Voogden, op wiens verklaring wij deese 
 geapprobeert en getekent hebben binnen Harderwijk den 19. Apr. 1766. 
 
 Voor deselve Schepenen en Overweesmeesteren compareerde Gerrit de Post, de- 
 welke sig sullende verandersaten, verklaarde aan sijn vier onmundige Kin- 
 deren, Willem, Gijsje, Harmijntje en Beeltje, bij Albertje Meijnsen ehelijk 
 geprocreërt, voor ’s Moeders versterf te bewijsen aan ijder Kind een sijlvere 
 Ducaton, te betalen als deselve tot haar mundige dagen sullen sijn ge- 
 komen, daar voor verbindende sijn persoon en goederen ten bedwang ans na 
 regten, belovende verder sijne Kinderen behoorlijk te sullen alimenteren, 
 kleden, reden en na staats gelegenheijt te doen leeren, ’t geen tot een 
 kostwinninge nodig hebben. 
 Hier waaren aan, over en mede te vreden Jan Vosselman, sig sterk makende 
 voor den absenten Hendrik Besselsen, als bij de Heeren van de Magistraat 
 aangestelde Voogden, op wiens verklaringe wij deese geapprobeert en getekent 
 hebben binnen Harderwijk den 19. Apr. 1766. 
 
 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen, soo veel nodig 
 meede als Overweesmeesteren, compareerden Brand Elbertsen, Aalt 
 Willemsen als in huijwlijk hebbende Jannetje Elberts, Jacob Elbert- 
 sen, gemelte Brand Elbertsen en Jan Bartsen als Voogden der 
 minderjarige Kinderen van Peter Bardsen en Evertje Elberts in 
 leven Ehelieden, ad hunc actum behoorlijk gequalificeert, en Dreesje 
   Pe 
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 Peters, oudste en meerderjarige Dogter van wijlen laatstge- 
 noemde Eheliedn., saamen Kinderen en Kindskinderen en Erfgenamen 
 ab intestato van Elbert Jacobsen en Lubbertje Brands in leeven 
 Eheliedn., welke bekenden de gerede boedelsgoederen agtervol- 
 gens den inventaris, door Brand Elbertsen als oudste Soon en 
 Erfuijter den 2. Aug. 1765 geformeert en overgegeven, in alle 
 vriendelijkheijd onder malkander hebben verdeelt, en daar be- 
 nevens overeengekomen om de wind koornmoole in Hierden, 
 met desselfs huijs, hof en verdere ap en dependentie onver- 
 deelt te blijven besitten, waar van Brand Elberts naderhand 
 op den 24. Sept. 1765 sijn een vierde part verkoft en getransporteert 
 heeft aan gemelte Aalt Willemsen en Jacob Ebertsen voor  
 twaalf hondert guldens. 
 Dewijl sijlieden met elkanderen niet eens waaren over eenige 
 pointen rakende den oudelijken boedel, hebben sij sig, tot mena- 
 gement van kosten en tot conservatie van de onderlinge har- 
 monie en vriendschap, gesubmitteert aan de compromissoriaele 
 uijtspraak van de Heeren Burgermr. H. van Westervelt en den 
 Secretaris Abr. van de Graaff, welcke sig daar meede gechargeert 
 en op den 22. Febr. 1766 deselve gedecideert hebben. 
 Dat partijen Condividenten op den 12. Apr. 1766 voor gemelte Hee- 
 ren Compromissarien, ten overstaan van den Heer Burgermr. 
 H.C. van de Graaff als tijdelijke Overweesmeester, voorsr. uijtspraak 
 ten overvloede is voorgelesen en Jacob Elbertsen, den eed hem daar 
 bij opgelegt, binnen den peremptoiren tijd van agt dagen niet 
 gepræsteert hebbende, heeft Brand Elbertsen sijn gemelte inven- 
 taris met den gewonen boedel eed gecroroboreert en tegelijk 
 ook met eede bevestigt, dat met wijlen sijn Vader Jacob Elbert- 
 sen de pagt van de moole verrekent heeft tot Meij 1764 inclu- 
 sive. 
 Dat meede ingevolge den teneur van de uijtspraak Peter Han- 
 nissen met eede verklaart heeft “ dat wijlen Elbert Jacobsen 
 “ diverse maalen heeft hooren seggen, dat sijn Soon Brand El- 
 “ bertsen de saak tegens Reijer den Grooten voor hem soude waar- 
 “ neemen, het mogte uijtvallen soo als het wilde, hij ’t sijn Soon 
 “ weder soude vergoeden”, ’t welcke Dreesje Peters voornoemt vol- 
 mondig bekent heeft gehoort te hebben, dog hebbe de gein- 
 teresseerden haar om redenen den eed geremitteert. 
 Eijndelijk hebben parthijen met elkanderen gerekent en geliqui- 
 deert in deser voegen. 
 Dat Brand Elberts volgens inventaris confesseer 
 taan den boedel schuldig te weesen 
 wegens een gekoft paard   …………………………………………. 100-:-:  
 voor eenige gekofte immen   ………………………………………     45-:-: 
 voor een jaar pagt van huijs, hof en moole 
 verschenen 1º. Meij 1765  …………………………………………. 175-:-: 
 wegens een vet varken   ……………………………………………   20-:-: 
 nog voor de huur van een hoekje hof    …………………………..     2-:-: 
 de helft van de huur van een camp lands de 
 gemelte Kinderen toebehorende    ………………………………..    10-:-: 
    352-:-: 
 daar op hij betaalt heeft    ………………………………………….    35-:-: 
                                            Rest   …………  317-:-: 
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                                           Trans.  ……….. 317- : - : 
 Daar benevens is Brand Elbertsen aan de ge- 
 meijnen boedel wegens het lopende pagtjaar, 
 dat 1º.Meij 1766 sal verschijnen, schuldig negen 
 maanden tegens 175 gl. in ’t jaar gerekent     ……………………… 131-5 - : 
 dan nog wegens de laatste drie maanden  43-15-: 
 waarin hem ¼  competeert  ………………  10-18-12                            32-16-4 
  dus te saamen …………………………………  481-  1-4 
 waartegens Jacob Elbertsen aan geseide Brand Elbertsen moet 
 betalen tien weken pagt omdat de moole ten sijnen behoeve 
 soo veel vroeger verlaten heeft. 
 Dat partijen genoegen genomen hebben met de verklaring van 
 Jacob Elbertsen, gelijk ook met die van Aalt Willemsen, dat sij niets 
 aan den boedel schuldig zijn, nog daar uijt ijts hebben te prætenderen, 
 uijtgesondert Aalt Willemsen, die volgens sijn seggen compe- 
 teerde naamens sijn Vrouw een grood en een kleijn bed, waar voor 
 hem is toegeleijt saam   …………………………………        30-:-: 
 gelijk ook aan de minderjarige Kinderen een 
 kleijn bed van     ………………………………………….          5-:-: 
 En dewijl Jacob Elbertsen op sijn doodbed versogt heeft om aan sijn 
 Kleijndogter Dreesje Peters voorñ., die tot sijn overlijden bij hem 
 gewoond heeft, te willen geven vijftig gulden, zijn parthijen 
 willig en bereijd geweest om daar aan te voldoen en hebben haar 
 toegeleijt die    ………………………………………………….    50 -:-: 
 dan nog wegens jura voor Schepenen,  Secretaris 
 en Roeijdr. voor deese acte van scheijding  ………………..      5-4-: 
 waar meede partijen met den anderen hebben geliquideert en verkla- 
 ren dat den een op den anderen ten aansien van dese ouderlijken 
 boedel niets heeft te pretenderen, en hebben met malkanderen 
 gecompenseert ’t geen den een soo wel als den anderen bij wijse 
 van vereering van de Ouders genoten hebben. 
 Tot nakominge deser verbinden parthijen haare personen en goederen 
 ten bedwang en submissie als na regten, onder belofte van mal- 
 kander te sullen wagten en wharen als erfmagescheijts regt is. 
 T’ oirkonde is dese bij ons namens de minderjarige geapprobeert en 
 getekent binnen Harderwijk den 20. April 1766. 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerden Mevrouwe 
 Geertruijd Joanna Toewater, Weduwe van wijlen Mr. Nicolaas Willem 
 de Meester in leeven onsen mede Raadsvriend, als meede d’ Heer 
 Mr. Jan Hendrik Rauwenhoff en Vrouwe Cornelia Maria de 
 Meester Eheliedn., Vrouwe Jacomina Joanna de 
 Meester, Ehevrouwe van den Heer en Mr. Hendrik Johan Ardesch, in 
 desen geadsisteert met voorñ. Heer en Mr. J.H. Rauwenhoff, Juffer 
 Mechteld de Meester, insgelijks geadsisteert met voorñ. Heer Rauwen- 
 hoff, de Heer Mr. Wilhelm de Meester, onse mede Raadsvriend, 
 en Juffer Alida Henrica Sophia de Meester met haeren gem.  
 Broeder W. de Meester geadsisteert, Kinderen en Erfgenamen van 
 wijlen haaren Vader N.W. de Meester, en verklarden in de 
 beste en bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maaken kragt deses, den voorñ. Heer en Mr. Hendrik Johan Ar- 
 desch, Scholtis des Ampts Ermelo, ten einde om naamens de  
   Com 
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 Comparanten voor de goede administratie van ’t prothocol des ge- 
 seiden Ampts Ermelo, so de Geconstitueerde q.p. staat te houden, te ver- 
 binden haarlieder personen en goederen, in specie het erve en 
 goed in Hulshorst in meergem. Ampte gelegen, so als bij Gerrit 
 Roelofs in pagt gebruijkt werd, en voorts in ’t generaal die 
 borgtogt ten fini voorsr. daar en soo het sal behooren te 
 passeren in soodane forme en onder sodanoge clausulen, als 
 volgend Quartiers ordonnantien op het prothocol houden op Veluwen 
 sal werden gerequireert, daar omtrenten en alsoo tam generaliter quam 
 specialiter, alles te doen en te laeten geschieden hetgeen de 
 Comparanten, selfs præsent zijnde, soude kommen, moogen of moe- 
 ten doen, met magt van substitutie, onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, cærerisque sub clausulis de jure solitis ac necessariis, 
 onder verband en submissie als na regten, in specie namens 
 de Vrouwspersonen te renuncieren van de exceptien senatus 
 consulti Vellejan. et auth. si qua mulier, des beloofde de 
 Heer Geconstitueerde dese Constituenten allesints te sullen 
 indemniseren en schadeloos te houden, onder gelijke verband en sub- 
 missie als na regten.  Actum den 22. April 1766. 
 
Geregistr. ten nieuw. Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Derk 
prothoc. fº. 159 Jan Hoekert en Trijntje Elfrinkhof Ehelied., welke bekenden 
 wegens ter leen opgenomen en ontfangen penningen opregt en 
 deugdelik schuldig te weesen aan Oldert Oldersen en Harmina Rij- 
 kers Eheldn. en haar Erven een summa van vijf hondert gulden, 
 daar voor sij jaarlijks op de verschijndag, heden over een jaar d’ eerste, 
 beloven te sullen betalen een rente van vier gelijke guldens 
 van ijder hondert en daar mede willen continueren tot de finale 
 aflosse toe, die alle jaar op de voorsr. verschijndag sal kunnen 
 geschieden, mist een vierdeel jaar bevorens van d’eene of andere 
 seijde opgeseit of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. 
 capitaal, renten en kosten verbinden Comaprtn. in specie haar 
 huijs met ap en dependentie, staande in de Snijderstraat tussen de 
 huisen van Jan Claasen en van de Wed. A. van Luijk, soo als 
 thans bij haar selve bewoond werd, stellende tot een verdere 
 whaarschap haar personen en goederen ten bedwang als na 
 regten, met renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, 
 in specie van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk d. 30. April 
 1766. 
 
                  (en Overweesmeesteren) 
 Voor deselve Schepenen \/ compareerde Willemtje Jans, dewelke 
 sig sullende begeven tot een tweede ehe, verklaarde aan haar 
 onmundige Dogter Gerretje, bij Arnoldus Coldeweij in ehestand ver- 
 wekt, voor ’s Vaders versterf te hebben bemaakt, doende sulks 
 kragt deses, een summa van vijftien guldens, uijttekeeren als 
 gem. Kind tot haare mundige dagen sal sijn gekomen, belovende 
 sij Comparante haar gem. Kind in  kost, klederen en huijsvesting tot 
 haar mundigen dagen te sullen alimenteren en deselve te laeten 
 leeren leesen, schrijven en verders sodanig opte voeden als een 
 getrouwe Moeder des huijsgesints naa staats gelegentheijt 
 gehouden is te doen. 
 Eijdelijk verklaarde sij Comparante op sig te neemen en te  
   sul 
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 sullen voldoen alle schulden en lasten van den boedel, onder verband 
 van haar persoon en goederen ten bedwang als na regten. 
 Hier waaren aan, over en mede te vreeden Lucas Coldeweij en Jan 
 Gerritsen, als door de Heeren van de Magistraat aangestelde Voogden 
 op wiens verklaring, dat dese afgoeding in alle opregtheijt is geschiet, 
 wij dese hebben geapprobeert en getekent binnen Harderwijk d. 30 
 April 1766. 
 
 Voor Holthe en Pannekoek Schepenen compareerden Harmen Knier 
 en Steventje Croesen Eheldn., welke bekenden in een vast en stedigen  
 erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan Maritjen Roest en haare Erven, een hof 
 in het steegjen aan Oosten bij de Haven tussen de hoven van 
 Zeger Claassen en die van Huijbert Gerretsen, doende in ordinaris 
 verpond. :-14-4, voor hondert vijf en twintig gulden, daar van 
 Comparanten bekennen voldaan en betaalt te weesen, des beloven 
 Comparanten voorsr. hof te wagten en wharen kommervrij en 
 alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop regt is, tot de verponding 
 1765 incluijs, dog dat de Koperse desen hof niet eerder als met St. 
 Peter 1767 sal kunnen aanvaarden en blijvende tot die tijd toe 
 de huur van Andries Hondius ten profijte van den Comparanten, 
 alles onder verband en submissie als na regten.   Actum den 22. April 
 1766. 
 
 Voor H. van Westervelt en Van Holthe Schepenen compareerde de 
 Heer J.B. de Vries en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maken, sulks doende kragt 
 ende mits desen, de Heeren en Mrs. H.J. Ardesch en E.J. Ammon 
 sampt en ieder in ’t bijsonder, ten eijnde alle des Comparants saaken, 
 soo buijten als in regten, contra quosuimque, tam agendo quam 
 defendendo, waar te neemen, met wat ingangen van regten be- 
 gonnen waaren of dienden geentameert te werden, alle saken 
 tot de finale decisie en executie te vervolgen en generaliter 
 alles te doen en te verrigten, dat de Heer Comparant selfs in eij- 
 gener persoon soude kunnen mogen of moeten doen, willende 
 meede speciael en ampelder of nadere volmagt tot ’t een of ander 
 gerequireert werdende, deselve alhier voor geinsereert gehouden hebben, 
 alles met magt van substitutie, onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, daartoe sig verbindende als regtens.   Actum Harder- 
 wijk, den 1. Meij 1766. 
 
Transpt. door de Voogden van Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerden Casper Caltenberger 
het minderjarige kind van en Adriana Cornelia van Toll Eheldn., tutore marito, en verklaarden 
Claas Pannekoek aan in de bestendigste forme regtens te constitueren en volmagt te ma- 
Harmen Tapper een huijs. ken Mr. Johan van Erckelens, om alle des Comparanten saaken 
1. Meij 1766. siet fº.58 waarteneemen, soo in als buijten regten, tam active quam 
eod. fº. een vestenis door H. passive, tam in judicio quam extra judicium, idque contra 
Tapper aan gem. Voogden quosuimque, speciael om naamens de Comparanten te verkopen 
1. Meij 1766. haar geregte aandeel in het huijs op de Smeepoorter Brink en 
 daar van, als meede van het huijs door haar bewoond werdende en  
 reets aan de Heer De Vries verkoft, tegens betaling der coopspenñ. 
 opdragt in forma te doen en voor alle evictie te caveren, de 
 penñ. te ontfangen en daar voor haare Crediteuren te voldoen, 
   ook 
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 ook des noods met deselve te accorderen, transigeren, caveren 
 en quiteren, en voorst in ’t generaal alles te doen en te laeten 
 geschieden ’t geen de materie en noodruft des saken vereijschen, 
 de Comparanten, præsent zijnde, souden kunnen mogen of moe- 
 ten doen, ofschoon tot het een of ander een nader of ampelder 
 volmagt gerequireert wierde, met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemniteijt, onder verband en submissie als 
 na regten.   Actum Harderwijk, d. 2. Meij 1766. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten en ver- 
prothocol Rub. Smee- klaarden wegens opgenomen en ter leen ontfangen penñ. op- 
poorter Brink fº. 50. regt en deugdelijk schuldig te zijn aan de Heer J.B. de Vries een 
 summa van drie hondert Caroli guldens ad twintig stuijvers ’t stuk, 
 waar van de Comparanten bij desen bekenden voldaan te zijn en  
 beloofden sij Comparanten van voorsr. capitaal voor interesse te 
 sullen betalen drie guldens van ijder hondert en daar meede te 
 continueren tot de finale aflosse toe, welke aflosse binnen 
 de tijd van ses maanden sal moeten geschieden, verbindende 
 tot securiteijt van voorsr. capitaal en interesse haarlieder per- 
 sonen en goederen, en tot meerdere securiteijt haar twee vijfde 
 portien in een huijs en erve, staande op de Smeepoorter Brink 
 naast dat daar de Heer Schimmelpenninck in woond ter eenre 
 en de schuur van Bastiaan Olofsen ter andere sijde, soo van 
 Juffr. Edink heengekomen en onder de gesamentlijke Erfge- 
 namen pro communi indiviso beseten werd, met expres beding, 
 dar dit gem. aandeel binnen de tijd van ½ jaar sal werden 
 verkoft en de penñ., daar van provenierende, door onsen gevol- 
 magtigden dr. Joh. van Erkelens aan de Heer J.B. de Vries 
 sullen werden gerestitueert en toegetelt met de vervallen 
 interesse, edog soo gem. aandelen niet verkoft konden of mogten 
 worden, of tot voldoening van gem. capitaal te kort schieten, als 
 dan belovende hetselve in contante penñ. te sullen voldoen. 
 Alles onder verband en submissie als na regten en met renunciatie 
 van alle exceptien, in specie die van ongetelden gelde. 
 Actum Harderwijk, 2. Meij 1766. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Willem 
 Teunissen en Beeltjen Jans Eheldn., dewelke verklaarden in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft ende oversulks 
 kragt deeses te cederen en in vollen eijgendom te transporteren, 
 aan Abraham van Vossen en Driesjen Jans Eheldn. ende haare 
 Erven een hof, gelegen aan de oostkante van de Stad naast 
 den hof van Rende Peters ter eenre en een gemeen steegjen 
 ter andere sijde, op een ords. jaarlijkse verpondinge van 
 :-12-14, en sulks voor een summa van seventig guldens 
 vrij geld, waar van de Comparanten en Transportanten bekenden 
 voldaan en betaalt te zijn, belovende over sulks ’t voorñ. parceel 
 te wagten en whaaren commervrij en alle voorpligt, de ordns. 
 verponding over den jaare 1764, daar van aftedoen als erf- 
 koop regt is, alles onder verband van haar personen en goederen 
 en met submissie als na regten.   Actum den 13. Meij 1766. 
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 Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerden Pieter de Kedts 
 en Catharina Losser Eheliedn., Geertruij Losser, en verklaarden bij desen 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 kragt deses te cederen en transporteren aan Jan Busscher en Hendrica 
 Lossers Ehelieden ende haere Erven, haere twee geregte derde parten 
 van ’t huijs cum annexis, staande in de Snijdersstraat, soo als van 
 wijlen haar Ouders heengekomen en daar van aan de Koperen een 
 derde part bij successie toebehorende is, met alle desselfs regten, 
 geregtigheijt, lusten, lasten en servituten, ende sulks voor eene 
 summa van drie hondert en veertig gulden vrijgeld, daar van de 
 Comparanten en Transportanten bekenden voldaan te zijn, belovende 
 over sulks voorsr. huijs voor haere twee derde parten te sullen 
 wachten en wahren kommervrij en alle voorpligt daar van afte- 
 doen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 22. Meij 1766.  
  
  
Geprothocoll. ten Voor Osterbaan en Van de Graaff Schepenen compareerden Jan 
nieuw. prothoc. fº.159vs. Busscher en Hendrikjen Losser Eheliedn., en bekenden wegens opge- 
 nomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schul- 
 dig te zijn aan Jan Gelderman en Gerritjen Loogen Ehelieden 
 ende haare Erven, eene summa van vier hondert en vijftig 
 gulden ad 20. stvs. het stuk, daar van de Comparanten beloven 
 jaarlijks te betalen eene interesse van vier en een halve gulden 
 van ijder hondert, dog binnen drie maanden nae de verschijndag 
 betalende tegens vier per centum, ende sulks tot de finale 
 aflosse toe, welke alle jaar op den verschijndag (daar van heden 
 over een jaar de eerste sal zijn) sal konnen mogen en moeten 
 geschieden, mits de opsage een vierdeel jaars bevorens gedaan werde 
 van een van beide zijden. Tot securiteit van ’t capitaal, renthe 
  en kosten, de Comparanten tot een speciael onderpand stelden 
 haarlieder huijs, staande in de Snijderstraat binnen dese Stad, 
 daar van 1/3 bij successie van haar Ouders op de tweede Comparante 
 verstorven, en twee derde parten op heden door haar Zsusters ge- 
 transporteert is, en voorts onder verband van haar personen en verdere 
 gerede en ongerede goederen, met submissie als nae regten, onder 
 renunciatie van alle exceptien, in specie die van ongetelden gelde. 
 Actum den 22. Meij 1766. 
 
  
 Voor deselve Schepenen loofden en wierden Burgen, als voorvank regt is, 
 Tijmon Cornelissen en Willem Jacobsen voor het erf en sterfhuijs van 
 Berendje Greve Weduwe van Lubbert Tuijten, des beloofden Elisabeth 
 Lubbert en Lubbertje Lubberts, meerderjarige Kinderen en Erfgenamen 
 van gem. Wede. Lubbert Tuijtern, voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs 
 regt is.   Actum Harderwijk, den 28. Meij 1766. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Elisabeth Lubberts en Lubbertje 
 Lubberts, beijde meerderjarige Dogters, eenige Kinderen en universele 
 Erfgenamen van wijlen haar laast overleden Moeder Berendje Greve 
 Weduwe van Lubbert Tuijten, welke bekende voor sig en haar Erven 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 kragt deses te cederen en transporteren aan Jacob van Wanrode 
 en Lambertje Coobus Ehelieden en haare Erven, een huijs erve, 
 staande binnen dese Stad in de Kleijne Marktstraat op de 
 hoek van de Coornmarkt, naast het huijs van Gerret Hesselsen 
   en 
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 en de schuur van Mevr. de Wed. van de Burgermr. Geltsaijer, doende 
 in ordinar. verponding 2-10-14, met alle desselfs regten en geregtigheden, 
 soo en als hetselve door de Erfgeñ. van den Heer Oud Burgermr. Van 
 Westervelt d. 18. Januar. 1765 aan wijlen haar voorsr. Moeder is ge- 
 transporteert en sij Comparanten tot hier toe bewoond en beseten heb- 
 ben, voor de summa van vier hondert en ses en dertig gulden vrij- 
 geld, belovende over sulks voorsr. huijs te wagten en wharen kom- 
 mervrij en alle voorpligt, tot de verponding 1764 en heerstedegeld 
 1765, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submis- 
 sie als na regten.   Actum den 28. Meij 1766. 
 
 Voor Oosterbaan en Pannekoek Schepenen compareerden Wilhelmus 
 Jacobus Allard, V:D:M: en Conrector op het Veluwsche Gymnasium 
 binnen dese Stad. en Anna Elisabeth Allard, respective Broeder  
 en Suster en beijde geboren te Frankfort aan den Oder, thans 
 woonagtig binnen dese Stad, gaande en staande, haar verstand, 
 memorie en uijtspraak ten vollen magtig, uijt overdenking van 
 de sekerheijt van haar aanstaande dood en onsekere uijhre 
 van dien, in consideratie nemende te trouwe liefde en onder- 
 linge assistentie, den een den anderen tot hier toe betoond 
 en beloven elkanderen toterdood toe behulpsaam te zijn, ver- 
 klaren buijten inductie of persuatie van ijmand malkanderen 
 en den eerststervende den langstlevende kragt deses te lega- 
 teren en bemaken den vollen en volkomen eijgendom van 
 haare gereede en ongerede goederen, actien, crediten en gene- 
 ralijk alles wat de eerststervende sal komen natelaten, 
 niets ter werdeld uijtgesloten, om bij de langstlevende erflijk 
 te besitten en daar over te disponeren naa welgevallen, sulks 
 met uijtsluijting van alle en een ijgelijk, welke uijt hoofde van 
 naverwantschap, als anders, eenige prætensie op de natelatene 
 goederen soude kunnen of willen maken, daar benevens sal de 
 langstlevende niet verpligt zijn aan ijmand, hij zij wie hij 
 zij, wegens des eerststervende nalatenschap eenige opening, 
 staat of inventaris te geeven, casserende hier meede alle haare 
 voorgaande dispositien, sampt of ijder in ’t bijsonder gemaakt, 
 zijnde dit haar laatste en uijterste wille, met ernstige be- 
 geerte dat deselve sal gelden als testament, legaat, codicil, 
 of in andere betere forme, en naa doode van d’eerste haarer beijde 
 in allen delen stipt sal werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is deese bij ons getekent en besegult binnen Harder- 
 wijk, den 31 Meij 1766. was nevens een cachet in rood en een in 
 swart lak getekent  Francois Oosterbaan en H.H. Pannekoek. 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerde Vrouwe 
 Aleijda van Westervelt geboren Schortes, tutore secretario, en ver- 
 klaarde in de beste forme regtens te constitueren en volmagtig 
 te maken haar Welgeb. Eheman de Heer Heribert van Wester- 
 velt, Heer van Essenburg, om te compareren voor den Heere 
 Drossard en Heeren Schepenen der Hooge en Vrije Heerlijkheit 
 t’ Loo, en mede in name van de Vrouwe Comparante te 
 cederen en te transporteren aan en ten erflijken behoeve 
   van 
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 van Sijn Hoogheijt den Doorlugtigsten Vorst en Heere, Willem 
 Prince van Orange en Nassau et rel., een vierendeel van een voll deel 
 in de Hoogsoerder bosch en markt, scheijdende in het 5e. of Scholten 
 Deel, en sulks agtervolgens en in conformité van het koopscontract 
 in dato 26 Maart 1766, te verklaren dat de volle koopspenñ. voldaan 
 zijn, generale whaar en whaarschap te præsteren en verder alles te 
 doen wat vereijscht werd en den Heer Geconstitueerde nodig en dienstig 
 sal oordelen; vorders in diergelijke en in alle andere saalen, van 
 welken aard of natuur deselve ook mogten weesen, in en buijten regten 
 en waar sulks gerequireert word, te doen en te laeten geschieden 
 hetgeen voorñ. Geconstitueerde nodig en dienstig sal achten, met 
 magt van substitutie en belofte van ratihabitie, onder verband 
 en submissie als na regten.  Actum den 2. Junij. 
 
 
 Voor Van de Graaff en Pannekoek Schepenen compareerde den 
 Heer H. van Westervelt Heer van Essenburg en heeft verklaart bij 
 deesen in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maaken de Heeren Doctren P. van Hamel en 
 D.W.A. Brantsen, Advoaten voor den Hove Provinciael van Gel- 
 derland, om sampt en ijder in het bijsonder naamens den Heer 
 Comparant soodane saake waarteneemen, als voor welgemelte 
 Hove voornemens is tegens Jan Brouwen, Cornelis Berghuijs 
 Op den Belt, Thoon Boeve, Derk Bakker, Nijkes Voorhooft en 
 Claas Petersen, in cas van spolie als anders, te entameren, daar 
 omtrent alle termijnen regtens te observeren, en in ’t generaal 
 desen aangaande te doen en te verrigten het gene nae stijle 
 en practijcq van meergemelte Hoove sal werden gerequireert,  
 wen die sake wijders tot den uijteijnde toe te vervolgen, schoon 
 in een off ander opsigte daar toe een nadere dan deese volmagt 
 soude mogen werden gerequireert, als die den Comparant voor 
 geinsereert wilde gehouden hebben; alles met magt van sub- 
 stitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt en verder 
 clausulen naa regten gebruijkelijk.  Actum den 9. Junij 1766. 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerden de Heeren 
 Ritmeester P.D. Wolfsen, Mr. W.B. Heurt als in huijwlijk hebbende 
 Vrouwe A. Wolfsen, en Mr. H.G. Wolfsen, en verklaarden de Com- 
 paranten magtig te maken, sulks doende kragt en mits desen, den 
 Advocaat E.J. Ammon, ten eijnde haar saaken waarteneemen 
 insonderheijt sodane procedure als Mr. R.C.W. de Wolff van Westerode 
 als Vader en wettige Voogd van sijn onmundig Kind G.H.J. de Wolff 
 van Westerode, bij J.H. Wolfsen ehelijk verwerkt, ondernomen 
 en tegens Comparanten geinstitueert heeft, die sake ten uijt- 
 eijnde te vervolgen tot de sententie incluijs, de voordelige 
 ter executie te leggen en van de nadelige so nodig te appelleren 
 en revideren, en met een woord alles hier omtrent te doen en 
 te verrigten dat Comparanten, præsent zijnde, souden konnen 
 mogen en moeten doen, alles met magt van substitutie, onder 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt, daar toe verbindende 
 haare personen en goederen als regtens.  Actum den 13. Junij 
 1766. 
 
 Voor Holthe en De Meester Schepenen compareerden den 
 Heer Jan Bavius de Vries, Oud Ordinaris Raad en Fiskaal op 
 Surinamen, en Vrouwe Maria Catharina Cores Eheliedn., binnen 
 dese Stad woonagtig, en verklaarden kragt deses te consenteren 
   in 
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 in sodane huijwlijk als haar Soon den Heer Mr. Hendrik Ja- 
 cobus Arnoud de Vries, geboren tot Gorinchem en sig tegenswoor- 
 dig op de Colonie Surinamen bevindende, sal koomen in te gaan, 
 in soo verre als haar ouderlijk consent tot het solemniseren van 
 gemelte huijwlijk na Kerkenorde mogt werden gerequireert, 
 versoekende mits deese alle Commissarien in huwlijkssaaken, 
 Predikanten en die geene welke het verder mogte aangaan, om 
 dese soo veel nodig te willen respecteren en considereren, alsof 
 sij Comparanten selve in persoon bij de intekening tegenswoor- 
 dig waaren.   Actum Harderwij den 21. Junij 1766. 
 
 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerden de Heer 
 Jan Bavius de Vries Oud Raad en Fiscaal van de Colonie van Suri- 
 namen en Vrouwe Maria Catharina Cores Ehelieden, de Vrouwe 
 met haare gemelte Eheman geassisteert, en verklaarden mits 
 deese te consenteren en approberen soodanig versoek van ontslag 
 der administratie, als den Edele Agtbare Heer Willem Hendrik 
 van Steenbergh, Raad van policie en criminele justitie in voor- 
 seide Colonie aan Comparantn. bij missive van d. 7. Apr. 1766 heeft 
 gedaan, werdende sijn Ed. bedankt voor de gehoudene administratie 
 van der Comparanten saaken en affaires, haarlieder plantagien in voorsr. 

 Colonie betreffende, revocerende en te niette doende soodane volmagten 
 welcke de Comparanten met relatie tot sijn Edeles persoon ten 
 aansien van gemelte administratie gerigtelijk hebben gepasseert, 
 sijn Ed. dienvolgens daar van ontslaande, sonder dien aangaande 
 op sijn Ed. direct nog indirect ijts hebben te pretenderen of reserveren. 
 Daar benevens hebben Comparanten op nieuws in de beste en 
 bestendigste forme regtens geconstitueert en magtig gemaakt kragt 
 deses den Heeren Mr. Georgius Reijsiger, Raad in de Edele Hove 
 van civiele justitie in gemelte Colonie, en Hendrik Jacobus Ar- 
 noud de Vries, sampt en ijder in ‘t bijsonder, om generalijk alle der 
 Comparanten saaken waarteneemen, in specie haar plantagien 
 in voorsr. Colonie te administreren, de nodige Blanken en Negers 
 daar op te setten, de producten op een behoorlijke wijse te doen 
 cultiveren, insamelen en vervolgens afte schepen, wissels te 
 trekken, de nodige penningen voor rekening der Comparanten uijt 
 te schieten, ook te ontfangen, daarvoor quitantie te passeren, 
 onwillige Debiteuren door middelen  van regten tot den eijnde toe 
 vervolgen, voorts hier omtrent sonder enige uijtsondering alles te doen 
 wat sij Comparanten, selve præsent zijnde, soude kunnen mogen 
 of moeten doen, en soo in een of ander nader of specialer volmagt 
 gerequireert wierde, willen gehouden hebben als of in deese geinse- 
 reert was, met magt om een of meer personen te substitueren, be- 
 lovende van vollen waarde te sullen houden wat in deese door 
 geseide Geconstitueerds. saamen of ijder afsonderlijk sal werden 
 verrigt, alsmede haar te indemniseren, onder verband en submissie 
 als na regten, waartegens sijlieden verpligt sullen zijn om te doen 
 bewijs, rekening en reliqua van ’t gunt sij kragt deser in der Comparanten 
 naam sullen koomen te verrigten.  Actum Harderwijk, den 14. Junij 1766. 
 
 Voor Holthe en Pannekoek Schepenen compareerden Jacobje Hon- 
 dius, Weduwe van Jan Straalman en desselfs Soon Jan Straalman, beijde 
 haar verstand, memorie en uijtspraak volkomen magtig, uijt over- 
 denkinge des doods en onsekere uijrhe van dien, geresolveert zijn 
 geworden over haar natelatene goederen in deser voegen te disponeren; 
 vooraf annulerende, casserende en te niete doende alle haare vorige 
 dispositien, ’t samen of door ijder afsonderlijk gemaakt, uijtgesondert 
 soodane huijwlijks voorwaarde als den tweeden Comparant met desselfs 
   Ehe 
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 Ehevrouw Petertje Cornelis voor het ingaan van haar huijwlijk bin- 
 nen dese Stad op den 1. Octob. 1762 heeft opgerigt, waar bij niet alleen 
 de langstlevende deser Conthoralen den volkomen eijgendom van den 
 geheelen inboedel en alle verdere gerede goederen der eerststervende 
 sal hebben en behouden, maar ook dat, soo het kwam te gebeuren dat 
 den tweeden Comparant, des tijdes Bruijdegom, voor sijn Moeder, de eerste 
 Comparante in deese, mogt komen te overlijden, Petertje Cornelis, des 
 tijdes de Bruijd, haare gerede goederen sal hebben en behouden in 
 eijgendom, ’t welk sijlieden op het aller solemneeste bij dese komen 
 inhæreren en daar bij blijven persisteren, met serieuse waarschouwing 
 en uijtdrukkelijk verbod aan haar naaste Erfgenamen der ongerede 
 goederen, om van gemelte Petertje Cornelis direct nog indirect naa 
 haarlieder dood geen staat of inventaris te vorderen van de gerede 
 goederen, maar deselve te laeten in het volle besit der gereede en- 
 de ongerede goederen, rust en vredelijk te laeten na tugtregten 
 gebruijken, bij poene, dat diegene der geseide Erfgenamen 
 welke sou durven onderstaan van haar inventaris te vorderen, van  
 stonde aan vervallen en gepriveert sal zijn van desselfs erfportie, 
 die in sulken val sal vererven ten behoeve van het Dijaconie 
 Weeshuijs binnen dese Stad. 
 Wijders is haarlieder wille en begeerte dat Dirk van Otterloo, 
 omtrent haar ongerede goederen naa doode van de laatste haarer 
 beijden, sal koomen en erven in ’s Moeders plaatse genaamt Geertje 
 Dirks Vet, blijvende de tugt van Petertje Cornelis onverkort. 
 En eijndelijk, dat naa doode haarer beijde uijt haar natelaten 
 ongerede goederen, dog niet eerder als naa doode van gemelte Petertje 
 Cornelis, door de Erfgenamen vrij en onbekommert sal betaalt 
 werden een summa van twee hondert guldens eens, ten behoeve van  
 het voorsr. Dijaconie Weeshuijs. 
 Waarmeede Comparanten haar dispositie eijndigende en willen 
 dat deselve naa haar dood sal gelden als testament, legaat, codi 
 cil of andere betere forme, en alles stiptelijk naa haarlieder 
 uijtdrukkelijke begeerte sal werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Harder- 
 wijk den 26. Junij 1766. was nevens twee cachetten in swart lak 
 getekent  A. van Holthe.  H.H. Pannekoek. 
 
Geprothoc. ten nieuw. Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Thoers Dijs- 
prothocol Rub. Hoog- bergen en Johanna van Asselt Echt., en bekenden wegens opgenomen 
straat fº. 179 vs. en ter leen ontfangen penñ. opregt en deugdelijk schuldig te weesen 
 aan Juffr. Dorothea Eijbergen Wede. van de Hr. Ands. Schaart ende 
 haar Ed. Erven, een summa van vijff hondert gulden ad 20 st. ‘t  
 stuk, daar van de Comparanten belooven jaarlijks te sullen beta- 
 len een interesse van vier gulden van ijder hondert, waar van het 
 eerste jaar sal verscheenen weesen den 19. Meij 1767 en soo vervolgens 
 tot de finale aflosche toe, welke alle jaar sal kunnen en mogen 
 geschieden, mits een vierdeel jaars denunciatie van een beijder 
 kanten moet worden gedaan. Tot securiteijt van ’t voorsr.

  capitaal, 
 renthe en kosten, de Comparanten tot een speciael onderpand stelden 
 haarlieder huijs cum annexis, staande in de Groote Poortstraat 
 naast het huijs van Cornelis van der Veen ter eenre en dat van Eijbert 
 Kleijn Tunte ter andere sijde, en voorts onder verband van haar 
 personen en verdere gerede en ongerede goederen, niets uijtge- 
 sondert, met submissie als na regten, onder renunciatie 
 van alle exceptien, in specie die van ongetelden gelde. 
 Actum den 29. Junij 1766. 
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 Voor W. J.van Westervelt en Van de Graaff Schepenen compareerde 
 Dr. Joh. van Erckelens als Volmagtiger van Casper Castenberger 
 en Adriana Cornelia van Toll Eheldn., vermogens volmagt op den 
 2. Meij 1766 voor Schepenen deser Stad gepasseert, aan ons vertoont 
 en gesien sulks te behelsen, en verklaarde præd. qual. in een vast 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt deses 
 te cederen en transporteren aan de Heer Jan Bavius de Vries, Oud 
 Raad van Policie op de colonie van Surinamen, en Vrouwe Ma- 
 ria Catharina Cores Eheldn., een huijs en erve met desselfs plaats 
 daar agter, staande in de Donkerstraat naast dat van Burger- 
 meester Van Holthe ter eenre en dat van Geertjen Westerhagen 
 ter andere sijde, met desselfs regt en geregtigheijt, soo als bij ge- 
 seide A. van Toll is bewoont geweest, doende in ordinaris verponding 
 sonder stadsstuijvers 8-10-: en aan het Rentampt der Clooster- 
 goederen onder Harderwijk ’s jaarlijks :-16-:, ende sulks voor een 
 summa van twee duijsent ses hondert Caroli guldens, waar toe 
 in betaling sal strekken een obligatie ten behoeve van 
 de Bona Vacantia van de Stad Harderwijk groot 500-:- tegens 
 vier per cent, gevestigt in dit huijs dato den 28. Octob. 1758 
 segge    ……………………………………………………………… 500 - : - : 
 Dan nog een obligatie ten behoeve van de Profesr. 
 Scheltinga grood 1000-:- tegen 3½ per cent in voorsr. 
 huijs en verdere ongerede goederen op den 26. Maart 1761 
 gevestigt    ………………………………………………………….       1000 - : - : 
 daar benevens elff hondert gulden in geld segge   ……………        1100 - : - : 
                                                   tesamen         2600 - : - : 
 waar van de Comparant in sijn vooraangetogen qualiteit bekent vol- 
 daan te weesen, belovende naamens sijn Principalen voorsr. huijs 
 te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de ver- 
 ponding over 1764, heerstedegeld tot ult. Junij 1765 en d’uijtgang aan 
 ‘t Rentampt der Cloostergoederen tot 1765 incluijs, daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband van sijn Principalen haar per- 
 sonen en goederen, ten bedwang en submissie als na regten.  Actum 
 Harderwijk den 7. Julij 1766. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Joannes 
 van Munster en Margaretha van Munster, woonagtig binnen 
 dese Stad, en verklaarden mits desen te constitueren en volmagt 
 te maken Hubertus van Munster, woonende in de Baronie van 
 Laathum Graafschap Zutphen, ten eijnde om, tot aflossing van 
 seeker capitaal, wederom te negotieren een summa van vier duij- 
 sent ses hondert gulden van diegeene welke hij sal goedvinden, en 
 belooven daar voor een behoorlijke jaarlijkse interesse, daar voor te 
 passeren gerigtelijke obligatie en vestigen in het erve en goed, gele- 
 gen in gemelte Baronie, met desselfs ap en dependentie en alles 
 wat daar onder gehoort, soo als thans bij Conradus en Hubertus 
 van Munster bewoond en gebruijkt werd en aan Conradus van Mun- 
 ster en sijne Kinderen is toebehorende, ’t selve naa roijement van 
 ’t voorige capitaal wederom ten prothocolle van beswaar te doen 
 registreren en verders daar in te doen en te handelen als naa coustume 
 locaal sal werden vereijscht en sij Comparanten, selve present zijnde 
   sou 
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 souden kunnen en mogen doen, met belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 onder verband en submissie als na regten.   Actum Harderwijk den 14. Julij 1766. 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerde Beernt Beutick en 
 verklaarde bij desen in de beste en bestendigste forme regtens te con- 
 stitueren en magtig te maaken, doende sulks kragt deses, Tomas Jan 
 Walters, ten eijnde om alle des Comparants saaken, niets uijtgesondert, 
 waarteneemen en goederen te administreren, waar ter plaatse ook 
 gelegen zijn, ongerede goederen en obligatien te verkopen en deselve 
 naa coustume locaal en natuure des goeds te transporteren en  
 belofte van vrijwaringe te doen, capitalen op te seggen, of ook 
 des noods te negotieren en ongerede goederen daar voor te verbinden, 
 de penningen in allen gevallen te ontfangen en daar voor te quiteren, 
 onwillige Debiteuren tot betaling te constringeren, procedures tam 
 active quam passive te voeren, alle termijnen regtens te respici- 
 eren, sententien te aanhooren, de voordelige ter executie te leggen 
 en voorts in ’t generaal met des Comparants boedel te doen en 
 handelen na sijn welgevallen en ten meesten nutte voor den 
 boedel sal behooren, belovende in allen gevallen alles te sullen 
 approberen al ’t geene bij hem Geconstitueerde sal werden ge- 
 daan, even als of de Comparant, selfs præsent zijnde, soude 
 hebben konnen of mogen of moeten doen, alles met magt om 
 een of meer te mogen substitueren, met nogmalige belofte 
 van ratihabitie en indemniteijt, cæterisque sub clausulis de 
 jure solitis ac necessariis, onder verband en submissie als na 
 regten, mits doende aan Comparant rekening, behoorlijk bewijs 
 en reliqua.   Actum den 16. Julij 1766. 
 
 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerde Johanna 
 Geertruij ab Hoogland, Weduwe en Boedelhoudersche van Barnhard 
 Wilbers tot Harderwijk, mitsgaders Moeder en Voogdesse der 
 Kinderen bij wijlen geseide Bernhard Wilbers ehelijk geprocreert, 
 sooveel dienstig geassisteert met haar Kinderen Grootvader Wolter 
 Wilberts, en verklaarde bij deese te constitueren en magtig te 
 maaken Hendrik van Etthen, om bij overlijden van haar voorsr. 
 Ehman alleen te ontfangen de summa van twee duijsend 
 twee hondert vijfthien guldens en agt stuijvers, volgens de 
 teneur van soodane assignatie, als den Predikant Willem Wilberts 
 op Batavia in ’t Casteel den 31 December Aº. 1764 ter betaling 
 gepasseert heeft op de Heeren Hendrik van Etthen en Barnhard 
 Wilbers te Harderwijk, ordre ofte Erven, de nodige quitantie daar 
 voor te geeven en ondertekenen, voorts alles hier omtrent te doen 
 en te verrigten ’t gunt ter Cameren respective van de Generale 
 Nederlandsche Oostindische Compagnie mogte werden vereijscht, 
 met belofte van ratihabitie en indemniteijt, alsmede om ijmand 
 te substitueren en assumeren naa goedvinden, sullende de Gecon- 
 stitueerde verpligt zijn haar Comparanten in haar vooraangetogen 
 qualiteijt te doen bewijs, rekening en reliqua.  Actum den 28. Julij 1766. 
   
  Op versoek van Dr. H.J. Ardesch, als Volmagti- 
  ger van Barent Bentick, is volgende acte 
  hier ter plaats geregistreert.  
                                 L.S. get. T.W. van den Steen. 
 Wij, Raaden des Furstendoms Gelre en Graafschap Zutphen, doen 
   te 
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 weeten: Naadien ons door Heeren Commissarien in sake van 
 Geertruij Hanecamp, Huijsvrouw van Barent Bentick, ter eenre 
 en gem. haeren Eheman Barent Bentick ter andere sijde, 
 bij decreet van den Hove van den 14. Meij deses jaars gecommitteert, 
 gerapporteert is dat van wegens de swaare oneenigheden en 
 vervreemdinge der gemoederen tusschen de voorsr. parthijen ontstaan 
 en seedert eenigen tijd gesubsisteert hebbende, deselve tot geen 
 reconsiliatie hadden kunnen werden gebragt, maar dat, schoon 
 den Gede. bij redoublement tot cohabitatie hadden gecontendeert, 
 egter in de comparitie hadde komen te verklaren wel te sien 
 dat de saaken daartoe tans niet gedisponeert waren, en dat 
 daarom soo wel als de Impete. op de separatie quod thorum 
 mensam ac bona hadde komen aan te houden, met versoek van 
 beijde parthijen, dat wij in gemelde separatie wilden consen- 
 teren en ’t accoord daar over opgerigt en ingegaan approberen 
 in voegen ’t selve is volgende. 
 Quæstie en oneenigheijt ontstaan zijnde tusschen Geertruij 
 Hanecamp Impte

. ter eenre en haaren Eheman Barend Ben- 
 tick Gede. ter andere sijde, soo is, naedat door d’eerst gemelte 
 tegens den laast gemelten citatie voor deesen Hove ten fine 
 van separatie van tafel en bed en goederen waare geinpetreert en 
 geexploicteert, mitsgaders naedat partijen in gevolge ’s Hoves de- 
 creet van den 20. Decemb. 1764 voor Heeren Commissarissen ten fine 
 van accommodatie vrugteloos erschenen, en vervolgens de saak soo 
 ten principalen als den eijsch in cas van redoublement aan sijde 
 van Gede. genoomen en tenderende tot cohabitatie, volschreven 
 en in staat van wijsen gebragt zijnde, uijt kragte van ’s Hoves 
 naedere decreet van den 14. Meij deses jaars, andermaal voor Heeren 
 Commissarissen W.R. Brantsen, der beiden regten Doctor, en Jacob 
 Adolph van Heekeren tot Beurse meede Raaden gecompareert waa- 
 ren, door mediatie en tussenspreken van die Heeren Commissarien 
 eijdelijk, terwijl alle gedaene propositien en aangewende moejte 
 tot reconsiliatie en samenwoning van parthijen te vergeeft waaren 
 aangewend, tot voorkoming van veele en verdere inconvenientien, op 
 approbatie egter van den Hove, geconvenieert en vastgestelt. 
 
 Dat den Gede., afsiende van sijne bij desselfs antwoord in cas van recon- 
 ventie genomene eijsch en conclusie tot cohabitatie, parthijen 
 van malkanderen quod thorum, mensam ac bona sullen zijn gese- 
 pareert. 
                                     2e. 
 Dat Gede. aan Impte., of wel haaren bediende Advocaat, die tot den 
 ontfangst derselver penningen bij desen gequalificeert word, eens 
 sal uijtkeren en betalen de summa van seven duijsent guldens, 
 waar van drie duijsent guldens binnen den tijd van vier weeken 
 naa dat d’interdictien, door de Impte. in ’t werk gestelt, wederom door 
 haar sullen ingetrokken, gecasseert of geannuleert zijn, soo als 
 deselve bij desen opgeheft en ingetrokken worden ( nemende d’Impte. 
 aan om, soo wanneer door exhibitie van deesen articul d’opheving 
 van voorsr. interdictien niet dadelijk mogte konnen werden uitge- 
 werkt en verkregen, alsdan daar toe sodanig ander middel te sullen 
 gebruijken als na gelegentheijt van ijder plaats sal werden bevonden 
 nodig te wesen), twee duijsent glns. binnen den tijd van twee maan- 
 den nae d’eerste betaling en de overige twee duijsent glns. binnen 
   twee 
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 twee maanden nae de gedaene betaling der 2e. termijn sullen 
 voldaan moeten werden. 
                                         3º. 
 Dat daarentegens de Impte. niet alleen van alle actie, op en aanspraak 
 des boedels in ’t gemeen, maar ook en in specie van haere soo ter aanspraak 
 als opgevolgde schrifturen geforceerde sustinue en vermeend regt tot en 
 aan de halfscheijt des boedels, komt te renuncieren, met verklaering 
 van geene prætensie, uijt welken hoofde sulks ook soude konnen 
 ofte mogen gepractiseert worden tot laste van de persoon van den 
 Gede. of wel den boedel, meer te hebben te houden of te reserveren, 
 maar integendeel dien geheelen boedel met alle sijne lusten en 
 lasten, regten en geregtigheden, soo leen als allodieel goed, niets 
 daar van uijtgesondert, tegens de betaling der gestipuleerde seven 
 duijsent guldens overtelaeten en voor soo veel nodig of dienstig bij 
 deesen te cederen aan en ten privativen behoeve van den Gede., om 
 daar meede als met sijn eijgendommelijk goed te handelen 
 nae welgevallen. 
                                       4e. 
 Dat verders een ieder van parthijen ’t geen sijlieden respectivelijk 
 van het gerede des boedels, t zij meubles, kleinodien en linnen 
 ’t zij andersints, mogten onder sig hebben, sal hebben en behouden, 
 uijtgenomen alleen quitantien of andere chartres den boedel 
 concernerende, dewelke d, Impte. nog mogt bevinden onder 
 haar te hebben en die sij ter goedert trouw alsdan sal op- 
 geven, en aan den Gede. of sijnen bedienden Advocaat ex- 
 traderen. 
  5e. 
 Dat Gede. tot niets meer boven en behalven de meergemelte 
 seven duijsent glns. sal verpligt en gehouden zijn, 
 in ’t bijsonder niet aansprekelijk weesen voor eenige schulden 
 van d’Impetrante, soo sij afsonderlijk mogte gecontraheert 
 hebben, speciael gedurende de voorsr. procedures, onder wat 
 naam, ’t zij van salaris, verschot of lening ’t selve ook mogte 
 weesen, ofte in ’t vervolg nog maken mogte. 
  6e. 
 Gelijk insgelijks de Impte. nimmermeer voor eenige schulden 
 van den Gede. en tot voldoening van deselve sal konnen geconve- 
 nieert worden, belovende parthijen daar van malkanderen 
 ten eenemaal te sullen libereren en bevrijden, nog den een 
 tot laste van den ander geene schulden te sullen maaken 
 en in ’t generaal niets meer met malkanders goederen te doen 
 te hebben, maar aan een ijder het sijne, invoegen te vooren 
 gemeld, volkomen vrij en eijgendommelijk over te laeten, 
 met speciaele exclusie van alle gemeenschap, ook van winst 
 en verlos, soo na desen door den een of den anderen mogte gemaakt 
 ofte geleden worden. 
  7e. 
 Dat alle testamentaire dispositien ofte contracten, die voor 
 en tot dato deses door parthijen te saamen of ijder in ’t bijsonder 
 ten behoeve van malkanderen of van den een of van den anderen 
 mogten gemaakt zijn, bij deesen en alnog voor soo veel nodig en 
 dienstig worden gecasseert ende vernietigt, sonder daar uijt, 
 of eenige van deselve, oijt of immermeer eenige prætensie, 
 eijsch op ofte aanspraak te konnen ofte mogen hebben 
 ofte maken. 
   En 
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  En 8e. 
 Dar soodrae d’approbatie van deese conventie en transactie bij 
 den Hove sal verleent zijn, het aan parthijen sal vrij staan om 
 deselve te laeten publiceren, affigeren en doen prothocolleren, 
 soo als een ijder, ten eijnde een regtelijk effect hier van altoos 
 te konnen erlangen, tot sijne meeste securiteijt sal oorde- 
 len en vermeenen te behooren. 
 Gelijk insgelijks de Impte. aanneemt om binnen den tijd 
 van vier weeken op kosten van den Gede. te sullen uitle- 
 veren approbatie van de Leencamer deses Furstendoms en 
 Graafschaps van dit accoord met relatie tot het leen- 
 goed Begraven Hof, en voor soo verre ’t selve dat 
 goed is concernerende. 
 Aldus geconvenieert en overkomen in de Vertrekkamer 
 ’s Hove van Gelderland te Arnhem den 9. Julij 1766. 
 onderstont  mij præsent, was get.  T.W. van den Steen. 
 Soo is ‘t, dat wij de voors. saake en in de schriftelijke 
 proceduire geallegieerde en voorkomende redenen aange- 
 merkt en overwogen hebbende, in die versogte separatie 
 quod thorum, in ensam, ac bona bij deesen consenterende, 
 ’t voorsr. accoord hebben geapprobeert, soo als wij ’t selve 
 approberen mits deesen om effect te gewinnen nae 
 regts behooren. 
 Dies ’t oirkonde is des opgemelte Furstendom en Graaf- 
 schaps Secreet Zegul op ’t spatium deeses gedrukt en 
 deese door den Griffier onderteekent geworden, gegeven 
 t’ Arnhem den 9. Julij 1766. was nevens een zegul in 
 eenen rooden ouwel overdekt met een papiere ruijte, gete- 
 kent T.W. van den Steen. 
 
tot goeding van Marten Voor Van de Graaf en Pannekoek Schepenen compareerden 
Basterd d.2.Aug. 1766. fº. 58vs. Reijnier Reijniers en Cornelia van Dulman Eheliedn., de Vrouw met 
 haaren Man geadsisteert, dewelke verkaarden verkoft te hebben 
 en over sulks kragt deses te cederen en te transporteren aan Jodo- 
 cus Theodorus Hendricus Reijniers en Sophia Bodde Ehelieden 
 en haare Erven, haar regt en eijgendom in een obligatie in dato 
 d. 11. Nov. 1729, grood seven hondert guldens Hollands courant, ten 
 laste van Hendrik Janssen en Maria Janssen van Heuclum, 
 op de Milsbeek in den Lande van Cleve wonende, met alle de 
 daar op verscheene en nog te verschijnen renten, met belofte van 
 wahring en onder verband van haare personen en goederen, ten 
 bedwang en submissie als na regten.  Actum Harderwijk d. 9. Aug. 
 1766. 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen compareerde Gijsberta 
 de Vries, meerderjarige Jongedogter, welke verklaarde te consti- 
 tueren en volmagt te maken kragte deeses haar Swager Jan 
 Bulterman, om alle haar goederen te administreren, in specie 
 om alle papieren, chartres en obligatien, onder den Heer Mr. H.J. 
 Ardesch qq. berustende, te ligten, daar voor te quiteren, pennin- 
 gen te ontfangen, daarvoor quitantie te passeren, in specie sorg 
 te dragen dat de seven hondert gulden, welke sij Comparante aan 
 Goosen Vliek en Aaltje Gerrits Eheliedn. ter leen heeft uijtgeschoten, 
 gehoorlijk gesecureert werd, de jaarlijkse renten op sijn tijd te ont- 
   fan 
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 fangen, bij wanbetaling ’t capitaal ter behoorlijker tijd te denunci-  
 eren en op te seggen, des noods in regten te vervolgen, gelijk alle 
 Debiteuren, die sij Comparante nu heeft of namaals krijgen mogte, 
 tam active quam passive contra quosuimque te ageren, termijnen te 
 respicieren, sententien te aanhooren, deselve tot den uijteijnde ver- 
 volgen, voorts te caveren, transigeren, van de nadelinge te appelleren 
 en generalijk alles te doen en verrigten wat sij Comparante, selfs 
 præsent zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, alles met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, mits 
 de Geconstitueerde verpligt sal zijn te doen bewijs, rekening en 
 reliqua.   Actum den 11. Augus. 1766. 
 
Geprothocoll. ten Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde Evert Ver- 
nieuw, prothocol meer en bekende weegens opgenomen en ter leen ontfangen penñ. op- 
fº. 96 vs. regt en deugdelijk schuldig te zijn aan Goosen Pannekoek, minderjaarige 
 Soon van Claas Pannekoek en Grietjen Foppen in leven Echteldn.  
 en sijn Erfgeñ., een summa van vier hondert Caroli guldens ad 20 st. 
 ’t stuk, daar van de Comparant belooft jaarlijks te sullen beta- 
 len een interesse van vier gulden van ijder hondert ende waar 
 van het eerste jaar interesse sal verschenen weesen op den 1e. 
 Julij 1767 en soo vervolgens van jaar tot jaar tot de finale af- 
 losse toe, welke alle jaar sal kunnen en mogen geschieden, 
 mits een vierdeel jaars voor den verschijndag behoorlijk denunciatie 
 van een van beijde kanten moet werden gedaan. Tot securiteijt 
 van het voorñ. capitaal, renthen en kosten, den Comparant tot 
 een speciaal onderpand stelt sijn huijs cum annex, staande in de 
 Bruggestraat naast het huijs van Evert Bunschoter ter 
 eenre en een gemeen steegje ter andere sijde, en voorts onder 
 verband van sijn persoon en verdere gerede en ongerede goederen, 
 niets uijtgesondert, met submissie als na regten en onder renun- 
 ciatie van alle exceptien, in specie die van ongetelden gelden. 
 Actum den 4. Augustus 1766. 
 
 Voor Van de Graaff en Schrassert compareerde onsen meeden Raads- 
 vrind den Heer en Mr. R.C.W. de Wolff van Westenrode, dewelke verklaar- 
 de in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en volmagtig te maken kragt deses, Hijmen van Bemmel en 
 Jan Hendrik Bloemendal, Onderscholten van Barneveld, om samen 
 of ijder in ’t bijsonder met sulke ingangen regtens te procederen, als sij 
 oordelen sullen de beste en bequaamste te weesen, op het saadgewas  
 van Wouter Buijtenhuijs, in de Buurschap Ter Schuur woonagtig, ’t welk 
 op de twee campen, van den Heer Comparant aldaar door Wouter Buijten- 
 huijs en sijn Huijsvrouwe volgens huurcedule gehuurt, sal gevonden 
 werden en bij insuffisance van dien aan alle het gerede, om 
 daar aan te verhalen en betalinge te erlangen twee jaaren pagt 
 van Martini 1764 tot 1765 en van 1765 tot dato deses, die pagtpen- 
 ningen te ontfangen en daar voor te quiteren, voorts alles te doen 
 wat tot verkrijginge dier pagt sal noodig weesen, insererende hier 
 bij al hetgene, het welke tot een nadere en specialer magt 
 mogt vereijscht worden, met belofte van ratihabitie en indemni- 
 teijt, mits Geconstitueerdens sullen gehouden weesen te doen be- 
 hoorlijk rekening, bewijs en reliqua, cæterisque sub clausilis de 
 jure solitis ac necessariis, alles onder verband als na regten.  Actum 
 Harderwijk den 5. Aug. 1766. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Hendrik 
 Mouw en Hendrikje Jans Eheliedn., dewelke bekenden wegens opge- 
 nomen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan 
   Dries 
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 Dries Geursen en Evertje Jacobs Eheliedn.  een summa van vier 
 hondert en vijftig Caroli guldens ad. 20 str. het stuk, daar van sij 
 Comparanten beloofden denselven Dries Geurtsen of sijne Erven 
 te sullen betalen een jaarlijkse rente van drie en een halve 
 gulden van ijder hondert en sulks tot de finale restitutie van 
 geseide hoofdsumme toe, welke alle jaar op den verschijndag, 
 waar van heden over een jaar de eerste zijn sal, sal moogen ge- 
 schieden, mits een vierdeel jaars bevorens opgeseijt zijnde. 
 Voor capitaal, renten en bij wanvoldoeninge hier op te loopen 
 kosten, verbindende hare personen en goederen, en tot meerdere 
 securiteijt tot Burgen stellende Maarten Vermeer en Aart 
 Muller dewelke, mede gecompareert zijnde, sulks hebben 
 aangenomen en te samen en ijder in het bijsonder belooft 
 die gemelde summe te sullen voldoen als haar eijgene 
 en propre schuld, onder verband van haare personen en goederen, 
 deselve submitterende als na regten, met renunciatie van 
 alle exceptien.   Harderwijk d. 6. Aug. 1766. 
 
 Hier ter plaats geregistreert volgende acte. 
 Compareerden voor ons, ondergeschreven Schepenen der Stadt 
 Harderwijk, Jufferen Geertruijd van Rosendaal en Maria 
 Magdalena van Rosendaal, Susteren, dewelke verklaarden, 
 vermits haar door den aanwasch harer jaaren van tijd tot 
 tijd meerdere swakheden, siekten en ongemakken, welke 
 den ouderdom gewoonlijk mede brengt, aankwamen, ende sij 
 dienthalven ook meerder oppassing en assistentie nodig 
 hadden en verder te verwagten hadden dat sij dienvolgens, 
 als door haare saamenlevinge van kindsbeen af aan mal- 
 kanderen gewend, en elkanderens sin ’t best kennende, 
 waaren overeengekomen ende met elkanderen als een 
 onverbreekelijk contract besloten hadden, gelijk dan ook 
 als sodanig bij desen aan elkanderen beloven, dat sij nim- 
 mermeer sullen van malkanderen scheijden als door de 
 dood alleen, ende malkanderen en den een den anderen 
 in alle nooden, siekten en ongemakken met alle moge- 
 lijke troost, hulpe en assistentie sullen bijstaan en helpen. 
 Dat sij dienvolgens ook overeengekomen waaren, dat sij van 
 alle goederen, die sij besitten of krijgen mogen, de inkom- 
 sten en revenues tot onderlinge profijte en behoeve zullen 
 inbrengen en strekken laeten, met verdere speciale beding 
 en belofte, dat wanneer ’t God behagen sal haar door de 
 dood van malkanderen te scheijden, de langstlevende den 
 gehelen boedel sal blijven besitten en ’t gerede behouden 
 eeuwiglijk en erflijk ende de volkomene opkomsten 
 van des overledens ongerede goederen als die van haar eijgene 
 genieten en profijteren tot haar overlijden toe, sonder daar 
 in door ijmand te werden ontrust, of ook daar van aan ijmand 
 eenige rekening of verandwoording te verschulden. Tot nako- 
 ming en ’t volkomen effect deser verbinden sij haare personen, Ergfe- 
 namen en goederen, met submissie als na regten. Actum 
 Harderwijk den 7. Septemb. 1748.  get. Henr. Boonen, Franc. Oos- 
 terbaan. 
 
 Voor Oosterbaan en Holthe Schepenen compareerden Annet- 
 jen Wijgmansen en Harmina Hendriks Wede. van Jan 
 Wijgmansen, dewelke bekenden ( naa voorgaande ap- 
 probatie van de Hn. Overweesmeesteren, voor soo verre het 
   de 
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 de onmundige Kinderen aangaat van de laatste Comparante) publijcq 
 te hebben verkoft ende over sulks kragt deeses te cederen en in vollen 
 eijgendom te transporteren, aan Huijbert Gerritsen en Steventje Hendriks 
 Eheldn. ende haar Erven, een hoff, gelegen aan de oostkante deser Stad 
 naast den hoff van de Erfgeñ. van Jacob Croesen ter eenre en Bette- 
 roeters steeg ter andere sijde, op een ord. jaarlijkse verponding van 
 :-7-4, ende sulks voor een summa van een hondert en agt en twintig 
 gulden vrijgeld, waar van de Comparanten bekenden voldaan en be- 
 taalt te zijn, belovende over sulks ’t voorñ. parceel te wachten 
 en wharen commervrij en alle voorpligt, de ords. verpondinge over 
 den jaare 1763 daar van aftedoen als erfkoops regt is, alles onder 
 verband van haar personen en goederen en met submissie als 
 nae regten.   Actum den 16. Augus. 1766. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten, dewelke 
                                         bekenden (met approbatie als voorñ.) publijcq te hebben verkoft en over sulks 
 kragt deeses te cederen en in vollen eijgendom te transporteren, aan 
 Joseph Teekman en Agnis Petersen Echteln. en haar Erven, een 
 huijs en plaatsjen daar agter, staande in de Hoogstraat naast 
 het huijs van Jan Wittop en dat van Abraham van Vossen, op 
 een jaarlijkse verpondinge van f. 3-8-: en een stedigheijt 
 aan de Clooster goederen van f. :-7-, ende sulks voor een summa  
 van twee hondert en veertig gulden vrijgeld,  waar van de Compa- 
 ranten bekenden voldaan en betaalt te zijn, belovende over 
 sulks ’t voorñ. parceel te wachten en wharen commervrij en alle 
 voorpligt, de ords. verpondinge over den jaare 1763,heerstedegeld 
 ultº. Junij 1764 en stedigheijt 1765, daar van aftedoen als erf- 
 koops regt is, alles onder verband van haar personen en goederen 
 en met submissie als naa regten.  Actum den 16. Augus. 1766. 
 
 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerden Dirk van 
 Asselt en Jacomina Krijt Ehel., Toers Dijsbergen en Vrouwe Johanna 
 van Asselt, Hendrik de Wilde en Trijntje van Asselt Eheldn., tu- 
 toribus maritis, en Dorus van Stalfelt, voorts Eijbert van Hierden, 
 pro se en als Volmagtiger van sijne Suster Johanna van Hierden 
 Wede. Huijbert Swam, ingevolge volmagt de dato den 14. Augus. 1766 
 voor den Notaris Isak Vroombrick te Rotterdam gepasseert, alhier 
 vertoont en gelesen, en Hendrina van Dalfsen, Representante 
 van haar Moeder Margareta van Hierden Wede. van Dalfsen, 
 hoog van jaaren, en daardoor, als verkinds zijnde, sooveel nodig geas- 
 sisteert met haar Oom Eijbert van Hierden, alle te saamen Erfge- 
 namen ab intestato van Andries van Asselt en Hermina van Hierden, 
 en verklaarden Comparanten publijcq op den 26. April 1766 te hebben 
 verkoft en alnu kragt deses te cederen, transporteren en in vollen 
 eijgendom overtegeven, aan Willem Roest en Hendrikje van Asselt 
 Eheldn. een huijs en erve, staande in de Donkerstraat naast dat 
 van Albert Willemsen ter eenre en dat van Hendrik van der 
 Hooft ter andere sijde, met desselfs regt en geregtigheijt, lusten 
 en lasten, soo en als deselve daar op staan, en sulks voor eene 
 somma van vijf hondert ses en twintig gulden vrijgeld, waar van Verkoo- 
 peren bekenden voldaan te zijn en den eersten met den laatsten 
 penning ontfangen te hebben en daarom geen eijgendomsregt 
 of geregtigheijt aan dit gecedeerde en getransporteerde huijs en 
 erve meer te hebben of te behouden, maar daar van onteijgent 
 en onterft, en Koperen en haare Erven daar aan weder ten vollen 
 geeijgent en gegoedet te zijn, zijnde dit gecedeerde vrij allodiael 
 goed met geene lasten of schattingen beswaart, dan met een 
   ords. 
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 ords. jaarlijkse verponding van f. 3-12-2, voorts heerstedegeld 
 en andere Heeren Schattingen, sullende door Verkoperen de 
 ordinar. verpond. 1764 en ’t heerstedegeld verschenen ultº. Junij 
 1765 gesuijvert en betaalt worden, belovende de Verkoperen de 
1766.25.Aug. Goosen Elders Coperen daar op te sullen wagten en wahren als erfkoops regt is, 
Vliek en Aaltje Gerrets alles onder verband van haare personen en goederen, deselve 
Echtel. verwillekeuren aan daar toe submitterende het Stad Gerigt van Harderwijk, voorts 
Gijsbarta de Vries het gerede, alle Heeren Hoven Rigteren en Gerigten, onder renunciatie 
in specie haar schip. Siet fº. van alle tegenstrijdige exceptien.   Actum Harderwijk den 
58 vs. 23. Augus. 1766. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor H. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compareerden 
prothocol Rub. Hooven Peter de Hesse en Maria Smeink Echteldn., dewelke bekenden 
fº.74 weegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
 opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Geertruijd Olof- 
 sen, minderjarige Dogter van Olof Takken en voorñ. Maria 
 Smeink ende haar Erven, een summa van twee hondert 
 Caroli gulds. ad 20 st. het stuk, daar van de Comparanten 
 belooven jaarlijks te sullen betalen eene interesse van vier 
 gulden van ijder hondert gulden ende sulks tot de finale aflosse 
 toe, welke alle jaar op den verschijndag, daar van heden over een 
 jaar de eerste sal zijn, sal kunnen mogen en moeten ge- 
 schieden, mits de opsage een vierdeel jaars bevorens gedaan 
 werde van een van beijde sijden. Tot securiteijt van ’t capitaal, 
 renthe en kosten de Comparanten tot een speciaal onderpand 
 stelden haarlieder hoff, gelegen voor dese Stad buijten de 
 Smeepoort naast den hoff van David Beersen Smit ter eenre 
 en die van de Wede. Van Voorst ter andere sijde, en voorts onder 
 verband van haar persoonen en verdere gerede en ongerede goederen, 
 met submissie als na regten, onder renunciatie van alle 
 exceptien, in specie van ongetelden gelde.   Actum den 
 30. Augus. 1766. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Pannekoek Schepenen compareerde 
 Wijmtje Zuijk, Wede. van wijlen den Ontfanger Boon van 
 Voorst, en verklaarde in een vasten en onwederroepelijken 
 eijgendom te cederen en overtegeven kragt deses aan haar 
 Schoonsoon Reijnier van Schuijlenburg, Rentmeester des 
 Convents van Munnikhuijsen en Rencum, en desselfs Ehe- 
 vrouw ende haare Erven, een camp lands aan de hooge Sijpel 
 voor dese Stad kennelijk gelegen, doende ordinair in verpondinge 
 behalven de Stads stuijvers f. 4-5-, ende sulks om gemelde 
 parceel lands met desselfs regt en geregtigheijt van nu aff 
 aan in eijgendom te besitten, hebben en behouden en daar 
 over te disponeren, mits daartegen ook te sullen draegen 
 en tot haere laste neemen de verpondinge daar op staande 
 als haar eijgen patrimonieel goed, verklaerende de Comparante 
 van bovenstaande parceel te zijn en blijven onteijgent 
 en ontgoedet, met belofte van deselve ten behoeve van 
 opgemelte haere Kinderen te sullen wachten en wharen 
 als regt is. En heeft de Comparante bij handtastinge in 
 eedes plaatse verklaart, dat bovengem. land noojt weer 
 in gemeene deilinge sal gebragt werden, maar bij haar 
 overlijden der selver Kinderen eijgen zijn, en aan haare 
 voorsr. Dogters filiale portie toegerekent sullen blijven, 
   on 
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 onder verband en submissie als na regten.  Actum den 2. Sept. 1766. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen compareerden Weijmtje 
 Rengers, Weduwe van Martinus Schouten, en Jan Hendrik van Gaalen als Voogd 
 van de drie onmundige Kinderen van gem. Martinus Schouten, met naame 
 Aalt Schouten, Martinus Schouten en Aaltje Schouten, bij wijlen Johanna 
 Sandbergen in vorige ehe verwekt, te saamen voor drie vierde parten, en 
 denselven Jan Hendrik van Gaelen en Judick Sandbergen Eheliedn. voor een 
 vierde part, en verklaarden te samen en ijder voor sijn geregte portie voorsr., 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 kragt deses te cederen en transporteren aan des tweede Comparants mede Voogd 
 Aard Mulder en Johanna van Broekhuijsen Eheliedn. ende haare Erven 
 een huijs en erve, staande en gelegen binnen dese Stad aan en naast de 
 Smeepoort, schietende aan de Stadswal, met desselfs regt en geregtigheijt, 
 ende sulks voor een summa van twee hondert en vijf en tagtig gulden, 
 daar van de Comparanten, een ieder voor sijn aandeel en p.q., bekenden vol- 
 daan te zijn, belovende over sulks voorsr. parceel, op een ordinaris verponding 
 van f. 1-1-4, te wachten en wahren kommervrij en alle voorpligt, 
 als de verponding over ordinaris 1763 en het heerstedegeld tot ultº. Junij 1764 
 beide ingesloten, daar van aftedoen als erfkoops recht is, onder verband 
 en submissie als na regten.   Actum den 10. Nov. 1765. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Andries Snel en 
 Cornelis Claver, Voogden van Gosen Pannekoek, minderjarige Soon van 
 Claas Pannekoek en Grietje Foppen Claver in leeven Eheliedn., welke 
 bekenden, volgens auctorisatie van de Heeren van de Magistraat deser 
 Stad dato 24. Januar 1766, in ’t openbaar te hebben verkoft en kragt 
 deses te cederen en transporteren aan Harmen Tapper en Eva te Let 
 Eheliedn., een huijs met desselfs ap en dependentie, staande in de Kleijne 
 Marktstraat tussen de huijsen van Cornelis de Hes ter eenre en Dirk 
 Buijtenhuijs ter andere sijde, doende in ordinaris verponding f. 4-2-14, 
 sulks voor vier hondert en seventien gulden vrijgeld. waar op de Koperen 
 twee hondert seventien gulden contant hebben betaalt, blijvende de 
 resterende twee hondert gulden daar in gevestigt te behoeve van voorsr. 
 minderjarige, volgens segul en brief op heden daar van gepasseert, dien 
 onvermindert bekennen Comparanten præd. qual. hier van voldaan en be- 
 taalt te zijn, met belofte om voorsr. huijs te wagten en wharen kom- 
 meervrij en alle voorpligt, tot den ordinar. verponding 1763 en het heerstede- 
 geld 1764, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband van haar 
 pupillen persoon en goederen, ten bedwang en submissie als na regten. 
 Actum Harderwijk,  den 1. Meij 1766. 
 
1766.1. Meij geprothocol. Voor deselve Schepenen compareerden Harmen Tapper en Eva te Let Eheliedn. 
ten nieuwen prothoc. en bekenden opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Andries Snel en 
Rub. Hoogstraat fº. 180 Cornelis Claver, Voogden van Goosen Pannekoek, minderjarige Soon van 
 Claas Pannekoek en Grietje Foppen Claver in leven Ehelieden, ten 
 behoeve van geseide minderjarige, met permissie van de Heeren van 
 de Magistraat deser Stad dato d. 24. Januar. 1766, de summa van twee 
 hondert gulden wegens de resterende koopspenningen van onderbenoemde 
 huijs, op heden aan ons getransporteert, daar voor wij Comparanten beloven 
 te betalen vier gelijke gulden van ijder hondert jaarlijks aan rente, en 
 daar meede sullen continueren tot de finale aflosse toe, die alle jaar 
 op de verschijndag (heden over een jaar d’eerste) sal kunnen en mogen 
 geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens van d’eene of andere sijde 
 opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. capitaal, 
 renten en onverhoopte kosten verbinden Comparanten haar huijs, heeden 
 door gem. Voogden aan haar getransporteert, staande in de Kleijne 
 Marktstraat, soo als thans bewonen, tussen de huijsen van Cor- 
 nelis de Hes en Dirk Buijtenhuijs, stellende tot een verdere whaarschap haar 
 personen en goederen ten bedwang als na regten, met renunciatie van alle 
   ex 
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 exceptien dese contrarierende, in specie van ongetelden gelde.   Actum 
 Harderwijk, den 1º. Meij 1766. 
 
 Voor Apeldorn, loco W.J. van Westervelt, en Van de Graaf Schepenen 
 en Overweesmeesteren compareerde Marten Baster, dewelke, sig sullende ver- 
 andersaten, verklaarde naa examinatie van den staat en omstandigheden 
 van sijn boedel alsmede der huijwlijks voorwaarden, in dato d. 4. Decemb. 1749 
 opgerigt, waarbij hij Comparant gedurende sijn leeven boven en behalven 
 een duarie van een duijsent guldens is getugt in sijn overledens Vrouws goe- 
 deren, aan sijn eenigen Soon Arien Baster, bij wijlen Maria van Luijk 
 ehelijk geprocreert, voor ’s Moeders versterf te bewijsen all het goud en 
 silver, als bij sijn overleden Vrouw is nagelaten, waarvan aan de onderbenoemde 
 Voogden een specificatie sal werden overgegeven alsmede een summa van 
 ses hondert guldens, welke naa doode van gem. Comparant aan gem. Soon 
 sullen worden uijtgekeert. 
 Voorts heeft de Comparant op sig genomen alle schulden en lasten van 
 den boedel, belovende sijn gem. Soon deswegens voor alle aanspraak te sullen 
 guaranderen, onder verband van sijn persoon en goederen, met submissie als 
 na regten. 
 En eindelijk verklaarde hij Comparant sijn gem. Soon te sullen alimen- 
 teren, kleeden en reden, agtervolgens den staat van sijn boedel en verder te 
 laeten leeren het gunt tot een ordentlijk bestaan nodig sal worden 
 bevonden. 
 Hier waaren aan, over en meede te vreeden Dr. Jacobus Apeldorn en Gerret 
 van Luijk, als bij de Heeren van de Magistraat aangestelde Voogden, 
 op wiens verklaringe wij dese hebben geapprobeert en geteken binnen 
 Harderwijk, den 2. Augus. 1766. 
 
geprothocoll. ten nieuw. Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerden Goosen Eldersen Vliek 
prothoc. fº. 95. en Aaltjen Gerrits Ehn., en bekenden voor haar en haare Erven wegens 
 opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schul- 
 dig te zijn aan en ten erflijken behoeve van Gijsberta Peters de Vries 
 eene summa van seven hondert gulden, daar van sij jaarlijks beloofden 
 te betalen eene interesse van vier per centum en daar in te continueren 
 tot de finale aflosse toe, dewelke ook alle jaar op den verschijndag, 
 daar van heden over een jaar d’eerste sal zijn, sal kunnen en mogen of moeten 
 geschieden, mits de opsage daar van een vierdeel jaars bevorens van een 
 van beijde sijden gedaan werde. Tot securiteijt van welck capitaal, renthe 
 en onverhooptelijk aan te wendene kosten de Comparanten met haeren 
 vrijen wille, na volkomen informatie van verwillekeuringsregten, ver- 
 bonden en bij parate executie en aankering verwillekeurt hebben, 
 gelijk sij doen kragt deses, alle haare gerede en ongerede goederen, soo 
 wel haar meubles en inboedel als haar schip met sijn toebehoren, ap 
 en dependentien, niets van allen uijtgesondert, (daar toe soo veel nodig de 
 bijlbrieven mede overgegeven sullen worden) speciael mede haarlieder 
 huijs en erve, staande in de Rabbenstraat binnen dese Stad, soo als ‘t- 
 selve bij de Comparanten selfs bewoond en gebruijkt werd, ten eijnde 
 om aan ’t een en andere alle hinder en schade met de kosten bij parate 
 executie te konnen verhalen, en voorts onder verband hunner personen  
 en verder nog te verkrijgen goederen, met submissie als na regten, onder 
 renunciatie van alle exceptien, in specie die van ongetelden gelde. 
 Actum den 25. Augus. 1766. 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen compareerden Johan 
 Arnold Haklender en Beeltjen Hendriks van Meervelt Ehelieden, de 
 Vrouw met haaren Eheman geassisteert, welke verklaarden mits deese 
 te constitueren en magtig te maaken haar Broeder Jan Hendriksen 
 om aanstaande dinsdag, die wesen sal den 16. deser maand September, 
 sig meede te vervoegen tot Apeldorn, alwaar de Erfgenamen van de 
 Soerelse Bosch sullen vergaderen, om aldaar in der Comparanten naam 
 haarlieder aandeel in twee vierdeel in gemelte Bosch, genaamt Jan 
 Westeningsdeel, en een in het Veluwsche deel aan sijn Doorlt.  Hooght. 
   den 
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 den Heere Prince van Orange en Nassau of sijn Hoogst Gequalificeerde 
 te cederen, naa coustume locaal te transporteren en in vollen en volkomen 
 eijgendom overtegeven, daarvoor haarlieder portie in koopspenningen te 
 ontfangen, daar voor quitantie te passeren, voorts belofte van wharinge te 
 doen, te caveren, generalijk alles te doen en te verrigten wat sij Compa- 
 ranten selfs in persoon soude kunnen mogen en moeten doen, met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, sullende de 
 Geconstitueerde verpligt zijn te doen behoorlijk bewijs, rekening en 
 reliqua.   Actum den 10. Septemb. 1766. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wierden Burgen, als 
 voorvank regt is, Dirk Karssen en Peter Egge voor het erf en sterfhuijs 
 van Peter Karssen en Evertje de Ganse in leven Eheliedn., des beloofden 
 Jan Volte en Hendrikje Karssen Eheliedn. en Gerritje Karssen, kinde- 
 ren en eenigste Erfgenamen van voorsr. Eheliedn., geseijde Burgen 
 te vrijen als erfhuijs regt is. Actum Harderwijk den 20. Septemb. 1766. 
 
 Voor Oosterbaan, loco W.J. Westervelt, en De Wolff, loco Van de Graaff, 
 Schepenen als Overweesmeesteren compareerde Gerrit Mattheussen, 
 Weduwenaar van wijlen Lubbertjen Dirks, voornemens zijnde sig weder- 
 om op nieuws in den Ehestand te begeven, heeft met en nevens de re- 
 spective Voogden van sijn minderjarige Kinderen, onder benoemt, den staat 
 sijner boedel opgenomen en aan deselve met namen Derk, oud in sijn derde 
 jaar en Berendje, oud in haar agtste jaar, voor ’s Moeders versterf bewesen 
 navolgende goederen. 
 als een swart stoffe jak, een swart rasmerokt jak, een coleurt dº. atlas, 
 een dº. rok, een bonte greijne dº., een swart streept calaminke dº., een dº. 
 rasmerokke rok, een damaste rijglijf, een swart sijde schoreldoek, 
 en daar benevens aan ijder Kind, als het sal mundig wesen, een sijlvere 
 Ducaton. 
 Waartegens hij Compart. den boedel met desselfs lusten en lasten 
 op sig neemt, met belofte om sijn Kinderen te wagten en wharen als 
 regt is, onder verband van sijn persoon en goederen. 
 Daar benevens belooft hij sijn voorsr. Kinderen tot haar mundigen 
 dagen te sullen alimenteren, reden en kleden, haar respectivelijk naa 
 staats gelegentheijt te laaten leeren, dat sij tot een ordentlijk bestaan 
 sullen van noden hebben. 
 Hier waaren aan, over en meede te vreeden Hendrik van ’t Land en Hen- 
 drik de Hes, bij de Heeren van de Magistraat aangestelt tot Voogden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent. Actum Harderwijk, 
 den 17. Septemb. 1766. 
 
Geprothocoll.ten nieuw. Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerden de Heer Jaques 
prothocol fº.323 Rub. de Leuze van Lancizolle en Vrouwe Maria Magdalena Vernizobre Ehe- 
landen aan de Weijsteeg lieden, marito tutore, en bekenden, soo van de mundige als van de 
op d. 23 Sept. 1766 Momboiren van de onmundige Kinderen en Erfgenamen van wijlen 
 de Heer Everhard Jacob Brandsen, in leven Griffier en eerste Secre- 
 taris van de Camellereij van Gelderland,  en Vrouwe Johanna Beatrix 
 Filleken Ehel., ontfangen te hebben en dienthalven wegens ver- 
 strekte penningen voor haar en hare Erven wel en deugdig schuldig 
 te zijn aan en ten behoeve van voorsr. Kinderen haaren, en alnog 
 gemene en onverdeelden, ouderlijken boedel eene capitale summa 
 van ses duijsent Caroli guldens ad 20 st. ’t stuk, belovende daar van 
 jaarlijks en alle jaaren voor interesse te sullen betalen vier ge- 
 lijke guldens van  elk hondert, sodanig egter, dat met drie gulden tien 
 stuijvers sullen kunnen volstaan, wanneer deselve interessen 
 binnen drie maanden na den verschijndag, die alle jaar wesen sal op den  
 23. September  en voor ’t eerste jaar verschenen sal vallen op den 23. 
 September 1767, voldaan worden, nemende Comparanten wijders aan om 
   in  
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                                           (en te doen continueren) 
 in die betalingen der interessen invoegen voorsr. te continueren \/ tot de 
 effective restitutie van dit capitaal toe, welke alle jaaren sal kon- 
 nen en mogen geschieden binnen Arnhem in handen van den Crediteuren, 
 haar Regthebbende, off wettige Toonder en houder deser obligatie,  
 inval of van der Comparanten sijde, of van de kant der Crditeuren daar 
 van binnen een vierendeel jaars voor de verschijnsdag de denunciatie 
 mogte worden gedaan, en sulks wel in een onverdeelde summa in goeden 
 harden silveren gelde van geen minder valeur als seste halven of in 
 goude rijders. Tot nakoming van ’t gunt voorsr. en securiteijt van gemelte 
 capitaal en daar op te verschijnen interessen verklaarden de Comparanten 
 te verbinden, gelijk sij doen krag ende mits desen, haare personen en goederen 
 en daarenboven tot een speciaal onderpand te stellen de papiermoolen, 
 genaamt de Maria Magdalena, met dertien woningen en verscheijde 
 werkhuijsen, alle gelegen bij de Stad Harderwijk, voorts nog tot meerdere 
 securiteijt der Crediteuren ’t regt van en tot een assurantiebrief van de ge- 
 seide moolen cum annexis, geassureert zijnde door Jacob Luden, Abs. Pools, 
 Jurrien Bartelse, Joh. Luden en Dirk Luden, ijder voor ses duijsent guldens, 
 en dus in ’t geheel voor de summa van dertig duijsent guldens, gevende 
 deselve brief in handen van de Crediteuren over en belovende om, vermits 
 geseide assurantie maar duurt den tijd van een jaar en dus tot den 30. Meij 
 1767, alle jaar precise voor expiratie van gemelte tijd, en sulx soo lang 
 dit capitaal sal blijven duuren, te sullen besorgen dat die behoorlijk en op de- 
 selve wijse en voet als de tegenwoordige worde vernieuwd en in handen der 
 Crediteuren gestelt, en wel sodanig, dat in cas van niet nakominge van 
 het gunt voorsr., gemelte capitaal van selfs daar door sal worden gehouden 
 voor gedenuntieert om aanstonds wederom opgeeijscht en gerepeteert te kon- 
 nen werden, sonder dat daartoe eenige voorafgaande denuntiatie, soo als 
 hier voorn andersints gestipuleert is, sal nodig wesen, alles ten effecte 
 om van ’t een of ander in cas van onvermoedelijke misbetalinge het voorsr. 
 capitaal met alle de onbetaalde interessen kost en schadeloos, vrij en sonder 
 eenige kortinge, daar aan te konnen en mogen verhalen; En voorts onder 
 submissie en ter judicature van alle Heeren, Hoven, Rigteren en Ge- 
 rigten, speciaal den Hove Provinciael van Gelderland tot keur van 
 de Crediteuren, haar Regthebbende of wettige Toonder deeser obligatie 
 en met renunciatie van alle bedenkelijke exceptien, en in specie die  
 van ongetelden gelde, dewelcke den inhout deeses in eenige manieren 
 soude konnen of mogen contrarieren. 
 Des t’oirkonde hebben wij Schepenen dese geteken binnen Harderwijk, 
 den 23. Septemb. 1766. 
 
eod.d. geprothocoll. ten Voor Van de Graaff en Pannekoek Schepenen compareerden Harmen Knier 
nieuw, prothoc. Rub. Hoog- en Steventje Kroesen Ehelied. en bekenden opregt en deugdelijk schuldig 
straat fº. 179 te weesen aan Mr. Abraham van de Graaff, Secretaris deser Stad, en 
 Maria van Castricum Ehelieden, de summa van drie hondert gulden 
 volgens obligatie daar van zijnde, voormaals ter leen verstrekt aan des 
 tweeden Comparants Ouders Jacob Kroesen en Grietje Schuurmans in leven 
 Ehelieden, daar benevens nog hondert gulden die sij Comparanten op heden 
 hebben ontfangen, dus te saamen vier hondert Caroli guldens ad 20 Stuijvs. 
 ’t stuk, waarvoor sij beloven te betalen jaarlijks een rente van vier gelijke 
 guldens van ijder hondert op de verschijndag (heden over een jaar de eerste) en 
  daar meede te sullen continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op 
 de gemelte verschijndag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens 
 van d’eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van 
 voorsr. capitaal, renten en kosten, verbonden Comparanten in specie haar- 
 lieder huijs en smitswinkel, soo en als ’t selve bij haar bewoont werd, 
 staande in de Hoogstraat op de hoek van de Schoemakersstraat 
 naast het huijs van Jacob Claver aan d’eene kant en het lege huijs 
 van Marten Vermeer in de Schoemakerstraat aan de andere kant, 
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 stellende tot een verdere whaarschap haarlieder persoon en goederen, ten bedwang 
 en submissie als na regten, met renunciatie van alle exceptien dese contra- 
 rierende, in specie van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk, den 1. Oct. 1766. 
 
                                                                   (en Jannetje Lunterbos) 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Harmannus Lunterbos \/ Wed. 
 van Arend van Harderwijk, geassisteert als regten, eenige en universele Erfgenamen 
 van wijlen Lambertus Lunterbos in leven Predikant op Curaçao, welke verklaarden 
 kragt deses te constitueren en volmagt te maken Valentijn Lier woonagtig 
 tot Amsterdam, om generaal alle haare saaken waartenemen, en wel in 
 specie om in der minne, en bij ontstentenis met behoorlijke middelen 
 regtens, te vorderen van Wilhelm Aartsen, medicinae Doctor tot Amsterdam, 
 en Maria Parie Ehelieden de summa van vier hondert en vijftig gulden 
 met de verlopen en nog onbetaalde interesse vermogens obligatie, ge- 
 tekent door haarlieden tot Haarlem, den 18. April 1759 gepasseert, 
 ten behoeve van wijlen geseide Lambertus Lunterbos of derselver 
 wettigen Houder, alle termijnen regtens te respicieren, soo nodig te caveren, 
 sententien te aanhoren, mitsgaders om sig bij de Ed. Heeren Bewind- 
 hebbenden der Oostindische Compagnie ter Camere Amsterdam te 
 adresseren en informeren, of wegens de nalatenschap van der Compa- 
 ranten Broeder Berend Lunterbos, voor eenige jaaren op Batavia over- 
 leden, en geen Erfgenamen als sijlieden in wesen zijnde, nog ijts 
 resterende mogte wesen, ’t selve benevens alle verdere penningen 
 te ontfangen, daar voor te quiteren en generalijk alles daaromtrent te 
 doen en te laeten geschieden wat sij Comparanten, præsent zijnde, souden 
 kunnen mogen of moeten doen, met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt, mits de Geconstitueerde verpligt zij te doen 
 bewijs, rekening en reliqua.   Actum Harderwijk, den 9. Octob. 1766.  
 
 Voor Van de Graaf en De Meester Schepenen compareerden Rijk Colijnsen, 
 meerderjarige Jongman, aanstaande Bruijdegom ter eenre, geassisteert 
 met sijn Vader Wouter Colijnsen, die verklaarde in dit huijwlijk te 
 consenteren, en Marietje Brouwers, meerderjarige ouderlose Jonge- 
 dogter, aanstaande Bruijd ter andere sijde, tutore Secretario, welke 
 verklaarden voornemens te zijn integaan een wel en wettig huijw- 
 lijk op volgende conditien. 
 Dat sijlieden tot steun van haar aanstaane huijwlijk mits desen aan- 
 brengen haar tegenswoordig hebbende en namaals aanervende goederen. 
 Dat tussen dese Cothoralen sal plaats grijpen de statuaire gemeen- 
 schap van goederen. 
 Dat bij overlijden van een haarer beijde, sonder egte lijfsgeboorte uijt dit 
 huijwlijk natelaeten, de langstlevende sal hebben, erven en in vol- 
 komen eijgendom besitten de gehele nalatenschap, niets ter wereld 
 uijtgesondert; de klederen, kleijnodien, sijlver en goud tot eens ijders lijf 
 is gehorende, welke na doode der eerststervende van stonden aan sul- 
 len erven en versterven op sijn of haar naast bestaande Vrienden als 
 dan in leeven. 
 Maar Kind of Kinderen nablijvende, sullen de nagelaten goederen 
 als mede de klederen van d’eerst overledene Vader of Moeder sterven 
 op de Kinderen en wel van ’t eene Kind op het andere; soo ’t laatste 
 der Kinderen bij ’t leven van de Langstlevende Vader of Moeder mogt 
 komen te sterven, sal derselver nalatenschap erven op de Langstle- 
                                       (als gesegt) 
 vende, werdende de klederen en verder lijfsbehoor \/ hier van uijtbescheijden. 
 Voorst behouden dese Conthoralen aan sig de magt om malkanderen 
 nader te mogen beneficeren, soo verre sulks naa landregten gepermit- 
 teert is. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent binnen Harderwijk, den 3. Octob. 1766. 
 
 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerde Mr. Abraham van 
   de  
 
 
 
 



 121

ORAH-154  1766 fol.060vso 
 
 de Graaff, Secretaris der Stad Harderwijk, en verklaarde uijt de hand 
 op den 8. Septemb. deses jaars verkoft te hebben, en dienvolgens bij dese 
 te transporteren, cederen en in vollen en vrijen eijgendom op en over 
 te dragen, aan en ten behoeve van den Heer Jacob Hagen Junior, 
 Koopman tot Amsterdam, een ses en negentigste part in ’t fluijt- 
 schip De Vrijheijt, Schipper Scholke Hiddes, voor Rinke Joltjes op 
 reijse van Riga na Amsterdam, voor drie hondert drie en dertig 
 gulden en seven stuijvers. 
 Een agt en veertigste part in het fluijtschip d’Juffer Cornelia 
 Hermina, Schipper Laurens Pieters, op reijse naa Memel en van daar 
 op Oostende, voor ses hondert ses en sestig gulden en dertien stuijvers. 
 Een agt en veertigste part in een drie mast twee deks galjoot, 
 Vrouwe Anna Clasina, Schipper Bouke Hansen, gearriveert te 
 Dordregt, komende van Allematte, voor vijf hondert guldens, 
 sulks met desselfs gereedschappen en toebehooren en in allen 
 gevalle, ’t zij daar goede of quaade tijdingen van mogten in koo- 
 men, waar voor den Comparant bekent gemelte koopspenningen 
 respective ontfangen te hebben en door de gemelte Koper voldaan 
 en betaalt te zijn, de laatsten penning met den eersten, sijn Ed. 
 daar voor finaal quiterende, sonder daar aan ijts te reserveren  
 maar daar van ten behoeve van voornoemde Koper afstand doende, 
 deselve in den vollen eijgendom, actuele en reele posessie van dien 
 bij dese vestigende, met belofte om het hier voorn getransporteerde 
 op alle wateren, baijen, havens, stroomen en rivieren, daar hetselve 
 schip soude mogen vaaren, te sullen vrijen en vrijwaaren en alle bijl 
 en andere beswaarbrieven, waar meede hetselve voor dato deser 
 verkoop soude mogen weesen beswaart, afteneemen, verbindende 
 den Comparant daar voor sijn persoon en goederen als na regten.  Actum 
 Harderwijk, den 2. Octob. 1766. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde Jan 
 Sandbergen, dewelke verklaarde genoegen te neemen en te consente- 
 ren in sodane huijwlijk als sijn Dogter Judith Sandbergen voor- 
 nemens is met Alewijn Hendriks tot Amsterdam integaan, 
 versoekende mitsdien de Heeren Commissarien van huijwlijks- 
 saaken te Amsterdam, of waar sulks verder mogte woren gere- 
 quireert, om dit zijn vaderlijk consent te willen respecteren in behoren. 
 Actum d. 9. Octob. 1766. 
 
 Voor Holthe en De Meester Schepenen compareerde Johanna 
 Geertruijd van Hoogland, Weduwe, Boedelhoudersche en Tugtenaresse 
 van wijlen Bernhard Wilberts in leven Præceptor van de derde classe 
 binnen dese Stad, en verklaarde, dat wanneer God haar uijt dese 
 wereld mogte haalen gedurende de minderjarigheijt haarer Kin- 
 deren of enige derselver, tot Voogden over haar minderjarige Kinderen 
 aan te stellen en te nomineren, doende sulks kragt deses, der 
 Kinderen Grootvader Wolter Wilberts en haar Oom maternel Samuel 
 ab Hoogland, Predikant tot Faasen, en bij voorafsterven van een 
 haarer beijden ofte bij andere voorkomende omstandigheden, met 
 magt van substitutie, surrogatie en assumptie, om sampt of ijder 
 in ’t bijsonder bij des Comparants overlijden in haar boedel ende na- 
 latenschap het interesse van haar minderjarige Kinderen te re- 
 spicieren, deselve naa staat en gelegentheijt des boedels goede edu- 
 catie te doen geven, in haaen naam met de meerderjarigen, 
 soo sij er mogten nablijven, te treden tot schifting en scheijding 
 des boedels, en daar bij haarlieder portie te ontfangen, ’t selve ten 
 meesten nutte van die Kinderen aanteleggen en besteden ende 
   soo 
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 soo generaal als specialijk alles te doen wat de natuur der saaken sal ver- 
 eijschen, sonder oppositie of inseggen van ijmand, mits ter sijner tijd doende 
 behoorlijke verandwoording, alles met eerbiedige uijtsluijting van Weeskamer 
 en alle andere Voogden. 
 T’oirkonde is deese bij ons getekent en gesegult binnen Harderwijk, den 9. 
 October 1766. was nevens twee cachetten, een in rood en een in swart lak, ge- 
 tekent  A. van Holthe.  W. de Meester. 
 
 Voor Oosterbaan, loco W.J. van Westervelt, en Van de Graaff Schepenen als 
 Overweesmeesteren compareerde Dirk Janssen Weduwenaar van Niesje 
 Freriks, sig willende verandersaten, heeft aan sijn drie minderjarige Kinderen, 
 bij haar ehelijk verwekt, met naamen Frerik oud twaalf jaaren, Gerret 
 oud vijf en een half jaar en Jan oud drie en een half jaar, voor ’s Moeders 
 versterf bewesen aan ijder van sijn drie voorsr. Kinderen twintig gulden, 
 te betalen als ijder van haar sal mundig weesen. 
de specificatie der kle- Daar benevens nog de klederen van haar Moeder, dewelke op annex 
deren te vinden in ’t mom- specificatie staan uijtgedrukt en bij de onderbenoemde Voogden provi- 
berboek fº. 30 vs. sioneel sullen werden bewaard. 
 Voorts neemt de Comparant op sig den geheelen boedel met alle 
 desselfs lusten en lasten, belovende sijn Kinderen voor opspraak en 
 alle namaning te sullen wagten en wharen, deselve onderentussen 
 te sullen alimenteren, reden en kleeden alsmeede te laeten 
 leeren, dat sij tot een ordentlijk bestaan sullen nodig hebben. 
 Hier waaren aan, over en meede te vreeden Hendrik Freriksen en Reijn- 
 dert Janssen, bij de Heeren van de Magistraat aangestelt tot Voogden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons geapprobeert binnen Harderwijk, 
 den 9. Octob. 1766. 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde Dominus Johan- 
 nes van Bommel, Predikant te Hierden en Geertruijd Dijkgraaff Ehel., 
 de Vrouwe Comparante met haar Eheman geassisteert als regtens, 
 en verklaarden in de beste en bestendigste forme rechtens te constitueren 
 en volmagtig te maken, doende sulks bij desen, Willem Hendrik Braskam, 
 Onderscholtis der Heerlijkheijt ’t Loo, om naamens de Comparanten te re- 
 spicieren en waarteneemen de aanstaande vergaderinge der geerfdens 
 van de Hoog Soerder Heege, welke op den 28. October deses jaars staat 
 gehouden te werden, daar op sodanig te adviseren, als diegeene sal komen 
 te doen, welke namens sijn Hoogheid die vergadering sal bijwoonen, en ver- 
 volgens om naa het scheijden deser vergaderinge te compareren voor den 
 Heere Scholtis en Noodschepenen der Hooge en Vrije Heerlijkheijt ’t Loo 
 en in name van de Comparanten, uijt kragte van ingegaan coopscontract 
 en dien conform, aan en ten erflijken behoeve van Sijne Hoogheijt den 
 Doorlugtigste Vorst en Heer Wilhelm Prince van Orange en Nassau 
 et rel. te cederen en te transporteren der Comparanten twee volle vieren- 
 deels in de Hoog Soerder Heege, scheijdene het eerste in het 3de. en het 
 tweede in het sesde deel, deswegens van alle regt en aanspraak te 
 renuncieren, generale whaar en whaarschap te præsteren en voorts 
 alles te doen wat de Comparanten, selvs præsent zijnde, soude konnen 
 mogen of moeten doen, met magt van substitutie, belofte van rati- 
 habitie en indemniteijt, onder verband en submissie als na regten en 
 andere gewoone clausulen.   Actum den 20. Octob. 1766. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden de Heer H. van Westervelt, Heer van  
 Essenburg, en Vrouwe Aleijda Schortes Ehel, de Vrouwe Comparante met 
 haar Eheheer geassisteert als regtens, en verklaarden in de beste en be- 
 stendigste forme regtens te constitueren en volmagtig te maken, doende 
 sulks bij desen, Willem Hendrik Braskamp, Onderscholtis der Heerlijkheijt 
 t’ Loo, om naamens de Comparanen te respicieren en waarteneemen 
 de aanstaande vergadering der geerfdens van de Hoog Soerder Heege, welke 
   op 
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 op den 28. October deses jaars staat gehouden te werden, daar op sodanig 
 te adviseren, als diegene sal komen te doen welke naamens Sijne 
 Hoogheijt die vergadering sal bijwonen, en vervolgens om naa het 
 scheiden deser vergadering te compareren voor den Heer Scholtis en Nood- 
 schepenen der Hooge en Vrije Heerlijkheid ’t Loo, en in name van 
 de Heer en Vrouw Comparanten, uijt kragte van ingegaan koopscontract 
 en dien conform, aan en ten erflijken behoeve van Sijne Hoogheijt 
 den Doorlugtigsten Vorst en Heer Willem Prince van Orange en Nas- 
 sau et rel. te cederen en transporteren der Heer en Vrouw Compartn. 
 twee volle vierendeelen in de Hoog Soerder Heege, scheijdende in het 
 6e. of Otto Westenenks deel, deswegens van alle regt en aanspraak 
 re renuncieren, generale whaar en whaarschap te præsteren en  
 voorts alles te doen wat de Heer en Vrouwe Comparanten, selfs præ- 
 sent zijnde, soude konnen mogen of moeten doen, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder 
 verband en submissie als na regten en andere gewoone clausulen. 
 Actum den 24. Octob. 1766. 
 
 Voor Holthe en De Meester Schepenen compareerde Berend Beutik, 
 woonende alhier, en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maken kragt deses den Heer 
 en Mr. Johan Schrassert, Advocaat voor den Hove Provinciael van 
 Gelderland, ten eijnde om namens den Comparant, ’t zij in der minne 
 of met middelen regtens, intevorderen van de Erfgenamen van 
 wijlen Jenneken Arentsen, Dogter van Arends, op het trapjen te 
 Deventer, seeker capitael grood een duijsent gulden, met de interesse 
 van dien daar op reets verschenen en nog sullende verschijnen, alles 
 vermogens obligatie in dato den 6. Aug 1747 te behoeve van des 
 Comparants Moeder afgegeven, en daar van de opsage, aan W. Hessu- 
 sius, Predikant te Rencum, als Vader en Voogd van sijn Kinderen 
 als Erfgenamen van voorñ. Jenneken Arendsen, al voor lang is gedaan; 
 ten dien eijnde tegen gem. W. Hessusius q.p. of tegen diegeene 
 welke de Geconstitueerde sal nodig oordelen, en voor sodanig Ge- 
 rigte en op soodane goederen en wijse te procederen, als de ge- 
 seide Geconstitueerde sal nodig oordelen, alle termijnen regtens 
 te respicieren, decreten en sententien te aanhooren, van de nade- 
 lige te appelleren en alles tot den uijteijnde toe te vervolgen, 
 ook des noods te caveren, transigeren quam specialiter, soo in als 
 buijten regten te doen en laeten geschieden hetgeen de noodruft 
 der saake sal vereijsschen en de Compart., præsent zijnde, sou konnen 
 doen, met magt om een of meer te substitueren, onder belofte 
 van ratihabitie en indemniteijt, onder verband als na regten.   Actum 
 den 30. Octob. 1766. 
 
  Op versoek van Cornelia Alberts is onderstaande 
  magescheijt hier geregistreert. 
 
 Op dato ondersr. is ten overstaan van ons, ondersr. Magescheijds en 
 Dedingsvrienden, tussen Weijmtjen Willems Weduwe van Hendrik 
 Rijksen ter eenre, en Cornelia Aalberts, Dogter van wijlen Albert 
 Rijksen ter andere sijde, gemaakt, gededigt en gesloten een on- 
 verbrekelijk erfmagescheijt ende sulks wegens de nagelaten 
 goederen van wijlen Jacob Rijksen en Hendrik Rijksen, soo en 
 als deselve, het zij met elkanderen nevens d’eerste Condividente 
 pro communi indiviso, off een ijder in het bijsonder beseten en ster- 
 vende nagelaten hebben, ende sulks op volgende wijse. 
 Dat de eerste Condividente Weijmtjen Willems, onder wien thans den 
 boedel van beide overledenen Jacob en Hendrik Rijksen is berustende, 
   voor 
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 vooraf sal werden ontheft en bevrijt van het geven van een stadregtelijken 
 staat en inventaris en het verburgen van de tugt, door doode van haar Man 
 Zal. voorsr., volgens dispositie in dato den 30. Meij 1762 verstorven, vermits 
 aan de tweede Condividente, so verre sij als Erfgenaam van haar beide 
 voornoemde Oomen geregtigt ware, de nodige opening van de staat des 
 boedels, nadat de goederen bevorens behoorlijk waaren getaxeert, ten ge- 
 noegen is gegeven, gelijk deselve verklaart mits desen. 
 Dat vervolgens parthijen overeengekomen zijn dat d’eerste Condividente 
 voor sig en ten erflijken behoeve sal hebben en behouden alle de gerede 
 en ongerede goederen, door gem. Hendrik en Jacob Rijksen met haar gemeen 
 beseten en stervende nagelaten, ende sulks met alle derselver lusten 
 en lasten, inschulden en uijtschulden, om daar mede haar schoonste te 
 doen na welgevallen, uijtgesondert alleen den hof, welke Jacob Rijk- 
 sen privative in eijgendom heeft toebehoort, gelegen buiten de Smee- 
 poort in het steegjen bij het Raambleekje tussen de hof van des 
 tweedes Condividents Ouders ter eenre en het molecampje van den Heer 
 Wolfsen ter andere sijde, op een ordinaire verponding staande in het 
 Verpondingboek op twee hoven samen 7 st.en 14peñ., welke hof bij desen 
 aan de twede Condividente in eijgendom werd overgegeven, gelijk ook nog daar- 
 enboven door de eerste Condividente aan de twede Condividente sal uijtge- 
 keert worden, en bij desen bekent schuldig te wesen, een summa van drie 
 hondert en vijftig guldens eens in contant geld te betalen, sonder dat de 
 twede Condividente ijts meerder van de boedels voorsr. te pretenderen sal 
 hebben,---------------------- 
 verklarende mitsdien invoegen voorsr. daar van te renuncieren en al de 
 gerede en ongerede goederen van de eerste Condividente cederende en in 
 vollen eijgendom overgevende, bestaande de ongerede goederen in de 
 navolgende parcelen. 
 Een huijs en erve met een schuur daar agter, staande aan de Smeepoort 
 nevens een kleijn schuurtje aan de walle, bij haar selfs bewoond 
 en gebruijkt werdende, doende in verponding   …………..  f.   3-  3 -14 
 een schuur op de Smeepoorter Brink, verpond.   ………..        2-18 -12 
 een camp lands aen de Wijsteeg met een verpond.  ……         :-13 -14 
 een camp saijland, gelegen aan de Zeesteeg aan 
 Westent met een verpondinge van    ………………………        2-18 -12 
 benevens een hoff, gelegen aan het Raambleek- 
 jen voorsr. op een verpondinge van     …………………….         : -  4 -  8 
 sodanig nogtans en met dit beding, dat de eerste Condividente den hoff 
 mitsgaders de beloofde somma van 350-:- contant geld haar leven 
 lang sal blijven behouden en besitten, sonder daar voor eenige jaar- 
 lijkse huur of interesse, maar alleen de jaarlijkse verpondinge van 
 den hof te betalen, soo dat ‘t gebruijk off aanvaarding van den 
 hoff en de betaling der gemelte 350-:- allereerst na het overlijden 
 van de eerste Condividente sal geschieden. 
 Tot securiteijt van welke penningen de eerste Condividente heeft 
 verbonden mits desen de voorsr. camp saijlants aan Westen, deselve 
 deswegens tot een speciaal onderpand stellende ende voorts onder 
 verband van haar persoon en goederen. 
 Vorders verklaren parthijen elkander haare toegedeelde goederen 
 van nu af aan in eijgendom te cederen en transporteren en malkander 
 deswegens voor alle evictie en opspraak te sullen wachten en 
 wharen als erfmagescheids regt is, alles onder verband en submissie 
 als na regten. 
 T’ oirkonde zijn hier van twee als eensluijdende magescheids instru- 
 menten gemaakt en ten wedersijden nevens ons Scheidsvrinden gete- 
 kent in Harderwijk op den 25. Novemb. 1763. getekent met diverse 
   handen 
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 handen als volgt 
 Dit merk X heeft Weijmtje Wil-                                 Cornelia Aelberts. 
 lems eijgenhandig getrokken.                                   
 get J. van Erckelens.                                                 Harmanus van Kleef. 
       W. Dageraet.                                                      Looge Reijersen. 
       Jan Rasein. 
       Willem Bosch. 
 geregistreert 27. Octob. 1766. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Willem Roest, 
 Mr. Timmerman alhier, en Hendrikje van Asselt Eheliedn., welke beken- 
 den in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 kragt deses te cederen en transporteren, aan en ten erflijken behoeve 
 van Harmen Roemerman en Hermanna van Weesel Eheliedn.  
 een huijs met sijn ap en dependentie, regt en geregtigheden, staande 
 binnen dese Stad in de Vijhestraat naast het Keijsershof ter eenre 
 en het huijs van de Wed. Cornelis Apeldorn ter andere sijde, doende 
 in ordinaris verponding 3-3-12, voor een summa van seven hondert 
 en vijf en twintig gulden vrijgeld, daar van Comparanten bekennen 
 voldaan en betaalt te weesen, des beloofden voorsr. huijs te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot het heerstede- 
 geld 1765 en verponding 1764 incluijs, aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum den 1. Novemb. 1766. 
 
1766. 1. Nov. geprothocol Voor deselve Schepenen compareerden Harmen Roemerman en Har- 
ten nieuw, prothocol Rub. manna van Weesel Ehelied., welke bekenden volgens auctorisatie 
Vijhestraat fº. 67vs. van de Heeren van de Magistraat der Stad Harderwijk dato d.6. Octob. 
 1766, van Andries Snel en Cornelis Claver, als Voogden van het minder- 
 jarige Kind van Claas Pannekoek en Grietje Foppen in leven Ehe- 
 lieden, opgenomen hebben en ten behoeve van genmelte onmondige 
 schuldig te weesen, drie hondert en vijftig gulden, daar voor belovende 
 jaarlijks te sullen betalen een rente van vier gelijke guldens 
 van ijder hondert, en daar mede te continueren tot de effective aflosse 
 toe, die alle jaar op de verschijndag (heden over een jaar ‘d eerste) sal 
 kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens van 
 d’eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt 
 van voorsr. capitaal, renten en onverhoopte kosten verbinden Compa- 
 ranten haarlieder huijs, op heden aan haar getransporteert door 
 Willem Roest, Mr. Timmerman alhier, staande binnen dese Stad in de 
 Vijhestraat naast ’t Keijsershof ter eenre en ’t huijs van Maritje 
 Reijers Wede. Cornelis Apeldorn ter andere sijde, soo en als tegenswoordig 
 bij de Comparanten bewoond werd, stellende tot een verdere whaarschap 
 haar personen en goederen ten bedwang en submissie als na regten, 
 met renunciatie van alle exceptien deese contrarierende, in specie 
 van ongetelden gelde.   Actum den 1. Novemb. 1766. 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerden Arend Vliek 
 en Johanna Havercamp, dewelke verklaarden op den 26. Februari 1765 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, en over sulks 
 kragt deeses te cederen, transporteren en in vollen eijgendom over 
 te geven aan onsen meden Raadsvrind Mr. J. Apeldorn en Elisabeth 
 van Kolk Ehelieden en haare Erven, de Brouwereij genaamt 
 De Witte Leeuw, bestaande in een huijs met een groote schuur, daar 
 in de brouwereij, voorsien met een ketel grood 26 vat, met 
 twee loode pompen, zijnde een woerd en een waterpomp, met sijn eest 
 en verder toebehoren, als mede nog vier bukkems camers in de schuur, 
 alles staande en gelegen in de Vehestraat naast Evert Gosensen 
   ter 
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 ter eenre en ’t straatje naa de Wal ter andere sijde, doende in ordinaris 
 verpondinge, behalven de stadsstuijver, ses gulden, agtien stuijvers en 
 twee penningen, ende sulks voor een summa van een duijsent vijfhondert 
 guldens, daar van de Comparanten bekende voldaan en betaalt te zijn, 
 belovende over sulks voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij en 
 alle voorpligt (de verpondinge ordinaris 1763 en het heerstedegeld tot 
 ult. Junij 1764 incluis) daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder ver- 
 band van der Comparanten personen en goederen en submissie als 
 na regten.   Actum den 1. Novemb. 1766. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten, dewelcke 
 verklaarden op den 26 Februarij 1765 in het openbaar in eenen vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt deeses te 
 cederen, transporteren ende in vollen eijgendom overtegeven aan Har- 
 mannus van Cleef en Grietjen Fijn van Draed Eheln. ende haare Erven, 
 een hoff in de Smeepoorter Touwbaan gelegen, met het huijsje 
 daar in, naast den hof van de Weduwe Sas ter eenre en die van 
 Lubbertus Bunskerken ter andere sijde, doende in ordinaris verpondinge, 
 behalven de stadsstuijver, eene gulden, vier stuijvers en veerthien penñ., 
 ende sulks voor eene summa van driehondert negen en tagtig guldens, 
 daarvan de Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn, belo- 
 vende over sulks voorsr. parceel te wagten en wahren kommervrij 
 en alle voorpligt (de verpondinge ordinaris 1763 en het heerstede- 
 geld tot ult. Junij 1764 incluis) daar van aftedoen als erfkoop regt 
 is, onder verband van der Comparanten personen en goederen en submis- 
 sie als na regten.   Actum den 1. Nov. 1766. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Juffrouw Sara Palthe Weduwe 
 van Hendrik Oosterbaan, in desen geassisteert met Reinier Reiniersen, 
 ad hunc actum haar gekooren Momber, te kennen gevende, hoe dat 
 door doode van wijlen Joan Pannekoek, ingevolge desselfs testamentaire 
 dispositie van den 27. Nov. 1765 voor Schepenen deser Stad gepasseert en op- 
 gevolgde acte van approbatie van die van de Rekening in Gelderland 
 in dato den 3. Decemb. 1765, op haar Comparante is gedevolveert seeker halv 
 erve tot Leuvenum onder den Ampte van Ermelo gelegen zijnde Heeren- 
 goed, daar van de Zaelwher aan de Heer Jan N. Pannekoek, Soon van 
 wijlen B.W. Pannekoek is toebehorende, wien volgens de Comparante 
 bij desen verklaarde in de beste en bestendigste forme rechtens te 
 constitueren en magtig te maken kraft deses den Heeren Mrs. H.J. Ar- 
 desch en J. Schrassert, sampt en een ijder in het bijsonder, ten eijnde 
 om inval en soo verre het nodig mogte weesen, van die van de Reke- 
 ning in Gelderland te versoeken brieven van investiture van het voorsr. 
 halve erve te Leuvenum, voor soo veel hetselve Heerengoed mogte 
 weesen, en daar omtrend eed, hulde en trouwe te præsteren, en voorts 
 in het generaal te doen en te laten geschieden wat na nature des 
 goeds en stijle der Camere nodig mag weesen en zij Comparante, selfs 
 præsent zijnde, soude konnen, mogen of moeten doen, met magt van 
 substitutie, onder belofte van ratihabitie en indemniteijt, cæterisque sub 
 clausulis de jure solitis ac necessariis, onder verband en submissie als na 
 regten.   Actum den 13. November 1766. 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen loofden en wierden Burgen, 
 als voorvank regt is, Thijs Willemsen en Peter Hendriksen voor het erf en 
 sterfhuijs van Gerretje Jans Wede. van Gerret Jacobsen, des beloofden 
 Gerret Willemsen, bij indispositie van sijn Vader Willem Gerretsen, 
 Jan Gerretsen, Beerd Gerretsen, gem. Jan Gerretsen en Peter Lubbersen, 
 als Voogden der mindejarige Kinderen van Aalt Gerretsen, Jochem Ja- 
 copsen in huijwlijk hebbende Maritje Gerrets, Bard Dreesen 
 in huijwlijk hebbende Geertje Gerrets, en Naaltje Gerrets, alle 
 Kinderen, Kindskinderen en naaste Erfgenamen van geseide Wede. van 
 Gerret Jacobsen, gemelte Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum 
 Harderwijk, 22. Novemb. 1766. 
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een vestenis met een verwil- 
lekeuring van ’t gerede door Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen loofden en wierden Bur- 
Carll Coenraad Novisadi aan gen, als voorvank regt is, Jochem Jacobsen en Harmen Aaltsen voor het 
de Wede. van de Br. van de erf en sterfhuijs van Dirkje van Essen Wede. van Hendrik Aalsen, des be- 
Graaff voor 4000 gl. den loofde Aalt Hendriksen, haar Soon, eenig Kind en universeel Erfgenaam, 
28. Nov. 1766. siet fº. 65 voorsr. Burgen te vrijen als erfhuis regt is.  Actum Harderwijk, den 26 
 Novemb. 1766. 
 
1766. 9 Decemb. geprotho- Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Jonas Salemon 
colleert Rub. Bruggestraat van Baaren en Zaartje Natans Eheluijden, welke bekennen 
fº. 97 voor haar en desselfs Erfgenamen opregt en deugdelijk schuldig te 
 zijn aan Emanuel Aronds en sijne Erven de summa van vijf- 
 tien hondert Caroli guldens ad 20 stvs. Hollands ’t stuk   ………… f. 1500-:-, 
 procederende wegens opgenomene en van tijd tot tijd geleende penñ., 
 ingevolge obligatie dato den 26. Maart 1756 afgegeven en 
 door Comparanten eijgenhandig getekent, voor welke summa 
 sampt alle onverhoopte kosten Comparanten nu met haaren 
 vrijen wille, na volkomene informatie van verwillkeurings- 
 regten verbinden en bij parate executie en aankeringe verwil- 
 lekeurt hebben, doende sulks kragte deses, alle haare gerede en 
 ongerede goederen, specialiter haar huijs en erve, staande binnen 
 dese Stad in de Kerkstraat, soo en als het tegenswoordig bij Compa- 
 ranten bewoont en gebruijkt word, om alle hinder en schade 
  aan deselve te kunnen en mogen verhalen, met renunciatie 
 van alle exceptien en uijtvlugten, den inhout deses enigsints 
 nadelig.   Actum den 9. Decemb. 1766. 
 
1766 18. decemb. Voor Van de Graaff en Pannekoek Schepenen en Overweesmees- 
geprothoc. ten nieuw. teren compareerden Harbartus Molenberg en Maria Rosendaal 
prothoc. Rub. Vijhestraat Ehelied., welke bekenden met onse voorkennis uijt handen van 
fº. 65vs. Hoven fº. 72vs. Sijmon Volthe en Jan van Voorst, als bij de Heeren van de 
 Magistraat aangestelt tot Voogden over Geertje Timmers, minder- 
 jarige Dogter van wijlen Jan Timmer en Trijntje Wouters in 
 leeven Eheliedn., ontfangen te hebben en ten behoeve van voorsr. 
 onmundige opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaal 
 van twee hondert Caroli guldens ad 20 stuijvs. het stuk, daar 
 voor sij Comparanten beloven jaarlijks op de verschijndag (heden 
 over een jaar de eerste) te sullen betalen vier gelijke guldens 
 van ijder hondert en daar mede te willen continueren tot de finale 
 aflosse toe, die alle jaar op de verschijndag sal kunnen en 
 mogen geschieden in goed gangbaar zijlver geld, niet minder als 
 sesthalven of goude Reijers, mits een vierdeel jaar te vooren van 
 d’een of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt 
 van voorsr. capitaal, renten en onverhoopte kosten verbinden 
 Comparanten haarlieder huijs, staande op de hoek van de Donker- 
 straat met de camer, soo als bij haar selve bewoond en de camer 
 verhuurt werd, alsmede de hof, gelegen aan de Viercampen 
 tussen de hoven van Marten Vermeer ter eenre en J. Deggering 
 ter andere sijde, stellende tot een verdere whaarschap haar 
 personen, gerede en ongerede goederen ten bedwang en submissie 
 als na regten, met renunciatie van alle exceptien dese con- 
 trarierende, in specie van ongetelden gelde.   Actum Harderwijk, 
 den 18. Decemb. 1766. 
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1766.24 dec. geprotho- Voor H. van Westervelt en Pannekoek, Schepenen en Geerfdens 
colleert ten nieuw. prothoc. in Veluwen, compareerde den Advocaat E.J. Ammon in qualiteijt 
Rub. Bruggestraat  fº. als Volmagtiger van de Heer W. Hessusius, Predikant te Rencum 
97 vs. en Vrouwe M. Aartsen Ehel., luijd volmagt op den 20 December 1766 
 voor den Scholtis des Ampts Rencum en Gerigtsluijden gepasseert, 
 alhier vertoond, gelesen en van waarde bevonden, en verklaarde 
 namens sijne Principalen opregt en deugdig schuldig te weesen 
 aan de Heer Burgermeester Oosterbaan qq. een summa van elf 
 honderd guldens, heenkomende wegens geleende en aangetelde 
 penningen, met belofte van deselve jaarlijks en alle jaar te 
 sullen verrenten met drie gulden tien stuijvers na advenant 
 ieder hondert, en waar van ’t eerste jaar sal omgekomen zijn 
 den 24. December 1767, ook in de betalinge dier renten te sullen 
 continueren tot de werkelijke aflosse  en restitutie van opgemelte capitaal 
 toe, welke aflosse alle jaar op den verschijndag sal konnen 
 en moeten geschieden, mits elkander een vierendeel jaars te 
 vooren behoorlijk opsage doende. Voor de securiteijt van welk 
 capitaal en renten de Comparant verbind sijns Principalen 
 persoon en goederen, geene van alle uijtgesondert, en stelde tot 
 een speciael hijpotheecq en onderpand sijne Principalen vier 
 huijsjes en erven in dese Stad in de Rabbestraat staande, als- 
 mede de helfte van een huijs mede aldaar staande en waarvan 
 de wederhelfte de Wede. Sas toegehorende is, dan nog drie en een 
 halve deijlinge holts in den Ampte van Ermello in de Speulder 
 Bosch gelegen, ten eijde aan bovengem. parcelen alle hinder en 
 schade, soo van capitaal, renten als kosten in cas van wan- 
 betaling, te konnen verhalen, daar toe deselve submitterende de 
 judicature van alle Heeren Hoven, Rigteren en Gerigten, met renunciatie 
 van alle strijdende exceptien, insonderheijt die van ongetelden gelde. 
 Des t’oirkonde hebben wij, H. van Westervelt en H.H. Pannekoek, als 
 Schepenen en Geerfdens op Veluwen, dese nevens de Comparant qq. getekent 
 en gesegult te Harderwijk, den 24. Decemb. 1766.  was nevens drie cachet- 
 ten in rood lak getekent  H. van Westervelt, H.H. Pannekoek, E.J. Am- 
 mon qq. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Aalt Hendriksen, 
 dewelke bekende in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben ver- 
 koft, gecedeert en getransporteert, doende sulks kragte deses, aan Aard 
 Mulder en Johanna van Broekhuijsen Echteluijden sijn huijs, staande 
 bij de Groote Poort naast het huijs van de Poortier, en een schuurtje 
 van Huijbert Gerretsen, soo als hetselve bij Dirkje van Essen Zal. 
 bewoond en gebruijkt is geweest, sulks voor een summa van seven 
 en twintig guldens vrijgeld, van welke koopspenningen de Compart. 
 bekende voldaan te zijn, belovende derhalve hetselve huijs 
Transpt. door Harmen Knier te wachten ende te waaren kommervrij en alle voorpligt, tot 
en Steventje Kroessen over den jaare 1764, daar van aftedoen als erfkoops regt is.  Actum 
Ehelied. aan Loge Stevens den 10. Dec. 1766. 
d.d. 10 Dec. 1766. fº. 65 
 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen compareerde Alu- 
 wijn Hendriks in huijwlijk hebbende Judith Sandbergen, bij indispositie 
 en afwesentheijt sig voor haar sterkmakende, verklaarde in een 
 vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragte 
 deses te cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve 
 van Hendrik Foijman, de helft in een camp saijland, ongeveer 
   een 
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 een mudde gesaeij met desselfs houtgewas, gelegen in de Enck 
 en wel in het Solder Steegje tussen de camp van de Heer Br. W.J. van 
 Westervelt ter eenre en Peter Pater ter andere sijde, genaamt De 
 Bijl, doende in ordinaris verponding, sonder stadsstuijver, 1-5-8, 
 sulks voor een summa van een hondert en tagtig gulden vrijgeld, 
 daar van Comparant bekent voldaan en betaalt te zijn, met belofte 
 om voorsr. helfte te wagten en wharen kommervrij en alle voor- 
 pligt daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum Harderwijk, den 26. Decemb. 1766. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compareerden Jan 
 van Voorst, als Volmagtiger van desselfs Moeder Weijntje Zuijk, We- 
 duwe van Boon van Voorst, ingevolge acte van volmagt van den 19. 
 December 1765, en Thomas Jan Walters voor sig en meede als Volmagti- 
 ger van desselfs Ehevrouw Erwarda Leij, vermogens acte van volmagt 
 insgelijks van den 19. December 1765, beijde respectivelijk voor den 
 Magistraat deser Stad gepasseert, en  Mr. H.J. Ardesch als Volmag- 
 tiger van Bernardus Zuik en Elisabeth Beeldemaker Egtelieden, 
 alsmede van Elisabeth Zuik, vermogens volmagt voor Burgermeesteren 
 en Regeerders der Stad Amsterdam de 24. October 1765 gepasseert, 
 alle welke respve. acten van volmagt bij ons zijn gesien, gelesen 
 en bevonden sulks te behelsen, dewelke naamens haare Princi- 
 palen, als respective Erfgenamen van wijlen Juffr. Trijntje Zuik, 
 verklaarden in het openbaar op den 14. Decemb. 1765 in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt 
 deses te cederen, transporteren en in vollen eijgendom overtegeeven 
 aan Jan de Bruijn en Gijsbertje Harms Echttelieden ende haare Erven, 
 een camp saaijland met sijn houtgewasch, gelegen aan de Hooge Sij- 
 pelt in het Schependom deser Stad, genaamt de Bollencamp, doende 
 in ordinaris verponding, behalven de stadsstuijvers, twee guldens, negen 
 stuijvers en twaalf penningen, ende sulks voor een somma van drie 
 hondert agt en dartig guldens, daar van de Comparanten p.p.q.q. be- 
 kenden voldaan en betaalt te zijn. 
 Aan Hendrik Besselsen en Johanna Wijgmansen Egtelieden ende 
 haare Erven een hof, gelegen voor dese Stad buijten de Luttekepoort, 
 soo als door de overledene Trijntje Zuijk selfs gebruijkt is geweest, doen- 
 de in ordinaris verpondinge ,behalven de stadsstuijvers, seven stuijvers 
 en agt penningen, ende sulks voor een somma van een hondert 
 en tagtig gulds., daar van de Comparanten p.p.q.q. bekenden voldaan 
 te zijn. 
 Aan Bastiaan Olofsen en Jannetje Stevens Egtelieden en haare 
 Erven een schuur en hofje daar agter, staande en gelegen in den 
 Oosterwijk binnen dese Stad, doende in ordinaris verponding, be- 
 halven de stadsstuijvers, twee guldens, twee stuijvers en agt pen- 
 ningen, ende sulks voor eene somma van een hondert vier 
 en negentig guldens, daarvan de Comparanten p.p.q.q. bekenden 
 voldaan te zijn. 
 Belovende over sulks voorsr. percelen te wagten en wharen kommer- 
 vrij en alle voorpligt ( de verponding ordinaris over 1764 incluijs) 
 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband van der Compa- 
 ranten Principalen personen en goederen en submissie als na reg- 
 ten.   Actum den 27. Decemb. 1766. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde Eijbert 
 Radijs, welke bekende in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en kragt deses te cederen en transporteren, een huijs met 
   ‘t 
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 ’t plaatsje, staande in de Vleeshouwerssteeg tussen het huijs van 
 Dirk Gerretsen ter eenre en Loge Stevens ter andere sijde, doende in 
 ordinaris verponding 1-12-8, aan en ten erflijken behoeve van Andries 
 Hondius en Harmina Rutenburg Ehelieden, voor een summa van drie 
 hondert en vijf en twintig gulden, op deese expresse conditie dat de 
 Comparant bij deese Koperen sal woonen en in de kost gaan en daar 
 voor verschulden de summa van vijf en sestig gulden jaarlijks, welke 
 in mindering van de geseide koopspenningen sullen verstrekken, 
 alsmede twintig gulden bij wijse van huur tot korting van de summe, 
 en ingevalle den Comparant mogt koomen te overlijden voor dat de koops- 
 penningen waaren aanbetaalt, sullen geseide Ehelieden continueren 
 met het betalen van gemelte twintig gulden jaarlijks tot de koops- 
 penningen ten vollen voldaan zijn; des beloofde de Comparant van 
 stonden aan dit huijs te sullen wagten en wharen kommervrij en 
 alle voorpligt daar van aftedoen, tot de verponding 1765 incluijs en 
 het heerstedegeld ult. Junij 1767 te verschijnen, als erfkoopregt is, 
 onder verband en submissie als na regten, sullende dit huijs bij Koo- 
 peren niet eerder als met 1º. Meij 1767 aanvaart werden.  Actum den 
 29. Decemb. 1766. 
 
 Voor Van de Graaff en Pannekoek Schepenen compareerden Harmen Knier 
 en Steventje Kroesen Eheliedn., welke verklaarden in een vast en stedigen 
 erfkoop in het openbaar te hebben verkoft, en over sulks kragt deses 
 te cederen en transporteren aan Loge Stevens en Gerbreg Vermeer Eheliedn. 
 en haar Erven, een huijs met desselfs plaatsje en verdere ap en dependentie, 
 staande in de Vleeshouwerssteeg tussen de stal van den Burgermr. D. Boonen 
 en het huijs van Eijbert Radijs, doende in ordinaris verponding 1-7-10, 
 voor hondert en darig gulden vrijgeld, daar van Comparanten beken- 
 nen voldaan en betaalt te zijn, belovende voorsr. huijs te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot ordinar. verponding 1765 
 en heerstedegeld ult. Junij 1766 verschenen, daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als na regten.   Actum Harderwijk, 
 den 30. Decemb. 1766. 
 
 

Lectum et recognitum 
den 9. Januar 1767. 

 
 
1766 28. Nov. Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Carll Christi- 
geprothocolleert aan Novisadi, Muntmeester van Gelderland, dewelke bekende 
ten nieuw. prothoc. en verklaarde van Vrouwe Reijniera Geertruijd Persoon, We- 
Rub. Vijselstraat duwe van wijlen den Heer en Mr. Jacob Winter van de Graaff 
fº. 68 in leeven onsen meeden Raadsvriend en haare Erven, ontfangen 
 te hebben en dienthalven, wegens verstrekte penningen 
 voor sig en sijne Erven, wel en deugdelijk schuldig te zijn 
 aan en ten erflijken behoeve van voornoemde Weduwe Van 
 de Graaff en haare Erven, een capitale summa van vier- 
 duijsent Caroli guldens ad 20 sts. het stuk, van welke sum- 
` ma van 4000 gl. hij Comparant beloofde te sullen betalen 
 een rente van drie guldens van ijder hondert guldens jaarlijks 
 en alle jaar daar in te sullen continueren tot de finale 
 aflossing van gem. capitaal, welke alle jaar ten wedersijden 
 sal vrijstaan wanneer aan de een of andere zijde de opsage 
 drie maanden voor ijder verschijndag werde gedaan. 
 Tot nakoming van het gunt voorsr. en securiteijt van gemelde 
 capitaal en renten, verklaarde hij Comparant te verbinden 
   en  
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 en tot een speciaal onderpand te stellen sijn thuijn en erve, genaamt 
 het Wester Blokhuijs, binnen dese Stad gelegen met alles wat daar 
 onder begrepen kan worden, hoe ook genaamt. 
 En eijndelijk verklaarde hij Comparant tot verdere securiteijt van 
 voorsr. capitaal en renten uijt vrije wille, en na volkomen in- 
 formatie van verwillekeurings regten, te verbinden en bij parate 
 executie en aankering te verwillekeuren, doende sulks kragt 
 en mits desen, alle sijne gereede goederen, geene van dien uijt- 
 gesondert, alles ten effecte om soo wel aan en en ander in 
 cas van onvermoedelijke misbetalinge het voorschreve capitaal 
 met de renten kost en schadeloos te kunnen en mogen 
 verhaalen, en voorts onder submissie en ter judicature van 
 alle Heeren Hoven, Rigteren en Gerigten, speciaal het 
 Stadgerigt van Harderwijk, tot keur van gemelde Weduwe 
 Van de Graaff, haar Regthebbende of wettige Toonder de- 
 ser obligatie en met renunciatie van alle bedenkelijke 
 exceptien en in specie die van ongetelden gelde, dewelke 
 den inhout deses in eenige manieren soude konnen of 
 mogen contrarieren.   Actum Harderwijk, d. 28. Nov. 1766. 
                                             geregistr. 10. Januar. 1767. 
  Ter instantie van Gerretje Karssen, Dogter 
  van Peter Karssen en Evertje Gerrits in 
  leven Ehelied., volgende magescheijt ge- 
  registreert. 
 
 Op dato dese hebben wij, ondergeschrevene Magescheijts Vrin- 
 den, een vriendelijk en onwederroepelijk magescheijt gededingt en 
 gesloten tusschen Jan Volthen en Hendrikje Karsen Echte- 
 luijden, en Gerretje Karsen, Kinderen en Erfgenamen van 
 Peter Karsen en Evertje Gerritsen in leven Echteluijden en sulks 
 als volgt. 
 Eerstelijk is onder haar verdeelt het gerede geld, silver en goud, 
 linnen en wullen, en verder al het gereede wat in den sterfhuij- 
 se bevonden is. 
 Vervolgens zijnde de ongerede goederen, na voorgaande gemaak- 
 te specificatie en daar bij gemaakte taxatie, in twee portien 
 van een gestelt en bij parthijen Condividenten overgenomen 
 tot nader examinatie, en sulks tot genoegen bevonden hebbende, 
 is bij lotinge gebleken dat aan Jan Volthen, in huijwlijk  
 hebbende Hendrikje Karsen, is toegedeelt volgende parcelen: 
 Eerstelijk een plaatsje in Hulshorst met sijn onderhorig land 
 en houtgewassen, soo als hetselve bij Cornelis Aerts bewoond 
 en gebruijkt word. 
 Ten tweeden een half mud saaijland op de Veltkamp. 
 Ten derden een camp hooijland tot Hoophuijsen gelegen. 
 Ten vierden een huijs, staande in de Oosterwijk, soo als het- 
 selve bij Klaas Gosensen bewoond en gebruijkt word. 
 Ten vijfden een huijs, staande meede in den Osterwijk naast 
 voorñ. behuijsinge, so als hetselve door Kleijnjan bewoond 
 word. 
 Ten sesden nog een huijs, staande in de Oosterwijk bij Dirk den 
 Poth bewoont werdende. 
 Ten sevenden een camp lands, genaamt de Sijmons Akker. 
 Ten agtsten de halve podt camp aan den Sandsteeg gelegen. 
 Ten negenden een obligatie tot laste van de Arkemehen 
 grood een duijsen guldens. 
   Ten 
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 Ten tienden een halve deijling in de Speulder bos. 
 Vervolgens soo is Gerretje Karsen toegedeelt en ten deel gevallen: 
 Eerstelijk een huijs, staande in de Groote Poortstraat, soo 
 als hetselve thans bij haar selver bewoond en gebruijkt werd. 
 Ten tweeden een huijs, staande aan de Vischmarkt, soo als het- 
 selve bij Jan Sijmonsen bewoond en gebruijkt werd. 
 Ten derden nog een huijs, staande aan de Vischmarkt, soo als het- 
 selve bij de Weduwe van Gerret Eijbertsen bewoond werd. 
 Ten vierden een hof in de Knijptang naast den hof van den 
 Oud Burgermeester Boonen en den Hof van J. van Raalten. 
 Ten vijfden een halve deijlinge holts in Speulder bosch. 
 Ten sesden de tabaksschuur met het onderhorige tabaksland 
 en houtgewas, de Leijdekkers Camp genaamt. 
 Ten sevenden een camp saaijland aan den Elsweg gelegen, soo 
 als deselve bij Frederik Jansen in pagt gebruijkt werd. 
 Ten agtsten een thiende portie in een houtgewasch, den 
 Bullen Enck genaamt en in Hulshorst gelegen, soo als het- 
 selve van de Weduwe Apeldorn is aangekoft. 
 ten negenden een obligatie ten laste van de Arkemehen, 
 grood een duijsent guldens. 
 Ten thienden sullen Jan Volthen en Hendrikje Karsen Echteldn. 
 aan haar Suster Gerretje Karsen uijtkeren een summa van 
 een duijsent en vijftig guldens, waar onder mede begrepen is dat- 
 geene Hendrikje Karsen bij haar trouwen tot een uijtset beko- 
 men heeft en tot rondmaking van de portie moest uijtkeren. 
 Voor het overige soo sal gemeen blijven de tabak, alle in en 
 uijtstaande schulden, huijshuur, landpagten, als anders, voor 
 soo verre die thans verschenen zijn en bij beijde parthijen egal 
 genoten en gedragen worden. 
 Soo verklaren parthijen Condividenten hier meede in soo verre 
 en ten opsigte der voorens gespecificeerde goederen, eeuwiglijk 
 en erflijk, minnelijk en vrindelijk te zijn van elkanderen 
 gescheijden, belovende den een den anderen sijn aangedeelde 
 parcelen en onderhoorige houtgewasschen, lusten en lasten 
 daar op staande, te wagten ende te whaaren commervrij en alle 
 voorpligt daar van egaal aftedoen als magescheijts regt is, 
 onder verband van haare personen en goederen, met submissie 
 van den Hove Provinciael van Gelderland en alle andere Heeren 
 Hoven, Rigteren en Geregten, speciael het Stadgerigt van 
 Harderwijk. 
 Des ten oirkonde zijn hiervan twee eensluijdende magescheijts 
 instrumenten gemaakt en bij ons, Gedingsluijden en Magescheijts- 
 vrienden, nevens de Condividenten selfs, betekent in Harderwijk 
 op den 2. Januarij 1767.  was met diverse handen ondertekent 
    Jan Volten                 Gerretje Karssen 
    Hendrikjen Karsen                 Dirk Karsen 
    Jacobus Apeldorn                 Jan Apeldorn 
    Andreas Apeldorn 
                                            geregist. 10. Januar. 1767. 
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 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Reijnt Lubber- 
 sen en Gerrit Lubbertsen, beide wonende in Hierden, zijnde gesont van 
 lichaam en verstand, met ons gaande en staande, dewelcke verklaarden 
 uijt sondelingen genegentheijt malkanderen en de een den anderen 
 te legateren en bemaken alle derselver gerede goederen, bestaande 
 in linnen, wullen, goud, sijlver en verder hetgeen tot den in- 
 boedel behoort, als mede ’t contante geld, mitsgaders haar geregte 
 portien in het huijs, hof en land, soo als bij de Comparanten selfs bewoond 
 en gebruijkt werd, ten eijnde de Langstlevende alle die goederen sal 
 hebben en houden eeuwiglijk en erflijk om daar mede sijn schoonste 
 te doen, sonder daarvan eenige staat en inventaris te formeren off 
 rekening te doen verschult sal weesen, veel min in het vrije ge- 
 not door ijmand verhindert te mogen werden ende dit alles onver- 
 mindert des Langstlevende portie in de andere ongerede goederen 
 welcke d’Eerststervende sal nalaten, alsoo deselve onder desselfs 
 naaste Vrinden en Erfgenamen ab intestato en ijder pro portione 
 hæreditaria vererven en gedeelt sullen werden. 
 Begerende dat dese sal gelden als testament, legaat, codicil, gifte 
 ter saeke des doods ofte soo als best sal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij, Schepenen, dese getekent en besegult in 
 Harderwijk op den 8. Junij 17c. vijf en sestigh.  was nevens twee 
 cachetten in rood lak getekent  François Oosterbaan. D. Boonen. 
                                          geregistr. d. 10. Januar. 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan loofden en wierden Burgen, als voorvank 
 regt is, Gerret Claasen en Willem van Laar voor het erf en sterfhuijs 
 van Berend Vermeer; des beloofden Marten Vermeer en Loge Stevens, in 
 huijwlijk hebbende  Gerbreg Vermeer, sig sterk makende voor de overige 
 Erfgenamen van geseide Berend Vermeer, voorsr. Burgen te sullen 
 vrijen en guaranderen als regt is.   Actum Harderwijk, den 7. Januar. 1767. 
 
 Voor W.J. v.Westervelt en Van de Graaff Schepenen, als Overwees- 
 meesteren, compareerde Johanna van Zitteren Wede. van Johannes Hoekert, 
 sig sullende verandersaten, heeft naa een overslag des boedels aan haar 
 twee minderjarige Kinderen, met namen Engeltje en Wijnand Hoekert, 
 voor haar Vaders versterf bewesen: aan haar Soontje Wijnand twee paar 
 sijlvere gespen, een paar schoe en een paar broekgespen, een paar sijlvere 
 mouwknoopjes met steentjes en een sijlver stropslootje, dat bij sijn 
 Groodvader Wijnand van Zitteren, onder benoemd, sal werden bewaart, 
 en aan haar Dogter Engeltje twee specie ducaten, te betalen als 
 ’t selve sal mondig zijn.  
 Daar benevens heeft sij Comparante op sig genomen de geheelen 
 boedel met al desselfs lusten en lasten, met belofte om haar 
 voorsr. Kinderen ten allen tijde te sullen wagten en wharen als  
 regt is, met verdere belofte om deese haare Kinderen behoorlijk naa 
 staat en gelegentheijt des boedels t’alimenteren, reden en kleden, 
 voorts te laaten leeren dat sij tot een behoorlijk bestaan sullen 
 nodig hebben. 
 Hier waaren aan over en mede te vreeden Wijnand van Zitteren 
 en Dirk Jan Hoekert, bij de Heeren van de Magistraat aangestelt 
 tot Voogden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent.  Actum 
 Harderwijk, d. 13. Januar. 1767. 
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 Voor W.J. van Westervelt en Van de Graaff, Schepenen en Overweesmeesteren, 
 loofden en wierden Burgen, als voorvank regt is, Evert Gosensen en Hendrik 
 Jansen Withuijs voor ’t erf en sterfhuijs van Michel Petersen; des be- 
 loofden Lubbert Jansen, Aard Jansen, sig sterk makende voor de wegens 
 indispositie absente Claas Jansen, Evert Jansen, als meede geseide 
 Lubbert Jansen en Hendrik Petersen, als Voogden van de Kinderen van 
 Jan Petersen, bij wijlen Dirkje Peters…, als Broeders en Susters Kinderen 
 en Erfgenamen van voorsr. Michel Petersen, gemelte Burgen te vrijen 
 als erfhuijs regt is. Actum Harderwijk, den 17. Januar. 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Bart Willemsen, 
 wonende te Spakenburg, en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens volmagt te maken, sulks doende kragt ende mits dese, de 
 Advocaat E.J. Ammon, ten eijnde alle des Comparants saken, soo in als 
 buijten regten, waartenemen, insonderheijt ook om van Lodewijk Walters, 
 of die ’t mogte aangaan, intevorderen soodane penñ. als de Comparant 
 competerende zijn wegens verkofte en geleverde spiering op de 17. Jan. deses, 
 ’t zij in der minne, ’t zij door middelen regtens, met wat ingang regtens 
 de saak diende begonnen te worden, de saake ten uijteijnde, sententie 
 en executie te vervolgen, penñ. te ontfangen, daar voor te quiteren,  
 cautie, daar ’t gerequireert, te stellen en generaliter alles te doen 
 en te verrigten, soo in dese als alle andere saken, dat de merites dersel- 
 ver soude koomen te vereijschen en den Comparant, præsent zijnde, soude 
 kunnen mogen en moeten doen, willende expresselijk, een ampeler 
 of nadere volmagt gerequireert wordende, deselve alhier voor geinsereert gehouden 
hebben, alles met magt van substitutie, belofte van ratiha- 
 bitie en indemniteijt, daar toe verbindende sijn persoon en goederen 
 als regtens.   Actum Harderwijk, den 20. Januar. 1767. 
 
 
 Voor Holthe en De Meester Schepenen compareerde Wijmtje Willems 
 Wede. van Hendrik Rijksen, vermogens acte van magescheit van den 
 25 Novemb. 1763 met Cornelia Alberts opgerigt, volkomen Eijgenaresse, 
 en in deser voege bekent in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en over sulks kragt deses te cederen en transporteren aan en ten 
 erflijken behoeve van den Heer Jan Bavius de Vries, Oud Raad en 
 Fiscaal van de Colonie van Surinamen, en Vrouwe Maria Catharina 
 Cores Ehelieden, een Wijkamp, ongeveer een morgen grood, gelegen buijten 
 dese Stad aan de Weijsteeg tussen de campen van Evert Bunschoter 
 en de Wede. Wouter Petersen, doende in ordinaris verponding 2-4-6 en aan 
 thins 1.st. 12 peñ., staande thinsboek Dornspijk fº.59, voor een somma 
 van ses hondert Caroli gulds. vrij geld, waar van sij Comparante bekende 
 voldaan en betaalt te weesen, des beloofde voorsr. weijcamp te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot ordinaris verponding 1765 
 en thins 1766 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder ver- 
 band van haar persoon en goederen als regt is.  Actum Harderwijk, den 
 22. Januar. 1767.  
 
 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 Balthes Schaffener en Maria Pereboom Eheliedn., Sijbille Schaffener 
 Weduwe van Peter Mulder, Annetje Schaffener Weduwe van Gerrit 
 Claasen, Steven Mons en Stijntje Schaffener Ehelieden, Berendje Schaf- 
   fe 
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 fener, wiens Man uitlandig is, Gijs Schaffener en Hendrica Groothens 
 Eheliedn., en Mr. Abraham van de Graaff, Secretaris deser Stad, bij de Heeren 
 van de Magistraat, volgens resolutie van d. 20. Januar. 1767, versogt en ge- 
 auctoriseert in dese te vertreden de plaatse van Jan Post, Sergeant ten 
 dienste deser landen, en Aaltje Schaffener Eheliedn., sig tegenswoordig be- 
 vindende binnen Leeuwaarden, en van Bijland Schaffener, als Dienstmaagd 
 woonende binnen Haarlem, welke door diverse brieven zijn aangeschreven 
 en niet gecompareert, alle Kinderen van Samuel Schaffener en Harmtje 
 Berends in leven Ehelieden, welcke bekenden kragt deeses in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks te cederen en transpor- 
 teren, een huijs met sijn ap en dependentie, staande binnen dese Stad 
 in de Vleeschhouwers Steeg naast de schuur van Koperen ter eenre en 
 die van Dr. Huijsman ter andere sijde, doende in ordinaris verponding 
 1-2-8, aan en ten erflijken behoeve van onsen meeden Raadsvrind 
 den Heer Mr. Derk Boonen en Vrouwe Eva Susanna Lijnslager Eheliedn. 
 voor een summa van drie hondert Caroli guldens vrij geld, daar van 
 Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn, des beloofden 
 de præsente Kinderen en Erfgenamen voor sig, en den Secretaris Van de 
 Graaff volgens autorisatie van Haar WelEd. en Agtb. naamens de 
 absenten, voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, tot de ordinar. verponding 1763 en het heerstedegeld ult. 
 Junij 1764 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder ver- 
 band en submissie als na regten.   Actum Harderwijk, d. 22. Januar. 
 1767. 
 
 Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerden Teunis Eijbertsen 
 en Geertruijd Jonghmans Ehelieden, woonende binnen dese Stad, en met 
 ons gaande en staande en gesond van verstand, en verklaarden uijt sonder- 
 linge liefde en affectie die sij elkanderen toedragen, malkanderen 
 en den een den anderen reciproquelijk te bemaken de lijftugt en het 
 vrugtgebruijk van alle derselver natelaten goederen tot derselver 
 dood toe, soodanig dat de langstlevende alle des eerst overledens gerede 
 en ongerede goederen, en dus in het generaal alle het geene de eerst 
 stervende met de dood sal koomen natelaten, zijn of haar leven lang 
 in tugt sal hebben en gebruijken moogen, soo en als sulks na tugts 
 regten behoort, over sulks begerende dat dese sal effect sorteren 
 als testament, codicil, gifte ter saake des doods off tugt constitutie, 
 ofte so en als deselve het best na regten sal konnen bestaan. Actum 
 en in oircond onser betekening en besegelinge op den 23. Januar 17C. seven 
 en sestigh. was nevens twee cachetten in rood lak getekent  W. de 
 Meester. H.I. Schrassert. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en De Meester Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is, Wijne Willemsen en Claas Willemsen voor 
 het erf en sterfhuijs van wijlen Reijnt Lubbertsen; des beloofden 
 Jacob Lubbertsen en Beerd Lubbertsen, en meede naamens en de rato 
 caverende voor haaren Broeder Gerret Lubbertsen, als gesamentlijke 
 Erfgenamen van bovengemelte haar Broeder Reint Lubbertsen, 
 deese haare Burgen te vrijen en guaranderen als regt is, onder ver- 
 band en submissie als na regten. Actum den 24. Januar. 1767. 
 
Geregistreert ten nieuw. Voor Holthe en De Meester Schepenen compareerden de Heer Al- 
prothoc. Rubr. Donkerstraat bertus Lulofs, gepentioneert Lieutenand ten dienste deser Lande, en 
fº. 17. desselfs Suster Juffer Henrietta Johanna Lulofs, welke beken- 
 den, sampt en ijder in het bijsonder, wegens opgenomen en ter leen 
 ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan ’t Dija- 
   conie 
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 conie Weesenhuijs binnen deese Stad, de summa van vijfhondert Caroli 
 guldens ad 20. st. het stuk, daar onder begrepen de drie hondert gulden, 
 welcke Comparanten bevorens van gem. Dijaconie Weeshuijs hebben ont- 
 fangen, volgens obligatie welcke bij dese gemortificeert werd, waar voor 
 sij belooven jaarlijks op de verschijndag, waarvan de eerste sal zijn 23e. Meij 1767 
 en soo vervolgens, te betalen een rente van drie gelijke guldens van ijder 
 hondert, en sullen daar mede continueren tot de volle aflosse toe, die alle 
 jaar op den 23. Meij sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens 
 van d’ eene of andere sijde opgeseit of opgeeijscht zijnde, staande egter 
 de Rentgeveren vrij om op geseide capitaal telkens vijftig gulden te 
 kunnen afleggen. Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en onver- 
 hoopte kosten, verbinden Comparanten haar huijs en hof met desselfs 
 verdere ap en dependentie, soo als bij haar bewoond werd, staande binnen 
 dese Stad in het Susteren Straatje naast de Hortus Medicus, stellende 
 tot een verdere whaarschap haar personen en goederen onder bedwang 
 en submissie als na regten, met renunciatie van alle exceptien 
 deese contrarierende, in specie van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk, 
 den 26. Januar. 1767. 
 
 Voor Pannekoek en Scheltinga Schepenen compareerden Vrouwe Geer- 
 truijd Johanna Toewater, Weduwe, Erfuijtersche en Boedelhoudersche van 
 wijlen onse mede Raadsvrind Mr. N.W. de Meester, voorts Mr. H.J. 
 Ardesch, Scholtis des Ampts Ermelo, en Vrouwe Jacomina Johanna 
 de Meester Ehelieden, Juffer Mechteld de Meester, den Heer en 
 Mr. W. de Meester, onsen meden Raadsvrind, en Juffer Alida Henrica 
 Sophia de Meester, respective Kinderen en mede Erfgenamen 
 van wijlen voorñ. Heer en Mr. N.W. de Meester, zijnde de voorñ. Vrouws- 
 personen alle geadsisteert met de Heer Fredrik Robbert Toewater 
 als in deesen haar gekoren Momber, en verklaarden te saamen en een 
 ijder in ’t bijsonder in de beste en bestendigste forme regtens te 
 constitueren en magtig te maaken kragt deses voorñ. Heeren en Mrs. 
 H.J. Ardesch en W. de Meester, alsmede Mr, I.H. Rauwenhof, 
 Burgermeester der Stad Elburg, sampt en een ijder afsonderlijk en 
 reciproquelijk, ten eijnde om naamens haar Comparanten respective 
 intevorderen alle soodane penningen, soo van landpagten, interessen, 
 als van capitalen die opgesegt mogten worden, en voorts allerleij in- 
 schulden als in voorsr. boedel te goede zijn mogten, van wat naam, 
 aart of natuur en waar ter plaatsen die mogten uijtstaan, en ten 
 dien en andere eijndens soodane middelen regtens, ’t zij van bodinge, 
 peijndinge off besaeth, te gebruijken als Geconstitueerdens te 
 saamen off ijder bijsonder sal vermeenen te behooren, alle termijnen 
 regtens, ’t zij van bodinge of andere formalia Land of Stadregtens, 
 te observeren en respicieren, sententien te aanhooren en de voorde- 
 lige ter executie te leggen, ook des noods te caveren, accorderen, 
 transigeren, penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, 
 en voorts in het generaal alles te doen en laeten geschieden het- 
 geen tot bekominge der penningen nodig wesen sal, ook ongerede 
 goederen te verhuijren en verpagten en pagtcedullen op te 
 rigten en tekenen, en alsoo in het generaal te doen en laeten 
 geschieden hetgeen de Comparanten, selfs præsent zijnde, soude 
 konnen mogen off moeten doen, met magt om een of meer in der- 
 selver respective plaatsen te mogen substitueren, onder belofte 
 van ratihabitie en indemniteijt, cæterisque sub clausulis de jure solitis 
   ac 
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 ac necessariis, ofschoon tot het een of andere eene nadere speciaelder of 
 ampelder volmagt wierd gerequireert, willende de Comparant als dan het 
 gehouden hebben als off alhier woordelijk geinsereert waere, onder ver- 
 band en submissie als na regten.  Actum den 28. Januar. 1767. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Mr. H.J. Ardesch, Scholtis des 
 Ampts Ermelo, pro se en als Volmagtiger van Vrouwe Geertruijd Johanna 
 Toewater Weduwe, Erfuijtersche enBoedelhoudersche van wijlen onsen 
 meden Raadsvrind Mr. N.W. de Meester, alsmede als Volmagtiger 
 van desselfs Ehevrouwe J.J. de Meester, van Juffer Mechtelt de 
 Meester, van onsen mede Raadsvrind Mr. W. de Meester, en van 
 Juffer Alida Henrica Sophia de Meester, gelijk ook van den 
 Heer en Mr. J.H. Rauwenhoff, Burgermeester der Stad Elburg 
 en Vrouwe C.M. de Meester Ehelieden, respective Kinderen en Erf- 
 genamen van haar voorñ. Vader N.W. de Meester, vermogens acte 
 van volmagt voor ons op heden en voor de Magistraat der Stad 
 Elburg op den 19. Jan. 1767 respectivelijk gepasseert, en verklaarde 
 uijt kragt van de clausule van substitutie, in die beijde acten 
 geinsereert, soo als bij lecture en examinatie derselver aan ons 
 is gebleken, mits desen te con en substitueren en magtig te 
 maaken W.H. Brascamp, Onderscholtis der Hooge Heerlijkheid 
 ’t Loo, ten eijnde om van de Erfgenamen van wijlen J. Tonis Buij- 
 tenhuijs in het Broekland, ’t zij in der minne of met middelen 
 regtens intevorderen soodane twee capitalen te samen monterende 
 twee hondert guldens, benevens de reets verschenen en nog lopende 
 interesse, als wijlen Jan Tonis Buijtenhuijs van wijlen Burger- 
 meester N.W. de Meester en desselfs voorñ. Ehevrouw, vermogens 
 obligatien van den 6. Decemb. 1744 en 11. Julij 1761 respectivelijk 
 tegen 4. per cent, genegotieert heeft, daar toe de nodige middelen regtens, 
 ’t zij van bodinge, peijndinge of besaeth te gebruijken, termijnen 
 van opbodinge en andere formalia landregtens waartenemen en obser- 
 veren, decreten en sententien te aanhooren en de voordelige ter execu- 
 tie te leggen, ook des noods te caveren, accorderen, transigeren, pen- 
 ningen te ontfangen en quiteren en voorts generaliter te doen en te 
 laeten geschieden het geene de noodruft der saaken vereijsschen 
 sal en de Comparant of sijne Principalen, selfs præsent zijnde, soude 
 konnen en mogen of moeten doen, onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, cætersique sub clausulis de jure solitis ac necessariis, 
 onder verband en submissie als na regten, mits de Geconstitueerde 
 van alles sal moeten doen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. 
 Actum den 28. Januar. 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Arnoldus Frans van 
 Rosendael, in qualiteijt vanGevolmagtigde van den Heer Christoffel 
 Arnold Heidendaal en Juffer Alijda Maria van Maanen Ehelieden, 
 ingevolge volmagt voor Burgermrn. der Stad Arnhem gepasseert 
 in dato den 13. Januar. 1750, welcke sulks behelsde naa genoegen van 
 den Koper, dewelke bekende kragt deses in een onwederroepelijke 
 eigendom te cederen en transporteren aan Aard Roest en Woutert- 
 jen Willems Ehelieden of haare Erven een hof, gelegen 
 aan de Stadsgragt tussen de hoven van Jan Volten en Harmen 
 van den Emster, bij Roelof Riphagen thans gebruijkt wordende en 
 dienvolgens daar van onterft en ontgoedet te zijn, voor een somma 
   van 
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 van tweehondert en vijftien guldens vrijgeld, segge f. 215-:-, waar van 
 Comparant bekende voldaan te zijn, met beloften van voorsr. hof te  
 wagten en wharen commervrij en alle verponding tot den jaare 1765 in- 
 cluijs aftedoen daar van, als erfkoop regt is, onder verband en submissie als 
 naa regten. Harderwijk, den 28. Januar. 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Peter Claasen Foppen, 
 Weduwenaar, Boedelhouder en Tugtenaar van wijlen sijn Vrouw Gertruijd 
 Willems Spalthof, dewelcke, ingevolgen mutuele testamentaire dispositie 
 van den 20. Nov. 1727 en nader in stant gehouden bij gem. sijn Vrouwen 
 laatste en uijterste dispositie van den 15. Apr. 1760, voor sijn leven 
 lang gelijftugt is in sijn voornoemde Vrouw nagelaten goederen, dien- 
 volgens bij deese na tugtregten deese sijne tugt verburgt heeft 
 met Peter Aartsen en Peter Plansius, ten eijnde om die tugtgoederen 
 te gebruijken als een goede Huijsvader toestaat te doen. 
 Des compareerden gemelte Peter Aartsen en Peter Plansius, die loofden 
 en Burge wierden voor geseide tugt, daarentegen beloofde geseide 
 Peter Claasen voorsr. Burgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum Harderwijk, den 31. Januar. 1767. 
 
 Voor De Meester en Scheltinga Schepenen compareerden Lambertus 
 Moojen en Eva Bleijswijck Ehelieden, en verklaarden in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft, over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren, aan Jacob van Wanrode en Lambertje Coobus Eheliedn. 
 ende haare Erven een huijs, staande op de Vischmarkt naast 
 het huijs van wijlen Juffer Zuijk, schietende tegen aan den 
 plaats van de brouwereij Den Eenhoorn, en sulks voor een summa 
 van drie hondert en dartig gulden vrijgeld, daar van de Comparanten 
 en Transportanten bekenden voldaan te zijn, belovende over sulks 
 voorsr. huijs, op een verponding van 3-13-2, te wachten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, de verponding over ordinaris 1765 en 
 heerstedegeld tot ult. junij 1766 beide incluijs, daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, met beding nogtans dat de huijr, op 1º. Meij 
 1767 sullende verschijnen, tot voordeel van de Transportanten sal 
 weesen, alles onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 den 31. Januar. 1767. 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoek Schepenen compareerden 
 Harmen Knier en Steventje Kroesen Ehelieden, welcke bekenden 
 voor sig en haar Erven in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en kragt deses te cederen en transporteren, aan en ten 
 erflijken behoeve van Beerd Jansen, een huijs en camer daar 
 naast, staande in de groote Haverstraat op de hoek van den 
 Valckestraat naast het huijs van Jan Goedvree, soo als het huijs 
 bij Heijmen en de camer bij Reijer Evertsen bewoond werd, dan 
 nog een kleijn wooningje daar naast bij Hendrik Jacobsen be- 
 woond, doende in ordinaris verponding                  voor een summa 
 van twee hondert en dartig gulden vrijgeld, daar van Comparanten 
 bekennen voldaan en betaalt te zijn, des beloofden voorsr. Compa- 
 ranten die parcelen te wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, tot de ordinaris verponding 1765 en heerstedegeld 
 ult. Junij 1766 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum den 4. Febr. 1767. 
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 Voor De Wolf en Van de Graaff Schepenen compareerden Derk Engelen 
 en Willem Luuk, Burgeren en Inwoonderen deser Stad, van competenten 
 ouderdom en tuijgwaardig, welcke sampt en ijder afsonderlijk, met solem- 
 nelen eede voor ons verklaart hebben als opregte waarheijt wel ge- 
 kent te hebben Jan Scheerman, in leven Sergent onder het Regiment 
 van den Heer Generaal Glinstra, tijdens deselve binnen dese Stad in 
 guarnisoen heeft gelegen en in ehestand bij Johanna Tijmons drie 
 Kinderen verwekt en nagelaten heeft, genaamt Gosina, Meijndert 
 en Maria, welcke sig tegenswoordig in levenden lijve bevind.  Actum 
 den 4. Febr. 1767. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Gosina en Maria Scheerman, 
 meerderjarige Dogters van wijlen Jan Scheerman in leeven sergent 
 ten dienste deser Lande, bij Johanna Tijmons in ehestand verwekt, de 
 rato caverende en sig sterk makende voor haaren absenten Broeder 
 Meijndert Scheerman, naa regten behoorlijk geassisteert, dewelcke ver- 
 klaarden als Erfgenamen ab intestato van wijlen haar Oom Hendrikus 
 Scheerman, van  professie een Slager en sonder testamentaire dispo- 
 sitie tot Coevorden overleden, te constitueren en magtig te maken 
                                              ten eijnde om sig bij den Heere Rigter 
 aldaar R. Hansken te sisteren, de nalatenschap van wijlen haar 
 voorsr. Oom te aanvaarden, voorts bij gemelten Rigter te versoeken 
 ontsegeling der boedels goederen onder belofte van guarantie, des 
 noods het erf en sterfhuijs te verburgen of daar omtrend te handelen 
 als na coustume locaal sal werden gerequireert, de goederen conform 
 den inventaris overtenemen en bij openbaren opslag te doen verkopen 
 en daar van transport na coustume locaal te doen, uijt die penningen 
 de gerigtsjura en verdere boedelschulden te betalen, den boedel tot 
 consistentie te brengen, het interesse der Comparanten in allen op- 
 sigte in deese te behartigen, quitantien te passeren, generalijk 
 alles te doen wat sij Comparanten selve in persoon soude kunnen 
 mogen en moeten doen, willende in deese geinsereert hebben sodaene 
 volmagt, als tot een of ander nader mogte werden gerequireert, met 
 magt om een of meer personen naa bevind van saaken te substi- 
 tueren, voorts met belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 daar toe verbindende haar personen en goederen ten bedwang en 
 submissie als na regten, sullende de Geconstitueerde verpligt 
 blijven wegens sijne verrigting te doen behoorlijk bewijs, rekening 
 en reliqua.   Actum Harderwijk, den 4. Febrr. 1767. 
 
 Voor Holthe en Pannekoek Schepenen is volgende acte van 
 aperture gepasseert: 
 
 Wij, Aalth van Holthe en Harmen Hendrik Pannekoek Sche- 
 penen der Stad Harderwijk, doen kond en verklaren bij deese, dat 
 wij erschenen zijn ten sterfhuijse van Jannetje Cornelis de Mees- 
 ter, in leeven Weduwe van wijlen Berend de Vent, alwaar ons door 
 Gerret Roest, als in huijwlijk hebbende Grietje Berends de Vent, 
 is overgegeven een besloten papier, houdende superskriptie als dese 
 bij transfix annex quo relatio: 
 Dat wij de cachetten hebben geexamineert, deselve gaaf, geheel 
 en ongevitieert bevonden, hetselve door onsen Secretaris in tegen- 
 woordigheijt van Grietje Berends de Vent, als Dogter van de overledene 
   Jan 
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 Jannetje Cornelis de Meester, alsmede van Annetje Willems de Vent, 
 meerderjarige Dogter van wijlen haar Soon Willem de Vent en Lubbertus 
 Bunskerken, bij de Heeren van de Magistraat aangestelt tot mede 
 Voogd met Jan Sandbergen van Willemtje Willems de Vent, minderjarige 
 Dogter van geseide Willem de Vent, en alsoo Kleijndogters van geseijde 
 Jannetje Cornelis de Meester, geopent en daar in gevonden de laatste 
 en uijterste dispositie van gem. Jannetje Cornelis de Meester, soo en 
 als bij transfix van onsen Secretaris hier annex, hetselve in presentie 
  van voorñ. Erfgenamen ab intestato op en voorgelesen, hebben daar 
 van registratuur in forma versogt, ’t welck wij geaccordeert en den 
 Secretaris daar toe geauctoriseert hebben. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en geseguld binnen Harderwijk, 
 den 11. Febr. 1767.  was nevens twee cachetten in rood lak getekent 
 A. van Holthe, H.H. Pannekoek. in margine en rood cachet get.  Abr. van de Graaff 
   Secr. 
 
 Superscriptie 
 Voor ons ondersr. Schepenen der Stad Harderwijk compareerde Jannetje 
 Cornlis de Meester, Wede. van wijlen Berend de Vent, gesond naa den 
 lighaame en haar verstand en uijtspraak ten vollen magtig, verklaarde 
 in dit besloten papier begrepen te zijn haar laatste en uijterste wil, begerende 
 dat ’t selve naa haar dood terstond sal werden geopent en stiptelijk, als 
 testament, legaat, codicil of andere betere, werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde onser en des Secretaris betekening en besegeling binnen Harderwijk, 
 d. 18. Novemb. 1765. was nevens drie cachetten in rood lak gedrukt getrekent 
 A. van Holthe, H.H. Pannekoek, Abr. van de Graaff Secr. 
 
 Testament 
 Ik, ondergesr.  Jannetjen Cornelis de Meester, verklaar in dese, hoe dat ik 
 en mijn Man Zalhr. Berend Willemsen de Vente, verscheijde testamenten over 
 onse natelatene goederen tussen onse Kinderen en Erfgenamen gepaseert 
 ende gemaakt hebben. Edog uijt een en ander, schoon mij van woord tot woord 
 voorgelesen, de regte intentie niet wel heb kunnen begrijpen, derhalven 
 casserende en bij desen te niete doende alle testamenten, giften of makin- 
 gen, welke ik bevorens, ’t zij met mijn Man Zallr. of na dato alleen 
 mogte gemaakt hebben, maar nu uijt rijpen rade sonder inductie of aan- 
 soek van iemand in overweging genomen hebbende, mij en mijn Man Zalr. 
 menigvuldige beloften om aan mijn Dogter Grietjen Berents de Vente, 
 getrouwt met Gerret Roest, tot een uijtset en stuur des huijwlijks te sullen 
 medegeven een ordentelijke tinnewinkel en daarenboven nog de somma van 
 drie à vierhondert guldens, welke voornoemde penningen, veel min voorseide 
 tinnewinkel mijn voorschrevene Dogter nooijt gehad, veel min de waarde 
 van dien genoten heeft, derhalven niet gerust van dese wereld soude kunnen 
 scheijden, voor en aleer ik mijn beloften niet volbragt had, en nog dies te meer 
 om die reden, omdat mijn overleden Soon Willem de Vente, benevens sijn 
 Dogter Jannetje Willems, getrouwt geweest zijnde aan Hendrik Claver, veel voor- 
 deel uijt den gemeenen boedel genoten en geprofiteert hebben, sonder dat mijn 
 voorsr. Dogter daar tegen bevoordeelt is, welke niet anders tot haar uitset 
 heeft ontfangen als een oud bedjen en ½ dosijn stoelen, te samen geschat 
 op vijf en ses guldens, sonder in desen te stipuleren haar erfportie bij mage- 
 scheijt dato den 28. September 1765 toegedeijlt. 
 Door welcke voornoemde onegaliteijt, te meer wegens voorsr. beloften, ik 
 ondergesr., bij desen prælegateer en vooruijt make aan mijn meergemelte 
 Dogter Grietjen Berends de Vente de summa van vijf hondert Caroli guldens, 
 om die penningen naa mijn dode uijt mijn gerede goederen te kunnen 
 en sullen profiteren en behouden, om daar mede te handelen en doen na welge- 
 vallen. 
   Ge 
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 Gelijk mijn meergemelte Dogter Grietjen Berents de Vente nog na  
 mijn dode sal genieten alle mijne klederen, soo van linnen als wullen, 
 goud en sijlver, het zij gemunt of ongemunt, bij mij bevindende, om daar 
 mede te doen dat haar goeden raad sal gedragen. 
 Sullende mijne overige goederen tussen mijne Erfgenamen in egale 
 portien verdeijlt worden, waarin mijn voorñ. Dogter ook haar aandeel sal 
 behouden, mits daar van eerst sal moeten afgetrokken worden sodane 
 penningen, als ik met Gerret Roest en sijn Huijsvrouw, wegens het 
 verplegen, van cost, drank, huijsvesting en verder aankleven van dien, 
 daar over sal koomen te contracteren en na dato dat gerigtelijk mede 
 sal koomen te passeren. 
 Ook soo is nog mijn begeerte, dat over mijn begrafnis alleen de directie 
 sal hebben Gerret Roest, welke penningen daartoe nodig zijnde hij 
 sal moeten fourneren, als breder in het aanstaande contract sal vermelt 
 worden, begerende dat dit mijn laatste uijterste wille, t’zij als een 
 testamentum inter liberos, of soo het anders best na regten kan 
 bestaan, tussen mijn Erfgenamen mag agtervolgt werden. 
 Des ten waren oirkonde heb ik, Jannetje Cornelis de Meester, dit mijn 
 besloten testament eijgenhandig getekent en, geen segul gebruij- 
 kende, dr. I.C. Huijsman versogt om dese voor mij te segelen en 
 nevens mij te tekenen, als geschiet is op den 18. Novemb. 1765. was ge- 
 tekent  Jannetje Cneles de Meester. daar onder een cachet in rood lak 
 dan nog getekent  I.C. Huijsman.  daar onder een cachet in swart lak. 
 
 Voor Holthe en Pannekoek Schepenen compareerden Jannetje Cornelis 
 de Meester, Wede. van Berend de Vente, benevens Gerret Roest en sijn Huijs- 
 vrouw Grietje Berends de Vente, en verklaarden hoe dat eerste Comparant 
 met laatstgenoemde op den 6. Feb. 1763 een accoord over het verplegen heeft 
 ingegaan, egter nu van tijd tot tijd in aanmerking genomen hebbende, 
 hoe dat sij wegens de gestalte haares lighaams nog groter ouderdom te 
 sullen bereijken, gevolglijk veel moejte en oppassen van noden hebbende, 
 nu te samen goedgevonden en overeengekomen, om dit navolgende opterig- 
 ten, als bij dese geschiet. 
 Namentlijk dat eerste Comparante ’s jaarlix aan de twee laatstgenoemde 
 sal voldoen en betalen de summa van een hondert en vijftig Car. guldens 
 f. 150-:-: voor welcke penñ. tweede en 3de Comparanten haar eerstgenoemde 
 in cost, drank, huijsvesting aannemen te sullen verplegen en verder alle 
 handreijkinge toebrengen, daar en boven nog op haar nemen en voldoen 
 alle costen, so tot genesinge, als in en aan haar siekte mogte nodig 
 zijn, sonder na dato aan haar verdere Erfgenamen een rekening of 
 verschot van dien opterigten of overteleveren. 
 Welcke voorñ. penñ. ad 150 guld. 2e en 3e Comparanten s’jaarlijks en van 
 jaar tot jaar uijt eerstgenoemde haar goederen sullen profiteren, selfs 
 met die expresse stipulatie, soo dieselve bij afsterven maar in het nieuw- 
 jaar was getreden, aanvank sullende neemen primo Janu. 1766 en soo 
 vervolgens continueren, waar door dat van den 6. Feb. 1763 bij desen vernie- 
 tigt en gemortificeert word. 
 Dat vervolgens bij eerste Comparante ook seer præsumptijf is, dat bij haar 
 afsterven veel verschil en onenigheden over haar begrafnis en directie van 
 dien soude ontstaan en resulteren, derhalven daar in bevorens voorsien 
 quo relatio, voor welcke haar begrafnis 2e. en 3e. Comparant sullen genieten 
 de summa van een hondert Caroli guldens  ………………f. 100-:-: 
 met welcke penñ. sij alles sullen moeten voldoen, als bij wedersijden daar 
 meede genoegen genomen word. 
 Voor welke penñ. van verpleginge, bevorens gestipuleert, sij Comparante 
   bij 
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 bij desen is verbindende haar persoon en goederen, alles onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum Harderwijk, den 30. Novemb. 1765 
                                          Registr. 11. Febr. 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Maas Jacobsen, welcke ver- 
 klaarde mits dese te constitueren en magtig te maaken sijn Ehevrouw Gesina 
 Bello, om sig te vervoegen tot Zwolle in den sterfhuijse van haar overleden Broe- 
 der Hendrik Bello, Mr. Chirurgijn aldaar, om die erfnis of nalatenschap te helpen 
 adieren, ’t erfhuijs des noods te verburgen, de Burgen te guaranderen, en vorders 
 sig als meede Erfgenaam gedragen, het interesse in dien boedel waartenemen, 
 de goederen te verkopen, transporteren, belofte van wharing te doen, penningen 
 te helpen opbeuren, daar voor quitantie te passeren, schifting en scheijding 
 des boedels helpen formeren en ondertekenen, haar portie te ontfangen, daar 
 voor te quiteren, voorts generalijk alles te doen wat in dese na coustume locaal 
 sal werden vereijscht en als of Comparant, præsent zijnde, soude konnen mogen 
 of moeten doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt, mits verpligt blijve te doen behoorlijke rekening, bewijs 
 en reliqua.   Actum den 15. Febr. 1767. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Arnold Haklander 
 en Beeltje Hendriks van Meervelt Ehelieden, de Vrouw met haar Eheman 
 geassisteert, welcke verklaarden te constitueren en magtig te maken, 
 doende sulks kragte deser, haar Broeder Gerret Hendriksen van Meervelt 
 om op aanstaande maandag, die weesen sal den 22. deser maand Februar., te 
 verschijnen voor den Scholtis en Noodschepenen van de Hooge Heerlijkheijt 
 ’t Loo, en aldaar na coustume locaal te cederen en in vollen eijgendom 
 overtegeven aan Sijn Doorlugtige Hoogheijt den Heere Prince van Orange 
 en Nassauw, onsen Erfstadhouder etc. etc. en aan sijn Hoog Doorln. 
 Erven, een vierde part in Doctor Westeninks Deel, gelegen in de Soerelse 
 Heegde, heenkomende van des tweede Comparts. Vader, wijlen Hendrik Ger- 
 retsen van Meervelt, met belofte van wharinge te doen, penningen te 
 ontfangen, daar voor te quiteren en generalijk alles te doen wat sij 
 Comparanten, selve præsent zijnde, soude kunnen mogen of moeten 
 doen, met de magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indem- 
 niteijt, blijvende de Geconstitueerde verpligt te doen behoorlijk bewijs, 
 rekening en reliqua.   Actum Harderwijk, den 20. Febr. 1767. 
 
 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerden Jannetje Jans 
 Weduwe van Jan Wijnen, geassisteert met Jan Bartsen en Reijntje Jans 
 Egteluijden, Roelof Petersen en Gerretje Hendriks Egteluijden, Jacob Gerret- 
 sen en Hilletje Hendriks Egteluiden, Aalt Brandsen en Bartje Jans Egte- 
 luiden, Hilletje Beerts, geassisteert met Lubbert Gerretsen voor twee 
 (Reijer den Grooten en Hendrikje Hendriks Ehelieden) 
 portien,\/ Marten Aaltsen, mitsgaders Beert Dirksen en Naaltje Claas- 
 sen Egtelieden, tutoribus maritis, dewelke in een vasten en stedigen 
 erfkoop hebben verkoft, gecedeert en getransporteert kragt deses, een ijge- 
 lijk sijn aanpart en eijgendom van land en houtgewas met sijn 
 regt en geregtigheijt, kennelijk gelegen in ’t Schependom der Stad 
 Harderwijk, bekent onder de gemeene naam van Beekakkers, be- 
 ginnende bij de Waterweg en loopende tot aan de Oostermehen, 
 tusschen de Hierderbeek en Coelwagens akkers, zijnde met geen 
 andere lasten beswaart als een ordinaris verpondinge van 2-2-, aan 
 de Heer Heribert van Westervelt cum suis, in het geheel voor eene 
                 segge 832 gl. summa van agt hondert en twee en dertig Caroli guldens, welke 
 op heden aan Comparanten zijn betaalt en een ijder sijn geregtigde 
 portien hebben ontfangen. Belovende over sulks voorseide parcelen 
   land 
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 land en houtgewasch te wagten en wharen kommervrij en de ver- 
 pondinge 1765 voorts alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum den 14. Februar. 
 1767. 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde de Heere 
 Aelt van Holthe, Burgermeester deser Stad, onse mede Raads- 
 vrind, dewelke bekende en verklaarde magtig te maken en te 
 constitueren den Heer en Mr. Bernardt Ras tot Doesburg, omme 
 des Comparants saaken aldaar waartenemen en sijn goederen te 
 administreren, huurcedulen daar van opterigten, obligatien te de- 
 nuncieren, penningen te ontfangen en daar voor naamens Comparant 
 te quiteren, onwillige Debiteuren tot betaling te constringeren 
 en voorts generaliter alles te doen hetgeen Comparant, selfs 
 præsent zijnde, soude kunnen mogen en moeten doen, met magt 
 van substitutie en ratihabitie, cæterisque cum clausulis de jure 
 solitis ac necessariis, mits doende van sijne administratie behoorlijk 
 bewijs, rekening en reliqua.  Actum den 26. Febr. 1767. 
 
 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt Schepenen compa- 
 reerden Mr. Jacob van de Graaff, pro se en meede de rato caverende 
 voor desselfs Ehevrouw Elia Elisabeth Podt, Anthoni van de 
 Graaff, pro se en mede de rato caverende voor desselfs Ehe- 
 vrouw Rucholda Abigael Schomaker, Mr. Heribert Cornelis van 
 de Graaff en Petronella van Castricum Ehel., Mr. Gerhard Pronck 
 en Petronella Christina van de Graaff Ehel., Maritis Tutoribus 
 en Christina Margaretha van de Graaff, geadsisteert met 
 Mr. Jacob van de Graaff, als haaren verkoren Momboir, dewelke 
 verklaarden te samen en ijder in ’t bijsonder voor haar en haare 
 Erven te renuncieren van alle soodane regten en pretensien als 
 aan de Comparanten, uijt hoofde van de testamentaire dispositie 
 van wijlen den Heere en Mr. A.J. Persoon in dato den 19. Fevruar. 1763 
 en daar bij vervatte conditionele fideicommis, souden kunnen compe- 
 teren, daar van afstand doende kragt en mits desen, onder verband 
 en submissie als na regten en renunciatie van alle desen eenig- 
 sints contrarierende exceptien, mogende lijden dat dese sal werden 
 geregistreert na behooren.  Actum Harderwijk, den 2. Maart 1767. 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen loofden en wierden Burgen, als 
 voorvank regt is, Aard Roest en Eijbert Gerretsen voor het erf en 
 sterfhuijs van Jannetje Cornelis de Meester, Wede. van Berend de 
 Vent; des beloofde Gerret Roest, als in huijwlijk hebbende Grietje 
 Berends de Vent, haar nagelaten Dogter en meede Erfgenaam, voorsr. 
 Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum Harderwijk, den 5. Maart 
 1767. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen en Overweesmeesteren 
 compareerden Gerretje Willems, Aaltje Willems, Gerrit Willemsen, 
 meerderjarige Kinderen van wijlen Willem Gerretsen en Jacobje 
 Jans Ehelieden, als mede geseide Jacobje Jans als Moeder en legi- 
 time Voogdesse van haar minderjarige Dogter Jannetje Willems, woon- 
 agtig in den Ampte van Ermelo, Buurschap Telgt, waar toe sij het 
 consent en approbatie van den Heere Landrost van Veluwen in dese 
 is reserverende, Jochem Jacobsen en Maritje Gerrets Ehelieden, 
 Jan Gerretsen, Beers Gerretsen en Jentje Geurts Ehelieden, mitsgaders 
 geseide Jan Gerretsen en Peter Lubbersen als Voogden van de minderja- 
 rige Kinderen van Aalt Gerretsen en Teunisje Lubberts in  leven 
 Ehelieden, in deese wel expresse inbedingende het consent en appro- 
 batie van de Heeren van de Magistraat der gem. Stad, Bard Driessen 
   en 
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 en Geertje Gerrets Ehelieden en Naaltje Gerrets, samentlijke Kinderen, 
 Kindskinderen ende Erfgenamen ab intestato van wijlen haar Moeder 
 en Grootmoeder Gerretje Jans, in leven Weduwe van Gerret Jacobsen, 
 verklaren kragt deser over haar moederlijke en grootmoederlijke nalatenschap 
 saam te hebben opgerigt volgende erfmagescheijt: 
 Dat sijlieden vooraf gesien en geexamineert hebben den stadregtelijken staat 
 en inventaris, die Jan Gerretsen als Erfuijter van wijlen sijn Moeder Gerretje 
 Jans voorsr. op den 14. Febr. 1767 heeft geformeert en overgegeven, alsmede 
 sekere acte den inventaris annex, waarbij gemelte Gerretje Jans Weduwe 
 van Gerret Jacobsen voor Schepenen deser Stad op den 4. Meij 1765 haare 
 haare Beesten en geheelen inboedel heeft gecedeert en overgegeven aan 
 Jan Gerretsen en Naaltje Gerrets voor de summa van veertien hondert 
 gulden, dat dese haar voorsr. Moeder van huijsvesting, kost en drank haar 
 leeven lang souden voorsien en daar voor genieten jaarlijks veertig gulden, 
 en dat haar klederen onder haare Dogters souden werden verdeelt. 
 Dienvolgens de klederen onder haare Dogters verdeelt zijnde, de gehele 
 overige nalatenschap ingevolge den overgegeven inventaris tot consis- 
 tentie en liquiditeijt gebragt zijnde, is bevonden den boedel, soo aan 
 obligatien en contante penningen te bedragen    …………………  2892-10-: 
 waarvan afgetrokken zijnde de schulden en 
 lasten des boedels, sig alles in allen bedragende  ……………….    156-18-6 
                                                                      f. 2735-11-10 
 Deese f. 2735-11-10 moeten in seven egale portien onder dese Comparanten 
 en Erfgenamen respectivelijk verdeelt werden, soodanig dat ijder sevende 
 part netto is bedragende  f. 390-15-10. 
 Waaromtrent sijlieden saam zijn overeengekomen om de verdeling in 
 deeser voegen te maaken. 
 Dat de Kinderen van Willem Gerretsen in voldoening 
 van haar 1/7 portie sullen genieten 
 een obligatie in dato d. 1. Sept. 1764 ad 3 percent ten 
 laste van haar Vader en Moeder Willem Gerretsen 
 en Jacobje Jans Ehelieden en ten behoeve van de over- 
 ledene grood   ………………………………………………………   100-  :-   : 
 aan interesse van den 1. Sept. 1764 tot en met den 
 1e. Decemb. 1766    ………………………………………………..       7-  5-  : 
 een handschrift ten lasten en ten behoeve als voorn  …………      40-   :-    
 daar benevens in contant geld  …………………………………..    243-10-10  
                                                                       290-15-10 
 Aan Jochem Jacobsen en Maritje Gerrets Ehelieden voor haar 1/7 part 
 toebedeelt 
 een obligatie in dato d.1. Augus. 1766 tegens 31/3 per 
 cent tot laste van Jacob Dirksen en ten behoeve 
 als voorñ. grood    …………………………………………………..    100- :-                   
 aan interesse van d. 1. August 1766 tot d. 1. Decemb. 
 daar aan volgende   ………………………………………………..         1-  3-4     
 daar benevens in contant geld   …………………………………..     289-12-6  
                                                                         390-15-10 
 Aan Bard Dreesen en Geertje Gerrets Ehelieden door haar 1/7 part toe 
 bedeelt 
 een obligatie in dato d. 19. April 1766 tegens  31/2 per cent tot lasten 
 van Beerd Dirks Dekker en ten behoeve als voorñ. grood  …….     100 -  : -  : 
 aan interesse van d. 10. April 1766 tot en met d. 19. De- 
 cemb. 1766   …………………………………………………………         2-16-12 
 daar benevens in contant geld    ………………………………….       288- 8-14 
                                                                           390-15-10 
 aan Beerd Gerretsen en Jannetje Geurts Ehelieden voor haar 1/7 part 
 toebedeelt 
       een 
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 een obligatie in dato d. 30 Sept. 1765 tegens 4 
 per cent tot laste van Jacob Elbertsen vulgo 
 Jacob Mulder en ten behoeve als voorñ. grood                      400- :- : 
 aan interesse van d. 30. Sept. 1765 tot en met 
 d. 30. decemb. 1766  ……………………………………….         20- :- : 
  makende   …………………………..       420- :- : 
 door deselve tot rondmaking uijtgekeert  ………………..          29-4-6 
                                                blijft         390-15-10 
 Aan de minderjarige Kinderen van Aalt Gerretsen en Teu- 
 nisje Lubberts in leven Ehelieden voor haar 1/7 part toebedeelt 
 ’t gunt Beerd Gerretsen tot rondmaking heft 
 moeten uijtkeeren   …………………………………………          29-  4-6 
 vervolgens met contant geld gesuppleert   ………………        361-11-4 
                                                                 390-15-10 
 welke der Kinderen Oom en Voogd Jan Gerretsen heeft 
 na sig genomen en bij deese aan de minderjarige bekent schuldig 
 te weesen, onder verband van sijn persoon en goederen, sullende met 
 onse permissie daar voor geen rente betalen, mits dat deselve 
 de twee minderjarige Kinderen tot haar meerderjarigheijt 
 sal alimenteren, kleden, reden, huijsvesten en laeten leeren 
 dat met haar staat en gelegentheijt is overeen komende, sonder 
 aan voorsr. capitaal daar voor ijts te kunnen korten, maar vrij 
 aan de Kinderen, meerderjarig zijnde, sal werden uijtgekeert. 
 Aan Jan Gerretsen voor 1/7 part toebedeelt 
 een handschrift ten sijnen laste en ten behoeve 
 als voorñ. in dato d.    Septemb. 1765 grood   ……………………   200- :  -  : 
 aan contant geld   ……………………………………………………   190-15-10 
                                                                         390-15-10 
 en eijndelijk aan Naaltje Gerrets haar 1/7 part 
 toebedeelt en betaalt in baaren gelde met   ………………………   390-15-10 
 
 Waar mede parthijen condividenten in alle vriendschap zijn van 
 den anderen gescheijden, malkanderen en den een den anderen 
 wegens haare toebedeelde portien quiterende en daar benevens 
 renuncierende van alle op en aanspraak, met bekentenis dat den 
 een nog den anderen, direct nog indirect eenige prætensie, hoe genaamt 
 en van wat natuur die soude mogen zijn, op dese nalatenschap sal 
 hebben of behouden, belovende egter malkanderen te sullen wag- 
 ten en wharen, insonderheijt ten aansien van de toebedeelde obli- 
 gatien, soo de respectieve Houderen daar bij in cas van wanbetaling 
 eenige schade mogte koomen te lijden, en sulks met verband 
 van haare personen en goederen als erfmagescheijts regt is.  Actum 
 Harderwijk, den 7. Maart 1767. 
 
Geprothocolleert ten Voor Van de Graaff en Schrassert Schepenen compareerden Jan 
nieuw. prothoc. Rubr. Sandbergen, Mr. Broodbakker alhier en Gerretje Lammertink Eheliedn. 
 ter eenre en desselfs meerderjarige Dogter Anna Geertruijd Sand- 
 bergen, in ondertrouw staande en reeds haar tweede huijwlijks procla- 
 matie gehad hebbende, met Hendrik Foijman, in deese meede præsent 
 zijnde, sig soo veel nodig met haar is voegende, ter andere sijde, 
 en verklaarden met elkanderen overeen gekomen te zijn. 
 Dat de eerste Comparanten wegens haar hooge jaaren buijten 
 staat zijnde om haar metier naa behooren waarteneemen en 
   daar 
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 daarentegen veel hulp en assistentie van noden hebben, geresolveert 
 zijn geworden, gelijk sij werkelijk doen in en vermits dese, te cederen en 
 in een vollen en volkomen eijgendom aan haar voorñ. Dogter overgeven 
 haarlieder respective klederen, linnen , wullen, sijlver en goud, tot haar 
 bijder lijve gehorende, haaren gehelen inboedel ofte meubilaire 
 goederen, kisten, kasten, stoelen, tafels, bedden, linnen, wollen, koper, 
 tin, en generalijk alles wat daar toe behoort, als meede alle haare 
 gerede goederen, actien, pretensien, in en uijtschulden die tot haaren 
 laste en ten haaren behoeve zijn strekkende, niets uijtgesondert, 
 en eijndelijk soo transporteren sij bij deese het huijs, bij haar thans 
 bewoond werdende, kennelijk staande binnen dese Stad in de Brugge- 
 straat op de hoek van de Rabbestraat ter eenre, en het huijs 
 van de Burgermr. Apeldorn ter andere sijde, met desselfs ap en 
 dependentie, regten en geregtigheden, lusten,  lasten en servituten, 
 soo als thans bij haar bewoond werd, in specie met de volkomen Bak- 
 kereij mitsgaders all ’t geen daar toe behoort, gelijk ook de Bakkers- 
 winkel, toonbanck, schaal en gewigten, en met een woord alles 
 wat daar toe eenige relatie heeft en daar toe kan gebruijkt 
 werden; doende dit huijs in ordinaris verponding 2-14-4. 
 Alsmeede ook den hof, soo als deselve bij haar in eijgendom beseten 
 en gebruijkt werd, gelegen aan de gragt tussen de Smee en Lutteke- 
 poort, tussen den hof van Aard Rijnsen Koning en het gangetje, 
 doende in ordinaris verponding 1-17-4.  
 Waartegens haar voorñ. Dogter, en bij voorafsterven haar aanstaande 
 Eheman Hendrik Foijman ofte desselfs Erven, verpligt sullen wesen 
 aan de drie Voorkinderen van Jan Sandbergen de eerste Comparant, 
 met naame Matthijs, Maria en Judick Sandbergen, of bij voor- 
 overlijden haare wettige Erfgenamen, ijder de summa van 
 twee hondert en vijftig gulden, of samentlijk seven hondert en 
 vijftig gulden, te betalen naa doode van deese twee eerste Com- 
 paranten en eerder niet, en soo beijde laatste Comparanten voor 
 de eerste Comparanten mogten komen te overlijden, sullen de 
 voorgem. goederen wederom in eijgendom van de eerste Comparanten 
 overgaan om daar meede te handelen na welgevallen. 
 Daar benevens sullen de twee laatste Comparanten gehouden en 
 verpligt zijn haar Vader en Moeder te alimenteren, kleeden, reeden, 
 de nodige hulp en bijstand bewijsen, bij haarlieden soo lang sij leven 
 te laeten inwoonen, en handelen met haar als ordentelijke 
 Kinderen aan haar Ouders verpligt zijn te doen, en soo sijlieden 
 mogte koomen te sterven aan den eenen soo wel als aan 
 den anderen een ordentelijke burgerbegrafnis naa haar staat en 
 gelegentheijt aan te doen. 
 Des bekende Anna Geertruijd Sandbergen met haar aanstaande 
 Eheman Hendrik Foijman, beijde voorsr., voor die vooraangetogen 
 cessien en transporten naa doode van haar gemelte Vader en 
 Moeder aan Matthijs, Maria en Judick Sandbergen en haare 
 Erfgenamen opregt en deugdelijk schuldig te weesen en te sullen 
 betalen de summa van seven hondert en vijftig gulden; tot 
 securiteijt van deselve verbinden sij specialijk voorseide huijs en 
 hof en tot een verdere whaarschap haare personen en gerede en 
 ongerede goederen, met belofte om haare respective Ou- 
 deren haar leven lang te sullen helpen en bijstaan, huijs- 
 vesten, alimenteren, reden, kleeden, en eijndelijk bij haar af- 
   ster 
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Erfhuijsverburging van Hendrik sterven laeten begraven, soo en in voegen sijlieden hier voorns 
Honders en Vrouw d.4. Maart het van haar koomen te vorderen, met renunciatie van alle 
1767. siet geregistreert fº.75vs. in deese eenigsints contrarierende exceptien.  Actum Harderwijk, 
et 76 rect. den 10 Maart 1767. 
 
Geprothocol. ten nieuw. Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Antonij van 
prothoc. Rub. Wullewevers- Asselt en Dirkje Davids Eheliedn., welcke bekenden voor sig en 
straat fº.224 haare Erven wegens ter leen ontfangen penningen opregt en 
 deugdelijk schuldig te wesen aan Hendrik Besselsen en Johanna 
 Wijgmans Ehelied. en haar Erven een summa van twee hondert 
 en vijftig Caroli guld. ad 20 stuijvs. ’t stuk, en beloven daar voor 
 te sullen betalen aan rente van vier gelijke guldens van ijder hondert 
 jaarlijks op de verschijndag (heden over een jaar de eerste) en sullen 
 daar in continueren tot de effective aflosse toe, die alle jaar 
 op geseide verschijndag sal kunnen en mogen geschieden, mits 
 een vierdeel jaar bevorens van d’eene of andere sijde opgeseit of opge- 
 eijscht zijnde; Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en onver- 
 hoopte kosten verbinden Comparanten haar huijs in de Wullewe- 
 verstraat, soo als bij Comparanten bewoond werd, tussen de huij- 
 sen van Peter van Asselt en Bernardus Everts, stellende tot een 
 verdere whaarschap haar personen en goederen ten bedwang en 
 submissie als na regten, met renunciatie van alle exceptien 
 dese contrarierende, in specie van ongetelden gelde.   Actum d. 9. 
 Maart 1767. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Johan Cramer, Oud Muntmees- 
 ter der Provinciale Munt binnen dese Stad, bij volmagt voor 
 Burgermeesteren, Schepenen en Raden der Stad Campen den 12. deser 
 maand Maart gepasseert, door Vrouw Constantia Helena Hensbergen 
 Weduwe van wijlen de Muntmeester Coenraad Hendrik Cramer, 
 in deese speciaal geconstitueert en geauctoriseert, als ons bij lecture 
 van geseide acte genoegsaam gebleken is, dewelcke verklaarde 
 op den 4. Augus. 1764 uijt de hand in een vast en stedigen erf- 
 koop te hebben verkoft en over sulks kragt deeses te cederen 
 en in vollen eijgendom te transporteren aan Hendrik van Haas- 
 tenburg, Professor in de Geneeskonst op de Hooge School binnen 
 dese Stad en sijn Erven, een huijs en erve met alle desselfs 
 lusten en lasten, regt en geregtigheden, kennelijk staande 
 binnen dese Stad, soo en als hetselve met sijn ap en de- 
 pendentie, hof, schuuren en verdere getimmer gelegen is 
 t’eijndens de Hoogstraat op de eene hoek uijtkomende in en  
 aan de Rabbelstraat en aan de andere sijde in  en aan Heer 
 Aalts straatje, soo en als hetselve bij den Kooper werkelijk 
 bewoond werd, doende in ordinaris verponding, sonder de stads- 
 stuijver, 16.15.10, sulks voor een summa van seven duijsent Caroli 
 guldens ad 20 stuijvers ’t stuk vrijgeld, daar van den Comparant 
 qual. præd. bekende voldaan en betaalt te zijn en beloofde 
 dieswegens voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, tot de verponding 1763 en heerstedegeld ult. 
 Jun. 1764 verschenen, daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband van sijn Principalinne persoon en goederen, ten 
 bedwang en submissie als na regten. 
 Op den 19. Januar. 1764 uijt de hand in een vast en stedigen erf- 
 koop te hebben verkoft en kragt deses te cederen en transporteren 
 aan Gijsbert Woutersen en Maritje Gijsberts Egtelieden 
 en haar Erven een huijs en plaatsje, staande en gelegen 
 alhier ter stede agter de muur aan de Beek, doende in 
    ord 
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 ordinaris verponding, sonder stads stuijvers, 2-2-8, sulks voor een summa 
 van drie hondert Caroli guldens ad 20 stuijvers ’t stuk vrijgeld, daar 
 van Comparant in sijn vooraangetogen qualiteijt bekent voldaan en 
 betaalt te weesen, des beloofde voorsr. parceel te wagten en wha- 
 ren kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 1763 en heer- 
 stedegeld ult. Jun. 1764 te verschijnen, daar van aftedoen als erf- 
 koop regt is, onder verband van sijne principalinne haar persoon 
 en goederen, ten bedwang en submissie als na regten.   Actum 
 Harderwijk, den 21. Maart 1767. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor deselve Schepenen compareerden Gijsbert Woutersen en Maritje 
prothoc. Rub. Wulle- Gijsberts Eheldn., dewelcke bekenden op den 21 Januar. 1767 van 
weversstraat  fº. 224. Cornelis Verhoef, oudste Gildemeester en Boekhouder van het 
Vº. Bijlhouders Gilde, en alsoo aan dat Gilde wegens opgenomene 
 en ter leen ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig 
 te zijn een somma van twee hondert en vijf en twintig Caroli 
 guldens ad 20 stuijvers het stuk, van welke twee hondert vijf 
 en twintig guldens de Comparanten beloven te betalen een jaar- 
 lijkse interesse van vier gelijke guldens van ijder hondert, waar 
 van het eerste jaar sal verschenen zijn op den 21. Januar 1768, 
 en alsoo vervolgens tot den volkomen aflosse toe, die alle jaar 
 sal kunnen en mogen geschieden, wanneer deselve een vierdeel 
 jaars te vooren van de eene of andere sijde sal wesen opgeseijt, 
 verbinden Comparanten voor capitaal, interesse en kosten haar 
 personen , gerede en ongerede goederen en stelden tot speciael 
 onderpand haar huijs en erve, staande en gelegen agter de muur 
 op de Beek binnen dese Stad, soo als sij hetselve van den Heer 
 Oud Muntmeester J. Craemer hebben aangekoft, met renunciatie 
 van alle exceptien, sonderling van ongetelden gelde, met sub- 
 missie als na regten.   Actum den 23. Maart 1767. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Juffrouw R.M. van Beest 
 Weduwe en Boedelhoudersche van wijlen den Heer Frank van 
 Voorst, in dese geadsisteert met Mr. H.J. Ardesch als ad hunc actum 
 haare gekooren Momber, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maaken kragt deses 
 haar Vader Gerret van Beest, wonende tot Arnhem, ten eijnde om 
 naamens haar Compe. te ontfangen sodane penningen als bij sen- 
 tentie van den WelEd. Hove Provinciael in dato den 21. Maart deses 
 jaars 1767 uijt de koopspenningen van de verwonnen goederen 
 van de Heer en Vrouwe Van Broekhuijsen tot De Lathmer 
 aan wijlen Comparants Man Zalr. voorñ. wegens twee differente 
 rekeningen, te samen renderende drie hondert en sestien 
 gulden boven en behalven de kosten, zijn geadjudicieert, daar 
 voor bij de ontfang quitantie te passeren en voorts generaliter 
 alles te doen en laeten geschieden hetgeene de nodruft der  
 saake vereijsschen en de Comparte., selfs præsent zijnde, soude 
 kunnen mogen of moeten doen, met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemniteijt, onder verband en submissie als naa 
 regten.   Actum den 31. Maart 1767. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Boonen Schepenen compareerden Jan Bemer 
 en Johanna Beujinck Ehelieden, welcke verklaarden bij desen 
 te consenteren in soodane huijwlijk als haar Dogter Engeltje 
 Bemer voornemens is tot Amsterdam in te gaan met 
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                   Schorel, versoekende en begerende dat dit haar ouder- 
 lijk consent bij de Heeren Commissarien van Huijwlijkssaken binnen 
 de Stad Amsterdam, ofte die het verder mogte aangaan, moge wer- 
 den gerespecteert, als of sij Comparanten selve in persoon daar tegen- 
 woordig waaren, ten eijnde sijlieden haar voorgenomen huijwlijk 
 kunnen doen solemniseren en voltrekken naa kerken orde deser 
 lande.   Actum Hardwewijk, den 16. April 1767. 
 
 Voor Van Holthe en De Graaff Schepenen compareerde André 
 Stolte, Mr. Chirurgijn van deese Stad, welcke verklaarde in de beste 
 en bestendigste forme regtens te constitueren en magtig te maken, 
 doende sulks kragte deser, Mr. Theodorus Wakker, Advocaat voor 
 den WelEd. Hove van Gelderland, om naamens den Comparant 
 ter welgem. Hove, ofte ter plaatse daar het gerequireert werd, 
 te ontfangen twaalf guld. en agtien stuijvers, in voldoening van een 
 rekening tot laste van den boedel van wijlen Willem Harmen 
 van Broekhuijsen tot De Lathmer en Mechtelt Jacomina van 
 Lijnden in leven Eheliedn., wegens twee jaaren raseren als anders, 
 daar voor de vereijscht wordende quitantie in forma te passeren, 
 generalijk alles te doen en te verrigten wat den Comparant, 
 selve præsent zijnde, in deese soude kunnen en mogen of moeten 
 doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt, mits de Geconstitueerde verpligt blijve te doen 
 bewijs en reliqua.   Actum den 10. April 1767. 
 
 Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerde onsen meeden 
 Raadsvrind Mr. R.C. W. de Wolff van Westerode, als Vader en legitime 
 Voogd van sijn onmundig Kind G.A.J. de Wolff van Westerode, bij 
 zijn Ehevrouw I.A. Wolfsen in echt verwekt, en verklaarde in de 
 beste en bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maken kragt deses Mr. H.J. Ardesch, ten eijnde naamens den 
 Comparant verder te vervolgen soodane procedure als den Comparant 
 p.q. tegen P.D. Wolfsen, H.G. Wolfsen en dr. W.B. Heurt, nomine uxoris, 
 voor desen Stadgerigte heeft geentameert, in specie meede om 
 ter voldoening aan het decreet van den 3. April 1767 te laeten doen roijeren 
 sodane injurieuse expressien als in voorsr. procedure voorkomen en daar 
 bij te vermanen het ordel in de saak ten principaelen, ook sententie 
 te aanhooren, de voordelige ter executie te leggen en van de nade- 
 lige des noods te appelleren en voorts in het generaal alles tam 
 in judicio quam extra judicium te doen en laeten geschieden het- 
 geen de natuur en noodruft der saake vereijsschen sal en de Comparant, 
 selfs præsent zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder 
 verband en submissie als na regten.  Actum den 18. April 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Van de Graaff Schepenen compareerde Jan van 
 Raalte in qualiteijt als oudste Kerkmeester van de Kerk te Harder- 
 wijk, te kennen gevende hoe dat wijlen F. van Voorst als Kerkmeester 
 in der tijd heeft geprocedeert op den boedel van wijlen den Hoogwelgeb. 
 Heer en Mevrouw Van Broekhuijsen, tot bekominge van een prætensie 
 ad f. 35-12-: de Kerke van Harderwijk wegens stoelegeld competerende. 
 Dat die penñ. aan den Heer F. van Voorst qq. bij sententie van den Hove de 
 dato d. 21 Maart 1767 geadjudiceert zijnde, den Comparant, als Successeur 
 van den Heer F. van Voorst, beregtigt is deselve in sijne qualiteijt te 
 ontfangen. 
 Waar om den Comparant verklaarde te constitueren en volmagtig 
 te maaken, sulks doende kragt en mits deesen, de Heer Mr. 
   Theod. 
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 Theod. Wakker, Advocaat voor den Hove van Gelderland, om te compareren 
 voor den Hwgeb.Gest. Heer Landdrost van Veluwen en aldaar de gemelte 
 35-12- neffens de geadjudiceerde kosten te ontfangen, daar voor te 
 quiteren en alles te doen wat de nood vereijschen sal en den Comparant, 
 præsent zijnde, selve soude kunnen of moeten doen, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie als regt is. den 21. April 1767. 
 
 Voor Van de Graaff en De Meester Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Beerd Hendriksen en Jan Cornelissen 
 voor het erf en sterfhuijs van Lubbert Teunissen en Jannetje Peters 
 in leven Ehelieden; des beloofden Teunis Lubbertsen, Hendrik Eijbert- 
 sen, sig sterk makende voor sijn Ehevrouwe Hendrikje Lubberts, 
 Elbert Aaltsen, sig sterk makende voor sijn Ehevrouwe Willemtje 
 Lubberts, Hendrik Lubbertsen, Peter Lubbertsen, voor sig en als Voogd 
 naamens de minderjarige Kinderen van wijlen sijn Suster Teunisje 
 Lubberts, bij wijlen Aart Gerretsen in ehestand geporocreërt, en 
 Maritje Lubberts, Kinderen en Erfgenamen van voorsr. Ehelieden, 
 geseijde Burgen te vrijen als erfhuijsregt is.  Actum Harderwijk, den 
 25. April 1767. 
 
 Voor Van de Graaff en Pannekoek Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Jan Coopsen en Eijbert Gerretsen voor 
 het erf en sterfhuijs van Gerret van Ermel en Mechteld Jans 
 in leven Ehelieden; des beloofden Evert van Ermel en Jannetje 
 van Ermel,Kinderen van voorsr. Ehelieden en alsoo universele 
 nagelaten Erfgenamen ab intestato, voorsr. Burgen te vrijen 
 als erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk, den 27. April 1767. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerden Andries 
prothocoll. Rubr. Vijhe- Op de Winkel en Willemtje van Asselt Ehelieden en bekenden voor 
straat fº.67. sig en haeren Erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen pennin- 
 gen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Adolph Ambrosius 
 Marklof, Capitijn Leuitenant onder de troupes van desen Staat 
 tot Nagapathnam op de kust vanCormandel, ende sijne Erven een   
 capitale summa van vier honert gulden, daar van de Comparanten 
 beloofden jaarlijks te sullen betalen eene interesse van vier gulden 
 van ijder hondert ende daarin te continueren tot de finale aflosse 
 toe, dewelcke ook alle jaar op den verschijnsdag, daar van heden 
 over een jaar d’eerste sal weesen, sal kunnen mogen of moeten 
 geschieden, mits de opsage een vierdeel jaars bevorens van een van 
 beide zijde gedaan werde. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renthen en onverhooptelijk aan 
 te wendene kosten, de Comparant hebben verbonden haar personen 
 en goederen en tot meerder versekering tot een speciael hijpotheeq 
 gestelt haar huijs en plaats met de schuijr daar agter, staande 
 en gelegen in de Smeepoortstraat naast het huijs van Evert 
 Kreenen ter eenre en het huijs van Loge Reijers ter andere zijde, 
 soo en als hetselve bij magescheijt over haar ouderlijken boedel, 
 in dato den 17. April 1765, aan haar Comparanten is toegedeelt en 
 bij haar alnog bewoond en gebruijkt werd en welcke penñ. zijn bestedet 
 tot aflossing en betaling van soodane 400 glns. als haar Suster Catha- 
 rina Op te Winkel uijt kragt van voorñ. magescheijt competerende 
 waare en welke, mede præsent zijnde, daar van bekende bij desen 
 voldaan te zijn, ten effecte om daar aan alle hinder, schade 
 en kosten te kunnen verhalen, en voorts onder verband en submissie 
 als na regten, met renunciatie van alle exceptien, in specie 
 die van ongetelden gelde.   Actum 29. April 1767.  
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 Voor Pannekoek en Scheltinga Schepenen compareerden Jonas Salomon 
 van Baren en Zara Nathans Ehelieden, verklaren hoe dat met haar 
 voorkennis en volkomene toestemminge haar oudste Soon, met naam 
 Nathan Jonas, voornemens is sig eerdaags te sullen verbinden en 
 vervolgens in den huijwelijken staat te begeven, soo hebben Com- 
 paranten met rijpen raade overwogen en aan haar gemelte Soon 
 tot een uijtset en stuur des huijwlijks in een volkomen eijgendom 
 te sullen medegeven, als bij desen zijn doende, haar huijs en erve, 
 staande binnen dese Stad in de Kerkstraad, soo en als het bij Compa- 
 ranten tegenswoordig bewoond en gebruijkt werd, om hetselve van 
 nu af aan erflijk te besitten en te behouden, mits nogtans met dien 
 verstande, dat Comparanten het selve ten eijnde haares levens 
 sullen mogen bewonen, sonder aan eenige huurpenningen verpligt 
 te zijn.  Actum den 30. April 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen loofden en wierden Burgen, als 
 voorvank regt is, Gerret Schuurman en Jacob de Meester voor het 
 erf en sterfhuijs van Neeltje Hoojberg, ongehuwd en sonder Kinderen 
 overleden; des beloofden Grietje Hoojberg, geassisteert met haar Eheman 
 Roelof Riphagen, Tijmon Hoojberg en Evert Hoojberg, sig sterk makende 
 voor Evertje Hoojberg, thans absent en dienstbaar binnen Amsterdam, 
 voorsr. Burgen te vrijen en guaranderen als erhuijs regt is.  Actum 
 Harderwijk, den 1. Meij 1767. 
 
 Voor Van de Graaff en Scheltinga Schepenen loofden en wierden Bur- 
 gen, als voorvank regt is, Jacobus Huijberts en Aard van Wanrode 
 voor het erf en sterfhuijs van Jan Both en Hendrikje Hendriks 
 in leven Ehelieden; des beloofden Willem Both, Aard Both, 
 Lambert Both en Grietje Both, Kinderen en Erfgenamen van 
 geseide Ehelieden, voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum 
 Harderwijk, 2. Meij 1767. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Harmina Wijenberg, meerderjarige 
 Jongedogter, tutore Secretario, welcke verklaarde kragt deser in 
 de beste en bestendigste forme regtens te contitueren en magtig 
 te maken haar Broeder Jan Wijenberg, om van wegens de Comparant nae 
 coustume locaal te transporteren haar geregt sesde part in een erf 
 en goed Wijenberg, gelegen in de Graafschap Zutphen, Karspel Vorden, 
 aan en ten erflijken behoeve van Henricus Egging en Johanna 
 Wijenberg Ehlieden, haar aandeel in de koopspenningen, doende in ’t geheel 
 twaalf hondert gulden, te ontfangen, daar voor bij gem. transport te 
 quiteren, voor alle evictie en opspraak te caveren, haar persoon en 
 goederen te verbinden, voorts generaliter alles te doen en te laeten ge- 
 schieden wat sij Comparante, selve præsent zijnde, soude kunnen 
 mogen of moeten doen, met belofte van ratihabitie en indemniteijt 
 alsmede met magt van substitutie, mits de Geconstitueerde verpligt 
 blijve te doen behoorlijk bewijs, rekening en reliqua.   Actum Harder- 
 wijk, den 2. Meij 1767. 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerden dr. Sijbrand 
 Schot en Gerret Buijtenhuijs, tijdelijke Provisoiren van ’t Burger 
 Weeshuijs alhier, en verklaarden in de beste en bestendigste forme 
 regtens volmagt te maken, sulks doende kragt deses, Mr. E.J. Ammon, 
 ten eijnde alle de saaken,  die haar als Provisoiren aangaan soo 
 buijten als in regten waartenemen, tam agendo quam defendendo contra 
   quos 
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 quosuimque, voornamelijk om moreuse Debiteuren tot betaling te 
 constringeren, ’t zij in der minne ’t zij door middelen regtens, de saken 
 ten uijteijnde sententie en executie te vervolgen, penningen te ont- 
 fangen en daar voor te quiteren, ook daar ’t vereijscht wierde cautie 
 te stellen en generaal alles te doen en te verrigten dat de merites 
 der saken soude komen te vorderen en Comparanten Constituenten, 
 præsent zijnde, souden konnen mogen en moeten doen, alles met magt 
 van substitutie, ’t zij van een of meer, onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, daar toe haar verbindende als regtens.  Actum Harder 
 wijk, d. 8. Meij 1767. 
 
Gerothocoll. ten Voor Van de Graaff en De Wolff Schepenen compareerden Andries Op 
nieuw prothoc. Rub. de Winkel en Willemtje van Asselt Eheliedn., welcke bekenden 
Vijhestraat fº.67 wegens voor haar aan schulden betaalde en alsoo ter leen ontfangen 
 penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan des eersten 
 Comparants Suster Catharina Op de Winkel, een summa van drie 
 hondert en dartig gulden, sonder eenige jaarlijkse rente daar voor te 
 betalen, onder belofte om geseide penñ. te restitueren soo drae 
 het haar Ehelieden sal doenlijk weesen. Tot securiteijt van voorsr. 
 penningen hebben Comparanten, naa voorgaande informatie van  
 verwillekeurings kragt en werking, buijten forme van proces en 
 als bij parate executie, verwillekeurt  alle haare gereede goederen, 
 niets uijtgesondert, stellende daar en boven tot haar verder guarand 
 het huijs, plaats, schuur en Bakkereij met desselfs toebehoor, staande 
 in de Vijhestraat tussen de huijsen van Evert Creenen en Loge 
 Reijers, soo en als bij haar selve bewoond werd, alles ten bedwang en 
 submissie als na regten, met renunciatie van alle exceptien 
 dese contrarierende, in specie van ongetelden gelde.   Actum den 9. 
 Meij 1767.  
 
 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerden de Heer Heri- 
 bert van Westervelt en Vrouwe Aleijda Schortes Eheluijden, dewelke 
 bekenden in eene vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, gece- 
 deert en getransporteert kragt deses, aan Reijer den Grooten en 
 Hendrikje Hendriks Egteluiden seeker stuk saajland in ’t Schepen- 
 dom deser Stad in Hierden op den Hoogen Enck kennelijk gelegen, 
 waar van thans Pagter is Gerret Willemsen den Grooten en Kooperen 
 ten wedersijden zijn aangeland, doende in ordinaris verponding 1:1:4, 
 bekent onder de naam van Fenne Lamberts akker, voor eene summa 
 van tagentigh guldens, belovende over sulks voorseijde parceel, waar van 
 de betaling reets is gedaan, te wagthen en wahren commervrij en 
 alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop regt is, in het bijsonder 
 de verponding over den jaere 1765 te suijveren, alles onder verband en 
 submissie als na regten.   Actum den 9. Meij 1767.  
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Jan Sandbergen, 
 dewelke bekende in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, 
 gecedeert en getransporteert voor hem en sijne Erven, doende sulks kragt 
 deses, aan Hendrik Seijner en Petronella Boschman Echteldn. en haar Erven, 
 sijn huijs met sijn regt en geregtigheijt, lusten en lasten, hoe ook ge- 
 naamt mogten worden, staande op de hoek van de Kleijne Marktstraat 
 naast een schuur van de Heer Burgermr. J. Apeldorn, soo als hetselve 
 bij den Comparant selfs bewoond en gebruijkt werd, sulks voor een somma 
 van ses hondert vijf en twintig guldens vrijgeld, van welke koopspenñ. 
 den Comparant bekent voldaan te zijn, belovende derhalve hetselve 
 huijs te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, als van verponding 
   or 
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 ordinaris tot over den jaare 1765 en ’t schoorsteengeld over 1766 daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum d. 13. Meij 1767. 
 
Geprothocoll ten nieuw. Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Jacob Claver en Hen- 
prothocol Rub. Hoogstraat drikje Mullegers Eheliedn. en bekenden voor sig en haar Erven wegens ter 
fº. 180vs en Hoven fº. 43 leen ontfangen penningen van Andries Snel en Cornelis Claver, als Voogden 
 (minderjarige Soon van Claas Pannekoek ) 
 van Gosen Pannekoek \/ en Grietje Claver in leven Ehelieden, volgens aucto- 
 risatie van de Heeren van de Magistraat deser Stad in dato den 7. Febr. 
 1767, en aangemelte minderjarige schuldig te weesen een summa van 
 vier hondert Caroli guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk, daar voor sij Comparanten 
 beloven jaarlijks op de verschijndag (heden over een jaar d’eerste) aan 
 rente te sullen betalen vier gulden van ijder hondert en daar mede 
 te continueren tot de dadelijke aflosse toe, die alle jaar op ge- 
 melte verschijndag in goed gangbaar sijlvergeld, niet minder als gere- 
 duceerde schelling en of goude rijders, sal kunnen en mogen geschieden, 
 mits een vierdeel jaar bevorens van d’eene of andere sijde opgeseijt of opge- 
 eijscht zijnde, stellende tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en 
 onverhoopte kosten, tot een speciaal verband haar huijs met ap en de- 
 pendentie, staande in de Hoogstraat tussen de huijsen van 
 Harmen Knier en de Wed. Derk Claver, soo als bij Comparant bewoond 
 werd, en daar benevens haar hof buijten de Luttekepoort aan de 
 Houtcamp tussen de hoven van Evert Bunschoter en die van den 
 Ontfanger Wichers, benevens het schuurtje of getimmer daar bij 
 annex, soo als bij Hendrik Jansen Priester in huur gebruijkt word, 
 daarenboven nog haar personen en verdere goederen tot whaarschap, 
 met renunciatie van alle exceptien, in specie van ongetelden gelde. 
 Actum Harderwijk, den 14. Meij 1767. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen, soo veel als nodig mede als 
 Overweesmeesteren, loofden en wierden Burgen als voorvank regt is 
 Peter Hannissen en Peter Jansen voor het erf en sterfhuijs van 
 Reijer Beerdsen en Wijmtje Hendriks in leven Ehelieden; des 
 beloofde Jannetje Reijers, thans meerderjarig zijnde, Jan Hendriksen 
 Wijnen en Lubbert Gerretsen, als bij de Heeren van de Magistraat 
 aangestelde Voogden van de minderjarige Lubbertje Reijers, Kinderen 
 en universele Erfgenamen van voorsr. Ehelieden, geseide Burgen 
 te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk, den 16. Meij 1767.   
 
 Voor deselve Schepenen loofden en wierden Burgen als voorvank regt is 
 Peter Hannissen en Peter Janssen voor het erf en sterfhuijs van 
 Geertje Hendriks Wede. van Jan Withaijr; des beloofde Lubbert 
 Gerretsen, als in huijwlijk hebbende Lubbertje Jans, eenig Kind en 
 universeel Erfgenaam van voorsr. Eheliedn., geseide Burgen te vrijen 
 als erfhuijs regt is.   Actum Harderwijk, den 16. Meij 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wierden Burgen 
 als voorvank regt is, Jacob van Wanrode en Jan van Luijk voor het 
 erf en sterfhuijs van Sijmon Volte; des beloofde Jan Volte, in dese 
 vertredende de plaats van sijn door ouderdom buijten staat ge- 
 stelde Moeder Grietje Balks Wede. van Lubertus Volte, als 
 Erfgenaam van haar voorsr. overleden Soon, geseide Burgen te vrijen 
 als erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk, d. 19. Meij 1767. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen loofden en wierden Burgen 
 als voorvank regt is, Jacob van Wanrode en Zeger Karssen voor het 
 erf en sterfhuijs van Hendrik Honders en Elisabeth Hendriks in leven 
 Ehelieden; des beloofden Cornelis Buurman, als in huijwlijk hebbende 
   Geer 
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 Geertrijd Honders en Albert Anting, als in huijwlijk hebbende Christina 
 Honders, Dogters en alleen Erfgenamen ab intestato, om geseide Burgen 
 te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum Harderwijk, den 17. Maart 1767. 
 
 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen compareerden Johannes 
 Dirzel en Saartje Somer Ehelieden, zijnde met ons gaande en staande, ge- 
 sond van lighaam en verstand, welcke verklaarden geresolveert te zijn, in 
 soo verre haar huijwlijks voorwaarden, in Nijkerk den 4. Meij 1764 voor 
 Dedingsluijden gepasseert en opgerigt, te altereren en veranderen, dat 
 deese Comparanten in plaats van tot wedertrouwen toe, malkanderen 
 en den een den anderen, doende sulks reciproce kragt deses, uijt suijvere 
 liefde en toegenegentheijt te legateren en bemaken het vrugtgebruijk 
 van haare respective gerede en ongerede goederen, sonder onderscheijt 
 van wat natuur of waar deselve gelegen mogten zijn, ten eijnde 
 de langstlevende, het zij uijt dit huijwlijk Kinderen mogten naa 
 blijven ofte niet, de nagelaten goederen van de eerststervende naa 
 tugtregten te kunnen gebruijken sijn of haar leven lang, buijten 
 bespiering van ijmand. 
 Willende en begerende dat dese als haar laatste en uijterste 
 wille sal gelden en na doode van den eersten haarer beijde als 
 testament, legaat of andere betere sal werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Harderwijk, 
 den 27. Meij 1767.  was nevens twee cachetten in rooden lak getekent 
 H. van Westervelt. H.C. van de Graaff. 
 
 Voor Van de Graaf en Schrassert Schepenen loofden en wierden Burgen 
 als voorvank regt is Evert Creenen en Andries van Asselt voor het 
 erf en sterfhuijs van Paulus Wilbrennink, in leeven Oud Burgermeester 
 der Stad Harderwijk en Waradeijn der Provinciaele Munt alhier, en 
 Alida Catharina Schonemans in leven Ehelieden; des beloofden 
 Mr. Abraham Wilbrennink en Thomas Hanius als in huijwlijk 
 hebbende Vrouwe Eva Cornelia Wilbrennink, als Kinderen en Erfge- 
 namen van voorsr. Ehelieden, geseide Burgen te vrijen als erfhuijs 
 regt is.  Actum Harderwijk, en 25. Meij 1767.  
 
 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen compareerden Jan 
 Gerretsen en Naaltje Gerrets, Broeder en Suster, tot hiertoe bij mal- 
 kander gewoond en haar saaken saam waargenomen hebbende, en uijt dien 
 hoofde geresolveert zijnde in deser voegen over haare goederen, welcke 
 sijlieden stervende quaamen natelaeten, te disponeren, soo verklaaren 
 deese Comparanten uijt eene bijsondere toegenegentheijt den een den 
 anderen, en sulks den eerststervende aan de langstlevende te 
 legateren en bemaken den vollen en volkomen eijgendom van alle 
 de gerede en ongerede goederen, sonder onderscheijt van wat aard, natuur 
 of waar ter plaatste deselve gelegen zijn, welcke d’eerste haarer beijden 
 stervende sal koomen natelaeten, buijten bespiering van ijmand, sooda- 
 nig dat de laatste van haar beijden in leven zijnde daar meede kan 
 doen en handelen naa welgevallen, gelijk een volkomen eijgenaar en besit- 
 ter gewoon is met sijn goederen te doen en daar over te disponeren, soo als 
 vermeenen sal te behooren. 
 Willende en begerende dat dese als haarlieder laatste en uijterste dispo- 
 sitie bij forme van testament, legaat, codicil of andere na regten beter 
 bestaanbaare forme, bij het overlijden van den eeste haarer beijden 
 stiptelijk sal werden agtervolgt. 
   T’oir 
  



 155

ORAH-154  1767 fol.076vso 
 
  T’oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Harderwijk, den 
 23. Meij 1767.  was nevens twee cachetten in rooden lak getekent 
 H. van Westervelt. H.C. van de Graaff. 
 
 Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerden onsen mede 
 Raadsvrinden Heribert van Westervelt en Willem Jan van Westervelt, 
 nomine uxoris Vrouwe                        van Westervelt, Kinderen en Erfge- 
 namen van wijlen de Heer Antonij van Westervelt in leven Oud Bur- 
 germeester deser Stad, en verklaarden mits desen in de beste en be- 
 stendigste forme rechtens te constitueren en magtig te maken 
 Mr. Hendrik Johan Ardesch, ten eijnde om namens de Comparanten 
 van de Erfgenamen van wijlen d’Heer Benjamin Potgieter, ofte 
 wie dat sulks verschult mogte zijn, ’t zij in der minne ofte met 
 middelen regtens intevorderen seeker restant capitaal ad ses hon- 
 dert gulden met verschenen interessen, vermogens obligatie, in 
 dato den 15. Februar. 1715, door wijlen voorñ. Heer Benjamin Potgie- 
 ter ten behoeve van wijlen Cornelis Nuck gepasseert en vervolgens 
 op der Comparanten Vader Zaliger gedevolveert bij magescheidinge 
 toegedeelt, en thans bij Comparanten in eijgendom beseten wor- 
 dende, daar omtrend sodane middelen regtens te emploijeren 
 en tegen de sodane en op al sulke plaetsen en wijse te procede- 
 ren, als den Geconstitueerde goedvinden en vermeijnen sal te behoren, 
 alle termijnen regtens te respicieren, sententien en decreten te 
 aanhoren en de voordeling ter executie te leggen, ook des noods 
 te caveren, accorderen, transigeren, penningen t’ontfangen en daar 
 te quiteren, en voorts generaliter te doen en te laeten geschieden 
 het geene de materie en noodruft der saaken vereijschen sal 
 en de Comparanten, selfs præsent zijnde, souden konnen mogen of moeten  
 doen, met magt om een of meer in derselver plaatsten te mogen substi- 
 tueren, onder belofte van ratihabitie en indemniteijt, cæterisque 
 sub clausulis de jure solitis ac necessariis, mits den Geconstitueerde 
 gehouden sal zijn van alles te doen behoorlijke rekening, bewijs en 
 reliqua, alles onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 den 30. Meij 1767. 
 
 Voor Van de Graaf en De Meester Schepenen compareerden Thomas 
 Hanius en Eva Cornelia Wilbrennink Ehelieden, de Vrouw met haar 
 Man geassisteert. en voor de helft meede Erfgenaam ab intestato van 
 wijlen haar Vader en Moeder Paulus Wilbrennink, in leven Oud Burger- 
 meester deser Stad en Waradeijn der Provinciale Munte alhier, en 
 Alida Catharina Schonemans in leven Ehelieden, en verklaarden 
 kragte deses in de beste en bestendigste forme regtens te consti- 
 tueren en volmagt te maaken Mr. Abraham van de Graaff, Secre- 
 taris deeser Steede, om in naam en van wegens de Comparanten met 
 en nevens haar Broeder Mr. Abraham Wilbrennink haar voorñ. 
 ouderlijke nalatenschap naa de ordre te helpen verdeelen, der 
 Comparanten aandeel in het gerede overtenemen en specificatie 
 daar van te formeren, des noods deselve door onpartijdige te laaten 
 waarderen en verders daar omtrent te doen wat der Comparanten interesse 
 sal komen te vorderen, penningen te ontfangen, daar voor te qui- 
 teren, omtrend het ongerede en verdere effecten van den boedel 
 deselve naa behooren te verdeelen, dat niet verdeelt kan werden 
 door onpartijdige , des verstaande, te laeten prijseren, voorts den 
 boedel tot liquiditeijt en consistentie te helpen brengen, schifting, 
   scheij 
 
  
  
    
 
  
  
  
   
  



 156

ORAH-154  1767 fol.077 
 
 scheijding en deijling te passeren en die in naame der Comparanten te 
 ondertekenen, deselve ter plaatse daar het behoort naa d’ordre te doen 
 registreren, hetgeen de Comparanten daar bij comperteert overteneemen 
 en daarvoor quitantie te passeren, haar saaken selfs in en buijten 
 regten te maintineren en vervolgen, alle termijnen te respicieren, 
 te caveren en de saaken ten uijteijnde vervolgen, voorts haar ongerede 
 goederen te transporteren, te verhuuren en verpagten, pagt en huurce- 
 dulen daar van opterigten, belofte van wharing te doen en der Compa- 
 ranten personen en goederen daarvoor te verbinden, voorts generaliter 
 alles te doen en verrigten wat Comparanten, præsent zijnde, soude 
 kunnen en mogen doen, en ingevalle tot een of ander nader of 
 specialer volmagt gerequireert wierde in dese als geinsereert 
 te willen houden, alles met magt om een of meer naa des Geconsti- 
 tueerdens goedvinden te substitueren, voorts met belofte van rati- 
 habitie en indemniteijt, onder verband van haar persoon en goederen 
 ten bedwang en submissie als na regten; sullende de Geconstitueerde 
 verpligt blijven wegens sijne verrigting te doen behoorlijke verand- 
 woording, bewijs, rekening en reliqua.  Actum Harderwijk, den 30. Meij 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Mr. J.C. Huijsman, 
 Advocaat Fiscaal voor desen Stad Gerigte, aan ons vertonende sekere vol- 
 magt, door Claas Groote Junior en Neltje Klinkers Ehelied. voor Schout 
 en Schepenen in den Banne West Zaandam den 23 Meij 1767 gepasseert, 
 en daar uijt naa genoegen gesien den inhout deser te comprehenderen, 
 en in conformité van dien verklaarde om uijt naam en van wegens 
 sijn gem. Principalen te revoceren en te niet te doen soodane trans- 
 port, als geseide Claas Groote Junior op den eersten April 1767 voor 
 Schepenen deser Stad gepasseert, ten aansien van een huijs en erve, 
 staande en gelegen binnen dese Stad in de Donkerstraat ten behoeve 
 van Baltus Schafner en Maria Peereboon Ehelieden, abusivelijk 
 gedaan heeft. 
 Vervolgens præd. qual. bekende in een vast en stedigen erfkoop ver- 
 koft te hebben en kragt deses te cederen en transporteren aan 
 de Susters Gerretje en Geertruijd Cirkel en haar Erven geseide huijs 
 en erve, staande in gem. Donkerstraat op de hoek van een steegje 
 naa de Smeepoorter Brink ter eenre en het huijs van Reijnier Reij- 
 niersen ter andere sijde, met desselfs ap en dependentie, soo als bij 
 voorsr. Baltus Schafner en Maria Peereboom Ehelieden thans in 
 huur bewoond werd, doende in ordinar. verponding 3-5-4, voor een summa 
 van drie hondert ses en seventig gulden vrijgeld, daar van Comparant 
 qq. bekent voldaan en betaalt te weesen, des beloofde voorsr. parceel 
 te wagten en wharen kommervrij en alle voopligt, als de verponding 
 over 1764 en heerstedegeld 1765, daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband van sijner Principalen personen en goederen ten bedwang 
 en submissie als na regten, mits dat de Koperen sullen profiteren het 
 halve jaar huur, dat met 1º. Meij 1767 verschenen is.   Actum Harder- 
 wijk, den 1. Junij 1767. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaf Schepenen compareerden 
 Cornelis Verhoef, Metselaarsbaas, en Tijmon Hooiberg, Timmermans- 
 baas, beide binnen gem. Stad, verklaren bij deese, ter instantie 
 van Mr. Abraham Wilbrennink en Thomas Hanius en Eva Cornelia 
 Wilbrennink Ehelied., volgens huijwlijks voorwaarden, tussen haar- 
 liederen Ouderen Paulus Wilbrennink, in leven Oud Burgermeester 
 deser Stad en Waradeijn van de Provinciale Munte alhier, en Alida 
 Catharina Schonemans in leven Ehelieden binnen Elburg d. 18 Maart 
   1723 
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 1723 opgerigt, samentlijke Erfgenamen van wijlen haar Broeder 
 Daniel Hendrik Wilbrennink, op den 12. Octobr.1765 overleden, nauw- 
 keurig te hebben opgenomen, gevisiteert en geexamineert het 
 huijs met desselfs verdere getimmer, ap en dependentie, staande 
 binnen dese Stad in het Susteren straatje tussen het gangetje 
 naa het Clooster en Academie, soo als bij laatstgenoemde Ehelieden 
 bewoond en door de dood ontruijmt is, hetselve taxerende op een 
 summa van een en dertig hondert gulden, segge  …………………….   f.  3100-:-: 
 als meede een schuurtje kennelijk staande 
 agter de muur op   …………………………………………………………         100-:-: 
            3100-:-:
 welcke taxatie en æstimatie bij Comparanten gedaan is in  alle 
 opregtheijt en naa haar beste wetenschap, sodanig als het haar 
 selve in cas van verkoop soude aanstaan en den een van den anderen 
 wel koopen mogt. 
 Tot meerdere bevestiging van dese æstimatie in alle onpartij- 
 digheijt gedaan te hebben, is deselve door Comparanten voor 
 ons met solemnelen eede bekragtigt.  Actum Hardereijk, den 
 2. Junij 1767. 
 
 Voor Oosterbaan en De Meester Schepenen compareerden Sijmon 
 Jansen en Trijntje Gosens Ehelieden, welke verklaarden bij deese 
 uijt een onderlinge liefde en toegenegentheijt malkanderen en 
 den een den anderen te legateren en bemaken, doende sulks 
 reciproce kragte deser, het vrugtgebruijk van alle haarlieder 
 gerede en ongerede goederen, niets hoegenaamt daar van uijtbe- 
 scheiden, om hetselve door de langstlevende haarer beijden zijn 
 of haar leven lang, buijten bespiering van ijmand, na tugtregten 
 te gebruijken. 
 Dat vervolgens deser Comparanten haar uijterste wil en begeert is, 
 dat haar Soons Rijket Sijmonsen en Gosen Sijmonsen, ter oorsaake 
 sijlieden sedert den jaare 1756 en tot nu toe het welzijn der 
 Comparanten huijshouden en vissereij met alle getrouwigheijt 
 hebben waargenomen, aan deselve ijder te prælegateren en 
 bemaken twintig gulden jaarlijks, te beginnen met 1756 voorñ., 
 en daar meede te continueren van jaar tot jaar, soo lang deselve 
 der Comparanten vissereij tot gemeene nutte en subsistentie van 
 haarlieder huijshouden koomen waar te neemen. 
 Wanneer haar voorñ. Soons of een van deselve mogten koomen te 
 trouwen en voor haar particulier kwaamen te vissen sonder tot 
 welzijn van der Comparanten of der langstlevende huijshouden, sullen 
 dese twintig gulden jaarlijks, ten aansien van diegene die 
 sijne ouderlijke saaken kwam te verlaten, cesseren en tot die tijd, 
 en verder niet, sijn twintig gulden, te rekenen van den jaare 
 1756, sal kunnen genieten, staande haar Comparanten vrij een 
 ander wederom te stellen in plaats van diegeene van haar Soons 
 welcke daar komt uijt te scheijden, naa haar wil en welgevallen. 
 Willende en begerende verder dat dese als haar laatste en uijter- 
 ste wille naa haar dood sal werden gerespecteert en op de beste 
 forme regtens stiptelijk agtervolgt werden. 
 T’oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Harderwijk, 
 den 10. Junij 1767.  was nevens twee cachetten in rooden lak 
 getekent  Francois Oosterbaan. W. de Meester. 
 
Geprothocoll. ten Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerde Berend Beu- 
nieuw prothoc. Rubr. tik en verklaarde wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
Hierden fº.378vs. opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van den 
   Heer 
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 Heer en Mr. Andries Ardesch, Griffier en Secretaris vann de Domeijnen van 
 sijn Hoogheijt den Heere Prince van Orange en Nassau, en Vrouwe A.M. 
 Jongbloet Ehelieden ende haar Erven, een capitale somma van 
 vijf duijsent guldens, daar van den Comparant jaarlijks en alle jaar 
 op den verschijndag, daar van heden over een jaar de eerste sal zijn, 
 belooft te betalen eene interesse van drie en een half per centum 
 ende sulks tot de finale restitutie der hoofdsomme toe, welcke 
 restitutie en aflosse alle jaar op den verschijndag sal konnen mogen 
 off moeten geschieden, mits de opsage daar van een half jaar 
 bevorens van een van beide sijden gedaan werde, soodanig dat het 
 den Comparant sal vrij staan om jaarlijks voorsr. capitaal met twee 
 duijsent guldens te moogen verminderen en afleggen, mits sulks 
 insgelijks een half jaar te vooren gedenuntieert werde. 
 Tor securiteijt van welck capitaal, sampt renten en kosten, den 
 Comparant heeft verbonden sijn persoon en goederen en tot meerder 
 securiteit tot een speciaal onderpand gestelt sijn erve en goed, gent. 
 Begraven Hoff, soo als hetselve in het Schependom van Har- 
 derwijk in Hierden gelegen en van de Heer Van Renesse aan- 
 gekoft is, met sijn ap en dependentien, regt en geregtigheden, 
 niets daar van uijtgesondert, en vermits voorsr. erve is leenroerig 
 aan ’t Furstendomb Gelre en Graafschap Zutphen, belooft 
 den Comparant daar van het nodige consent, approbatie en leen- 
 acte in forma ten Leencamere voorsr. te sullen versoeken 
 en passeeren, soo en als sulks na nature des goeds en stijle 
 der Camere sal werden vereijscht, alles onder verband en submissie 
 als na regten, met renunciatie van alle exceptien, in specie die 
 van ongetelden gelde. Actum den 11. Junij 1767.  
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerden de Heer Hendrik 
 Boonen, Oud Burgermr. deser Stad, en Vrouwe Hendrina Ravensbergh 
 Ehelieden, dewelke bekennen en verklaren in eenen vasten en stedi- 
 gen erfkoop te hebben verkoft den regten eijgendom van een huijs 
 met sijn schuur en plaats en verder met sijn regt en geregtigheden, 
 niets uijtgesondert, staande binnen dese Stad in de IJserelstraad, 
 soo en als t’selve laatstleden bij Antonij Jongbloed en Maria van 
 Poolen in huijr bewoond en gebruijkt is geweest, en dat voor een somma 
 van seven hondert Car. guldens vrij gelt   …………………………..f.  700-:-: 
 en wel ten erflijken behoeve van Gerhardus Knoop, Præceptor der 
 Lat. School binnen dese Stad, en sijne Erven, welke koopspenñ. Com- 
 paranten in desen bekennen te hebben ontfangen en van den eersten 
 en laatsten coopspenñ. te zijn voldaan, dienvolgens hetselve doen 
 cederen en opdragen den regten eijgendom van gemelte behuijsinge 
 aan voorsr. Coper en sijne Erven, sig sterk makende en de rato cave- 
 rende voor alle die geene, welke eenige pretensie op gemelte 
 behuijsinge soude kunnen of willen maken, met belofte om 
 de verpondinge, die s’jaarlijks sonder stadsstuijvers bedraagt f. 3:3:12 
 over den jaare ords. 1765 en ’t heerstede geld ult. Junij 1767 verschijnen 
 sullende, aftedoen als mede ’t selve te wagten en te wharen als 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum Har- 
 derwijk, den 16. Junij 1767. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareerden Jacob Lub- 
 berts en Aaltje van Huffels Ehelieden, eenigsints siek na den 
 lighaame, dog haar verstand volkomen magtig, dewelke ver- 
   klaar 
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 klaarden uijt onderlinge liefde en toegenegentheijt elkanderen en den 
 een den anderen met vrijen wille reciprocielijk te legateren en te 
 bemaken de tugt en vrugtgebruijk van alle des eerst overledens gereede 
 en ongerede goederen, actien en crediten, soo hebbende als toekomende, 
 niets uijtgesondert, om bij de langst levende na tugtregten het 
 leven lang gebruijkt en genoten te worden. 
 Begerende sij Comparanten dar desen volkomen effect sal sorteren 
 en de langst levende het volle genot en uijterste effect van een 
 volkomen vrugtgebruijk van alle des eerst overledens goederen 
 het leven lang genieten, ’t zij als testament, codicil, legaat 
 of in andere bestendige forme. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en besegult in Harderwijk, 
 den 17. Junij 1767. was nevens twee cachetten in rood lak getekent R.C.W.  
 de Wolff van Westerode en Eco Scheltinga. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Toers Dies- 
 bergen, Zoon van Peter Diesbergen, en verklaarde in de beste en 
 bestendigste forme regtens te constitueren ende magtig te maken, 
 doende sulks kragt ende mits desen, de Heeren en Mrs. O.D.  
 Wakker en Theod. Waker, Advocaten voor den Hove van Gelder- 
 land, sampt en ijder in het bijsonder, om des Comparants saake, 
 wegens eene prætensie tot laste vann wijlen den HoogWelgeb. 
 Heer W.H. van Broekhuijsen en die HoogWelgeboren Mevrouwe 
 Mechtelt Jacomina van Lijnden in leeven Ehelieden, waar 
 te neemen voor den Hove van Gelderland, dieswegens te formeren 
 en in te dienen de nodige deductie uijt kragt van publicatie, 
 op ordre van Haar Ed. Mog. de Heeren Raaden van den Hove ge- 
 publiceert en geaffigeert, daar in alle terminen van regten 
 te respicieren en alles te verrigten het welke nodig en dien- 
 stig bevonden sal werden, ook mede penningen te ontfangen 
 en daar voor te quiteren en generalijk te doen het geene den 
 Comparant, present zijnde, selver soude konnen mogen en moeten 
 doen, alschoon tot een of ander nadere procuratie nodig mogte 
 zijn, welke den Comparant alhier voor geinsereert gehouden wil 
 hebben, met belofte van ratihabitie indemniteit en voorts 
 sub clausulis de jure solitis ac necessariis, waar op den Comparant 
 gestipuleert heeft, ten effecte als na regten.   Actum den 17. Junij 
 1767. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde Reijnier Reijniers, 
 Apothequer binnen dese Stad, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren ende magtig te maaken, doende sulks 
 kragt ende mits desen, den Heeren en Mrs. O.D. Wakker en Theod. Wakker, 
 Advocaten voor den Hove van Gelderland, sampt en ijder in ’t bijsonder, 
 om des Comparants saake, wegens eene prætensie tot laste van wijlen 
 den HoogWelgeb. Heer W.H. van Broekhuijsen en die HoogWelgeb. 
 Vrouwe Mechtelt Jacomina van Lijnden in leeven Ehelieden, waar 
 te neemen voor den Hove van Gelderland, dies wegens te formeren en 
 in te dienen de nodige deductie uijt kragt van publicatie, op ordre 
 van Haar Ed. Mog. de Heeren Raaden van den Hove gepubliceert en 
 geaffigeert, daar in alle terminen van regten te respicieren en 
 alles te verrigten hetwelke nodig en dienstig sal bevonden werden, 
 ook meede om penningen te ontfangen en daar voor te quiteren en 
 generalijk alles te doen het geene de Comparant,present zijnde, selve 
 soude kunnen mogen en moeten doen, alschoon tot het een of ander 
 nadere procuratie nodig mogte zijn, welke den Comparant alhier 
 voor geinsereert gehouden wil hebben, met belofte van ratihabitie 
   in 
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 indemniteijt en voorts sub clausulis de jure solitis ac necessariis, waar 
 op den Comparant gestipuleert heeft, ten effecte als na regten.  Actum den 
 18. Junij 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Scheltinga Schepenen compareerden de Heer Casper Casten- 
 berger en Juffrouw Adriana Cornelia van Tol Ehelieden, zijnde sij Vrouwe 
 geadsisteert met haaren Man als desselfs wettigen Momber, te kennen 
 geevende hoe dat de tweede Comparante en haar eerste Man, de Commissae- 
 ris M. Lonquepeijn, als Erfgenamen ex testamento van wijlen Juffer He- 
 lena Susanna Edink aan het huijs, staande op de Smeepoorter Brink 
 binnen dese Stad, thans bewoond wordende bij Jacob Zijmons van den 
 Bergh en sijn Vrouw, gecompeteert hebben twee vijfde portien. 
 Dat vervolgens M. Lonquepeijn, deeser wereld overleden zijnde, en dat de 
 tweede Comparante geresolveert hadde tot een tweede huijwlijk over- 
 tegaan, die twee vijfde portien, aan haar bij de scheijdinge welke 
 den                             is opgerigt tussen haar en Andries van Asselt en 
 And. Stolté, als Voogden over haaren minderjarigen Soon, bij M. Lonque- 
 peijn ehelijk verwekt, zijn toegedeelt, voorts dat hetselve magescheijt 
 naaderhand door de Heeren van de Magistraat deser Stad is geapprobeert 
 geworden, waardoor de tweede Comparante voor de twee vijfde portien 
 in het geheel Eijgenaar is geworden. 
 Dat beijde de Comparanten vervolgens, geresolveert hebbende die twee 
 vijfde portien te verkopen, verklaaren deselve voor haar ende haaren 
 Erven in een stedigen en onverbreekelijken erfkoop verkogt te hebben 
 en al nu te cederen en te transporteren, doende sulks kragt ende mits 
 desen, aan ende ten behoeve van de Heer en Mr. O.D. Wakker, Advocaat 
 voor den Hove van Gelderland, en Vrouwe Margaretha Elout Eheliedn. 
 ende haaren Erven de gemelte twee vijfde portien in en aan het 
 huijs op den Smeepoorter Brink tot Harderwijk staande, heengekomen 
 van wijlen Juffer Helena Susanna Edink, met alle regten en 
 geregtigheden, wordende in pagt beseten bij Jacob Sijmons van den 
 Bergh en sijn Vrouw, sijnde beswaart met een ordinaris verponding 
 ad                        , dat alles voor de somma van vier hondert gulden, 
 welke penningen de Comparanten tot haar genoegen ten vollen 
 ontfangen te hebben en daar van voldaan te zijn, dienvolgens de 
 voorschreven twee vijfde portien in dit huijs en goed, met alle ap 
 en dependentien van dien, sonder eenig regt daar aan te houden, 
 cederende en overgevende aan gemelde Heer O.D. Wakker en des- 
 selfs Ehevrouwe, om daar meede van nu voortaan als haar eijgen- 
 goed te handelen naa welgevallen. 
 En hebben de Comparanten aangenomen en belooft dat sij deese twee 
 vijfde portien in en aan het gemelde huijs van alle beswaaren 
 sullen vrijen, ook alle lasten en voorkommer, soo als van verpondinge 
 als anders, afdoen tot 1º. Meij 1767, tot welke tijd toe de Comparanten 
 de pagt voor die twee vijfde portien voor haar sullen genieten en 
 vervolgens bij de Kooperen geprofiteert worden. 
 Vorder hebben de Comparanten belooft deese cessie en opdragt te 
 sullen vrijen, waghten en wharen als erfkoops regt is binnen dese 
 Stad, verbindende ten dien eijnde haar persoonen en goederen, met 
 submissie aan alle Heeren Hoven en Gerigten, ook meede den Hove 
 Provinciaal van Gelderland tot optie en keuse van de Kooperen. 
 Actum den 14. Junij 1767. 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde de Heer 
 Lamb. Moojen en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maaken, doende sulks 
 kragt ende mits desen, den Heeren Mrs. O.D. Wakker en Theod. Wakker, 
 Advocaten voor den Hove van Gelderland, sampt en ijder in het 
 bijsonder, om des Comparants saake, wegens een prætensie tot 
   las 
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  laste van wijlen den Hoog Welgeb. Heer W.H. van Broekhuijsen 
 en die Hoog Welgeboren Mevrouwe Mechtelt Jacomina van Lijnden 
 in leeven Ehelieden, waarteneemen voor den Hove van Gelderland, 
 dieswegens te formeren en in te dienen de nodige deductie uijt 
 kragt van publicatie op ordre van Haar E. Mog. de Heeren Raaden 
 van den Hove gepubliceert en geaffigeert, daar in alle terminen 
 van regten te respicieren en alles te verrigten het welke nodig 
 en dienstig bevonden sal werden, ook meede om penningen te 
 ontfangen en daar voor te quiteren, en generalijk te doen het 
 geene den Comparant, præsent zijnde, selver soude kunnen 
 mogen en moeten doen, alschoon tot het een of ander nadere 
 procuratie nodig mogte zijn, welke den Comparant alhier 
 voor geinsereert gehouden wil hebben, met belofte van ratiha- 
 bitie, indemniteijt, en voorts sub clausulis de jure solitis ac 
 necessariis, waar op den Comparant gestipuleert heeft, ten effecte  
 als na regten.   Actum den 19. Junij 1767. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareerde Cornelis Buur- 
 man en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens te 
 constitueren ende magtig te maaken, doende sulks kragt ende 
 mits deesen, de Heeren Mrs. O.D. Wakker en Theod. Wakker, Advocaten 
 voor den Hove van Gelderland, sampt en ijder in het bijsonder, om des 
 Comparants saake wegens een prætensie tot laste van wijlen den 
 HoogWelgeb. Heer W.H. van Broekhuijsen en die HoogWelgeb. Vrouwe 
 Mechtelt Jacomina van Lijnden in leven Ehelieden, waarteneemen 
 voor den Hove van Gelderland, dieswegens te formeren en in te dienen 
 de nodige deductie uijt kragte van publicatie op ordre van Haar 
 Ed. Mog. de Heeren Raaden van den Hove gepubliceert en geaffi- 
 geert, daar in alle terminen van regten te respicieren en alles 
 te verrigten het welke nodig en dienstig bevonden sal werden, 
 ook mede penningen te ontfangen en daar voor te quiteren 
 en generalijk te doen hetgene de Comparant, præsent zijnde, 
 selven soude kunnen mogen en moeten doen, alschoon tot 
 het een of ander nadere procuratie nodig mogte zijn, welke den 
 Comparant alhier voor geinsereert gehouden wil hebben, met 
 belofte van ratihabitie, indemniteijt, en voorts sub clausulis de 
 jure solitis ac necessariis, waar op den Comparant gestipuleert 
 heeft, ten effecte als na regten.  Actum den 19. Junij 1767. 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerden Dirk van 
 Asselt en Hendrina van Dalfsen, sij laatste met Dirk van Asselt 
 als haaren in deesen gekoren Momber geassisteert, Erfgenamen 
 ab intestato van Andries van Asselt, en verklaarden in de beste 
 en bestendigste forme regtens te constitueren en magtig te 
 maaken, sulks doende kragt deses, de Heeren Mrs. O.D. Wakker 
 en Theod. Wakker, Advocaten voor den Hove van Gelderland, sampt 
 en ijder in ’t bijsonder, om des Comparants saake, wegens eene præ- 
 tensie tot laste van wijlen den HoogWelgeb. Heer W.H. van 
 Broekhuijsen en die HoogWelgeb. Vrouwe Mechtelt Jacomina 
 van Lijnden in leeven Ehelieden, waar te neemen voor en Hove 
 van Gelderland, dieswegens te formeren en in te dienen de nodige deductie 
 uijt kragt van de publicatie op ordre van Haar Ed. Mog. de Heeren 
 Raaden van den Hove gepubliceert en geaffigeert, daar in alle 
   ter 
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 terminen van regten te respicieren en alles te verrigten  het welke 
 nodig en dienstig bevonden sal werden, ook mede om penningen te ontfangen 
 en daar voor te quiteren, en generalijk alles te doen hetgeen de Comparanten, 
 præsent zijnde, souden konnen mogen en moeten doen, alschoon tot 
 het een of ander nadere procuratie nodig mogte zijn, welke de Comparen. 
 alhier voor geinsereert willen gehouden hebben, met belofte van 
 ratihabitie, indemniteijt, en voorts sub clausulis de jure solitis 
 ac necessariis, waar op de Comparanten gestipuleert hebben, ten effecte 
 als na regten.  Actum Harderwijk, den 19. Junij 1767. 
 
 Voor Van Holthe en De Wolff Schepenen compareerde Aaltje Eggen, Huijs- 
 vrouw van Evert Gosensen, in deesen geassisteert met Rutger van Werven als 
 haaren gekoren Momber, en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maaken, sulks doende kragt deses, haaren 
 geseiden Eheman Evert Gosensen, ten eijnde namens haar Comparante de 
 nagelaten boedel van haar Oom Hermannus Weddeling te adieren, dien 
 boedel, soo omtrend gerede als ongerede goederen, schulden en inschulden, 
 tot liquiditeijt te brengen, te verkopen, na stijle locaal te transporteren, 
 voor alle evictie en opspraak te caveren, te transigeren, penningen 
 te ontfangen en te quiteren, en met een woord met de overige meede 
 Erfgenamen die boedel te schiften en te deijlen soo behoren sal, en 
 generaal alles te doen en te verrigten dat sij Comparante, præsent 
 zijnde, soude kunen mogen of moeten doen, willende de Comparante 
 wel expresselijk, een ampeler en nadere volmagt gerequireert wordende, 
 deselve alhier voor geinsereert gehouden hebben, alles met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, voorts cæterisque 
 cum clausulis de jure solitis ac necessariis, waar op den Comparant 
 gestipuleert heeft, ten effecte als na regten.  Actum den 20. Junij 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Jacob van Wanrode, 
 Meester Timmerman binnen dese Stad, en verklaarde in de beste en be- 
 stendigste forme regtens te constitueren ende magtig te maaken, 
 doende sulks kragt ende mits desen, de Heeren en Mrs. O.D. Wakker 
 en Theod. Wakker, Advocaten voor den Hove van Gelderland, sampt 
 en ijder in het bijsonder, om des Comparants saake, wegens een pretensie 
 tot lasten van wijlen den HoogWelgeb. Heer W.H. van Broekhuijsen en die 
 HoogWelgeb. Vrouwe Mechtelt Jacomina van Lijnden in leeven Ehelieden, 
 waar te neemen voor den Hove van Gelderland, dieswegens te formeren 
 en in te dienen de nodige deductie, uijt kragt van publicatie op ordre 
 van Haar Ed.Mog. de Heeren Raaden van den Hove gepubliceert en ge- 
 affigeert, daar in alle terminen van regten te respicieren en alles 
 te verrigten het welke nodig en diestig bevonden sal worden, ook 
 meede om penningen te ontfangen en daar voor te quiteren en generalijk 
 te doen het gene den Comparant, præsent zijnde, selve soude kunnen 
 mogen en moeten doen, alschoon tot het een of ander nadere procuratie 
 nodig mogte zijn, welke den Comparant alhier voor geinsereert gehouden 
 wil hebben, met belofte van ratihabitie, indemniteit, en voorts 
 sub clausulis de jure solitis ac necessariis, waarop den Comparant ge- 
 stipuleert heeft, ten effecte als na regten.  Actum den 20. Junij 1767. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Andries van Asselt, Chirurgijn 
 binnen dese Stad, en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren ende magtig te maaken, doende sulks kragt ende 
 mits desen, de Heeren Mrs. O.D. Wakker en Theod. Wakker, Advocaten 
 voor den Hove van Gelderland, sampt en ijder in ’t bijsonder, om des 
 Comparants saake, wegens een pretensie tot laste van wijlen den 
 HoogWelgeb. Heer W.H. van Broekhuijsen en die HoogWelgeb. Vrouwe 
 Mechtelt Jacomina van Lijnden in leeven Ehelieden, waar te 
   nee 
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 neemen voor den Hove van Gelderland, dieswegens te formeren en in 
 te dienen de nodige deductie, uijt kragt van publicatie op ordre 
 van Haar Ed. Mog. de Heeren Raaden van den Hove gedaan en geaffigeert, 
 daar in alle terminen van regten te rerspicieren en alles te verrigten 
 hetwelke nodig en dienstig bevonden sal worden, ook meede om 
 penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, en generalijk 
 te doen het geene den Comparant, present zijnde, selver soude 
 kunnen mogen en moeten doen, allschoon tot het een of ander 
 nadere procuratie nodig mogte zijn, welke den Comparant alhier 
 voor geinsereert gehouden wil hebben, met belofte van ratihabitie, 
 indemniteijt, en voorts sub clausulis de jure solitis ac necessariis,  
 waar op den Comparant gestipuleert heeft, ten effecte als na regten. 
 Actum den 22. Junij 1767. 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvanks regt is, Beerd van Galen en Albert Petersen 
 voor het erf en sterfhuijs van Jan Sijmonsen; des beloofden Jannetje 
 Simons, Wede. van den gem. Jan Sijmonsen, Simon Janssen en Dirk 
 Karssen, als Voogden over het onmundige Kind Dirk Janssen genaamt, 
 voorsr. Burgen te sullen vrijen en wharen.  Actum d. 22. Junij 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wierden Burgen, 
 als voorvank regt is, Heijmen Michelsen en Peter Jansen voor het 
 erf en sterfhuijs van Gerret Jacobsen; des beloofden Geurtje Jacobsen, 
 des Overleden Suster en volgens mutuele en onderlinge dispositie 
 van d. 20 Decemb. 1759, voor deser Stad Schepenen gepasseert, als 
 universeel Erfgenaam van wijlen haar voorsr. Broeder, geseide Bur- 
 gen te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk, den 24. Junij 
 1767. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Hendrik Zikken en Jacob Zikken voor 
 het erf en sterfhuijs van Johanna Berends, Wede. van Tours Stevens; 
 des beloofde Steven Toursen, als eenige en universele Erfgenaam 
 van wijlen sijn overleden Moeder, voorsr. geseide Burgen te vrijen 
 als erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk, den 24. Junij 1767. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Van de Graaff en Pannekoek Schepenen compareerden 
prothoc. Rub. Hoog- Harmen Knier en Steventje Kroesen Ehelieden, welcke bekenden 
straat fº.179 wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en 
 deugdelijk schuldig te weesen aan Johannes Knier en Willemtje Jans 
 Ehelieden een somma van vier hondert gulden ad 20 stuijvers ’t stuk, 
 waar voor sij Comparanten beloven jaarlijks op de verschijndag (heden 
 over een jaar de eerste) drie gulden van ijder hondert aan rente te sullen 
 betalen en daar meede sullen continueren tot de volle aflosse 
 toe, die alle jaar op geseide verschijndag sal kunnen mogen ge- 
 schieden, mits een vierdeel jaar bevorens van d’een of andere sijde 
 opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteit van voorsr. capitaal, 
 renten en kosten, verbinden Comparanten haar huijs en smitswin- 
 kel, staande binnen dese Stad ten deele in de Hoog en ten deele 
 in de Schoemakers straaten, tussen de huijsen van Jacob Claver 
 ter eenre en dat van Marten Vermeer ter andere sijde, soo als 
 bij haar Comparanten selve bewoond werd, stellende tot een ver- 
 dere whaarschap haar personen en goederen ten bedwang en sub 
   mis 
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 missie als na regten, met renunciatie van alle exceptien deese conta- 
 rierende, in specie van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk, den 25. Junij 
 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Jan Bosman, 
 Mr.Kleermaker binnen dese Stad, en verklaarde in de beste en bestendig- 
 ste wijse regtens te constitueren en magtig te maaken, sulks doende 
 kragte deses, de Heeren Mrs. O.D. Wakker en Theod. Wakker, Advocaten 
 voor den Ed. Hove van Gelderland, sampt en ijder in ’t bijsonder, om des 
 Comparants saak, wegens een prætensie tot laste van wijlen d’ HoogWelgeb. 
 Heer W.H. van Broekhuijsen en die HoogWelgeb. Vrouwe Mechtelt 
 Jacomina van Lijnden in leeven Ehelieden, waar te neemen voor 
 Welgem. Hove, dieswegens te formeren en in te dienen de nodige 
 deductie, uijt kragt van de publicatie op ordre van Haar Ed. Mog. 
 de Heeren Raaden van den Hove gepubliceert en geaffigeert, daar 
 in alle termijnen van regten te respicieren en alles te verrigten 
 hetwelke nodig en dienstig bevonden sal worden, ook meede om 
 penningen te ontfangen, daar voor te quiteren en generalijk te doen 
 hetgeene de Comparant, præsent zijnde, soude kunnen mogen en 
 moeten doen, alschoon tot een of ander nadere volmagt nodig 
 mogte zijn, welcke den Comparant alhier voor geinsereert wil gehouden 
 hebben, met belofte van ratihabitie en indemniteijt, voorts sub 
 clausulis de jure solitis ac necessariis, waar op de Comparant ge- 
 stipuleert heeft, ten effecte als na regten.  Actum Harderwijk, den 
 26. Junij 1767. 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde de 
 Heer Pilgrom Dirk Wolfsen, Eheman van Vrouwe Wilhelmina 
 Heurd, gesond van lighaam, sijn verstand en sinnen volkomen 
 magtig, en verklaarde, onvermindert de tugt sijner goederen met 
 sijn voorsr. Ehevrouwe reciproquelijk opgerigt, sonder persuatie ofte 
 inductie van iemand, te legateren en te bemaken, sulks doende 
 kragt deses, aan sijn Broeder de Heer Henricus Gijsbertus Wolfsen, 
 den vrijen en volkomen eijgendom van de Katerstede Groenewoud 
 genaamt, in het Swarte Broek gelegen met sijn holtgewassen, 
 en alle andere des Comparants vrije allodiale en thinsgoederen 
 en landerijen met derselver houtgewasschen, mede in ’t Swarte Broek 
 voorgemelt gelegen, soo die buijten als onder des Comparants lehngoed, 
 Pepersgoed geheten, gebruijkt worden. Dan nog ongeveer vijf morgen 
 lands in het Nieuwkerker Veen gelegen, alsmede twee mergen 
 lands, het Nieuwe Land genaamt, in de Arkemehen, en laatstelijk 
 een bosje in Huijnen, dese beijde onder den Ampte van Putten 
 gelegen, sonder dat hier onder eenige andere vrije allodiale of thins- 
 goederen dan hier vooren gespecificeert, daar onder sullen getrok- 
 ken worden; verklarende den Comparant wijders en onvermindert de tugt 
 boven vermeld, gelijk ook de tugt) 
 (van de Heer Clemens Gerrit Avercamp, te legateren en te bemaken alle 
 sijne overige gerede en ongerede vrije allodiale en thinsgoederen, waar 
 die gelegen mogten zijn, buijten de voorns genoemde goederen in ’t Swarte 
 Broek, Nieuwkerker Veen, Arkemehen en in Huijnen gelegen, die 
 hieronder niet getrokken sullen worden, aan sijn Suster Vrouwe Ar- 
 nolda Wolfsen Ehevrouw van de Heer Willem Botter Heurd en haar 
 Erven. Edog indien het quam te gebeuren, dat de Heer Henricus 
 Gijsbertus Wolfsen voor de soo even gemelte Vrouwe Arnolda 
 Wolfsen quam aflijvig te worden, soo wil den Comparant 
 expresselijk dat het geene bij dit testament bemaakt is aan 
 Vrouwe Arnolda Wolfsen in vollen eijgendom sal overgaan en bese- 
   ten 
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 ten worden bij de Erfgenamen van Henricus Gijsbertus Wolfsen 
 en daar en tegens weder in vollen eijgendom van Vrouwe Arnolda Wolfsen 
 sal zijn, blijven en beseten worden al hetgeene hier vorens aan de 
 Heer H.G. Wolfsen bemaakt is, sullende altoos door beijde boven 
 gemelte geinstitueerde Erfgenamen of Legatarissen de schulden, 
 die in des Comparants boedel na sijn overlijden bevonden worden, half 
 en half gedragen worden. Begerende  den Comparant dat dese sijne 
 uijterste of laatste wille effect sorteren sal als testament, codi- 
 cil, legaat. gifte ter saake des doods of onder de levende, of  
 soo en in dier voegen ’t selve na regten best sal konnen bestaan, 
 willende dat deselve stiptelijk na sijn overlijden sal agtervolgt 
 worden. 
 Des t’oirkonde hebben wij schepenen dese getekent en geseguld 
 binnen Harderwijk, den 29 Junij 17C seven en sestig. was nevens 
 twee cachetten in rood lak getekent  H. van Westervelt. H.J. 
 Schrassert. 
  
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Arnd van 
 Veen en Annetje Claasen Ehelieden, welke verklaarden in een vast 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en kragt deses te cederen 
 en transporteren, aan Maurits Dekkering en Geertruijd de Vries 
 Ehelieden, een huijs met een plaatsje en verdere ap en de- 
 pendentie, staande in de Hoogstraat tussen de huijsen van 
 Claus Wesenhagen en Eijbert Kleijne Tunte, doende in ordi- 
 naris verponding, behalven de stadsstuijver, f. 2-4-10, voor een 
 summa van vijf hondert Caroli guldens vrij geld, daar van Compa- 
 ranten bekennen voldaan en betaalt te weesen, des beloofden 
 sij voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij en alle voor- 
 pligt, tot de ordinaris verponding 1766 en het heerstedegeld 
 dat ult. Junij 1767 verschenen is incluijs, daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum Harderwijk, den 30. Junij 1767. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareren Evert van Ermel 
 ter eenre en Jannetje van Ermel ter andere sijde, Kinderen, 
 eenige en universele Erfgenamen van wijlen Gerret van Ermel 
 en Mechtelt Jansen in leven Ehelieden, welcke verklaaren 
 bij dese in alle vriendelijkheijt haar ouderlijke nalatenschap te 
 hebben verdeelt en opgerigt volgende erfmagescheijt. 
 Dat provisioneel onderling overeen gekomen zijn, dat soolang sijlieden 
 met malkanderen saamen inwoonen, de gerede meubilaire 
 goederen sullen houden in ‘t gemeen. 
 Maar dat de tweede Comparante Jannetje in een vollen en 
 volkomen eijgendom sal hebben en behouden het geheele huijs 
 daar sij in woonen, met desselfs ap en dependentie, regt 
 en geregtigheijt, staande in de Wulleweversstraat tussen 
 de huijsen van Isak Ossenberg ebn Andries Wulfsen, sullende 
 daar voor aan haar geseide Broeder in geld moeten uijtkeren 
 twee hondert seven en dertig gulden en tien stuijvers, aanstaande 
 Allerheijligen te betalen, belovende daar tegens d’eerste Compa- 
 rant dit huijs voor sijn aandeel ter wagten en wharen, als 
 erfmagescheijts regt is. 
   Voorts 
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 Voorts verklaarde Jannetje van Ermel geen regt, eijgendom of prætensie, 
 hoe genaamt te hebben in of aan de hof, verhuurt aan Jacob Willemsen, 
 gelegen buijten de Smeepoort in de Touwbaan tussen de hoven van 
 Aard Cornelissen Conink en de Kinderen van Geertje Jans, welcke 
 aan haar geseide Broeder in vollen eijgendom toebehoort en door wijlen 
 Juffer van Speulde aan hem tot een pillegift gegeven is. 
 Waar meede parthijen verklaren provisioneel van den ander te zijn 
 gescheiden, alles onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 Harderwijk, den 30. Junij 1767. 
 
Geprothocoll. ten Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareerden Marten 
nieuw. prothoc. fº. Aaltsen en Lubbertje Martens, meerderjarige Jongedogter, geassisteert 
126vs. et 378 met haar Vader Marten Aeltsen voorñ. en bekenden wegens opgenomen 
 en ter leen ontfangen penñ. opregt en deugdelijk schuldig te weesen 
Dese gemortificeert aan den Heer W.J. van Westervelt en Vrouwe Aleijda Johanna van 
en gestelt op een obliga- Westervelt Echteliedn. ende haar welgeb. Erven, een summa van 
tie van 800 gld. 2. Octob. seshondert Caroli guldens ad 20 sts. ’t stuk, waar van wij beloven 
1770. alle jaar te sullen betaelen een interesse van vier en een halve 
 gulden van ijder hondert gulden, edogh binnen een vierdeel jaars 
 naa den verschijnsdag betalende, sal kunnen volstaan met vier 
 gelijke gld. van ijder hondert gulden, aanvang nemende met den 2. Julij 
 1767, en waar van het eerste jaar sal verschenen weesen den 2. 
 Julij 1768 en soo vervolgens van jaar tot jaar tot de finale af- 
 losse toe, welke alle jaar sal kunnen en moogen geschieden, 
 mits een half jaar voor den verschijndag behoorlijk denunciatie 
 van een van beijde kanten moet werden gedaan. 
 Tot securiteijt van voorñ. capitaal, rente en kosten, verbinden haar 
 persoonen en goederen, geene uijtgesondert, en wel specialijk 
 haar huijs, hof en 2 schepel gesaeij, soo als ’t selve thans 
 bij haar bewoond en gebruijkt word, als meede een camp land, 
 gelegen agter den hoff van Jan Hannissen naast de Wede. 
 van Jan Arndsen, gelijk ook meede een math hoojland 
 op de Oostermehen, wandelende met die van de Heer van Wester- 
 velt, Hendrik Stoffelsen en Peter Janssen, gelegen alle in het 
 Schependom van Harderwijk, Buurschap Hierden, om aan een 
 en ander alle hinder en schaade daar aan te kunnen verhalen, 
 alles met submissie als na regten.  Actum den 2. Julij 1767. 
 
Geprothocoll. ten Voor Apeldorn en Scheltinga Schepenen compareerden Jacob Lub- 
nieuw. prothocol Rubr. bertsen en Aaltje van Hussen Ehelieden, en bekenden bij dese 
Hoogstraat fº. 176 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en kragte 
 deser te cederen en transporteren haar huijs, kelder en verdere 
 ap en dependentie, soo als bij haarlieden bewoond werd, staande 
 in de Hoogstraat tussen de huijsen van de Wede. Gerret Poek en’ 
 het ledige huijs van Claas Wesenhagen, doende in ordinaris ver- 
 ponding, sonder de stadstuijver, 3-:-:, aan en ten erflijken behoeve 
 van Franciscus Martinius, voor een summa van vier hondert en 
 vijftig guldens, onder conditie dat de Koper van stonden aan in 
 sijn gebruijk sal hebben het voorhuijs, de solder en de kelder, sullende 
 de Verkoperen het overige van haar leeven blijven bewoonen het 
 overige gedeelte van gemelte huijs voor niet, soodanig dat den 
 Kooper alle jaar op dato deser in mindering sal betalen vijf en seventig 
   gul 
  



 167

ORAH-154  1767 fol.072vso-2 
 
 gulden en van stonden aan reets betaalt heeft vijftig gulden, 
 dus resteren de kooppenñ. vier hondert gulden. 
 Belovende voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, tot de verponding over 1765 en het heerstedegeld ult. Junij 
 1767 verschenen incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is. 
 Des compareerde mede Franciscus Martinius en verklaarde tot  
 securiteijt en nakoming van voorgemelte conditien, die deselve aan- 
 neemt in allen deelen te sullen naa leeven en præsteren, te 
 verbinden voorsr. huijs, soo en als hetselve van geseide Ehelieden 
 gekoft en hem op dato deser getransporteert is, stellende 
 tot een verdere whaarschap sijn persoon en goederen, om alle 
 hinder en wanbetaling daar te kunnen aan verhalen, onder verband 
 en submissie als na regten en met renunciatie van alle 
 exceptien dese contrarierende.  Actum Harderwijk, den 11. Julij 1767. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Willem van Zuijk en Harmen van 
 den Emster voor het erf en sterfhuijs van Aaltje van Voort- 
 huijsen, en dewijl Jan van Voorthuijsden bij een verklaring onder 
 de hand gerenuncieert heeft van den boedel en nalatenschap 
 van wijlen sijn voornoemde Suster, gelijk aan ons vertoont is, 
 soo heeft Gerretje Karssen, susters Dogter van haar overleden 
 Moeij, sig pure als Erfgenaam bij dese verklaart en belooft 
 voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk, 
 den 16. Junij 1767. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareerden Dries Geurt- 
 sen en Jan Petersen, dewelcke verklaarden dat sij Comparanten 
 ter instantie van Vrouwe Reijnira Geertruijd Persoon, Weduwe 
 van den Heer Mr. Jacob Winter van de Graaff in leven Burger- 
 meester deser Stad, na voorgaande nauwkeurige besigtigingen 
 in alle onparhijdigheijt en na haare beste kennisse en weten- 
 schap na dese tegenswoordige tijd hebben getaxeert de navolgende 
 parcelen goederen, welgem. Vrouwe Reijnira Geertruijd Persoon, 
 Weduwe van den Heer Mr.Jacob Winter van de Graaff, alleen 
 toestendig en eigendommelijk toebehorende, als 1º. Een erve 
 en goed, genaamt De Podt, bestaande in huijs, hoff, schuur 
 en schaepsschot, opgaande boomen, weij, bouw en saeijlanden, 
 in het Schependom van Harderwijk gelegen. 2º. 7 à 8 dagma- 
 then en het Bengers Campje op de Westermehen, in het 
 Schependom van Harderwijk in de bekende groote en bepalinge 
 gelegen. 
 Dat sij Comparanten hadden bevonden het eerste gemelte 
 parceel waardig te weesen eene summa van f. 6900-:-: 
 en het tweede een summa van    ………………………………….          1650-:-: 
 makende dus t’samen een summa van    ………………………...       f.  8550-:-: 
 waar op sij Comparanten all hetselve ook kwaamen te 
 estimeren en te taxeren, doende sulks kragt ende mits 
 desen, ende hebben de Comparanten dese haare æstimatie 
   met 
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 met solemnelen eede gesterkt.  Actum Harderwijk, den 15. Julij 
 1767. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Wij, François Oosterbaan en Derk Boonen, der beijde regten Doctoren, 
prothocoll. Rubr. Hierden Schepenen der Stad Harderwijk en teffens in qualiteijt als geerfdens 
fº. 379, Westermehen in Veluwen, certificeren hier meede, dat voor ons in eijgener per- 
fº.349 vs. soon gecompareert en erschenen is Vrouwe Reijnira Geertruijd Per- 
 soon, Weduwe van de Heer Mr. Jacob Winter van de Graaff in 
 leven Burgermeester deser Stad, zijnde sij Vrouwe Comparante 
 in desen geadsisteert met haaren Soon Mr. Heribert Cornelis 
 van de Graaff, Burgermeester deser Stad als haaren ad hunc 
 actum gekoren Momber, en verklaarde de Vrouwe Comparante, 
 krag ende mits desen, voor haar Schoonsoon Mr. Gerhard Pronk, 
 Secretaris van de Rekencamer in Gelderland ende Verwalter 
 Land Rentmeester Generaal deser Provincie, ende ten behoeve 
 van de Edele Mogende Heeren die van de rekeninge van 
 gemelde Provincie, voor de goede administratie van het 
 Verwalter Land Rentmeesters Ampt deser Provincie ende het 
 geene uijt hoofde van dien sal koomen te ontfangen en 
 bij de sloten der rekeningen schuldig sal blijven, 
 te verbinden: 
 1º. een erve en goed, genaamt De Pot, bestaande in huijs, hof, 
 schuur en schaapsschot, opgaande boomen, weij, bouw en 
 saeijlanden, in ’t Schependom van Harderwijk gelegen; 
 2º.de halve Ermeler Tiend, Coten camp, zijnde 4 dagmaten 
 op de Rietmehen, de wederhelft van de Tiend, een stuk 
 lands van Cotius gekogt in den Ampte van Ermelo gelegen;  
 3º. 7 à 8 dagmathen en het Bengers Campjen op de Wester- 
 mehen in het Schependom van Harderwijk gelegen in de 
 bekende groote en bepalingen. 
 Alle aan haar, Vrouwe Comparante, alleen toestendig en eijgen- 
 dommelijk toebehorende en zijnde alles vrij en allodiaal goed, 
 ten eijnde om in cas van onverhoopte niet voldoeninge of wan- 
 betalinge de gemelde percelen daar voor te kunnen aanspreken 
 en executeren, submitterende de Comparante ten dien fine de- 
 selve aan de judicature van alle Heeren, Hoven, Rigteren 
 en Gerigten en meede speciaal aan den Hove Provinciaal van 
 Gelderland en met renunciatie van alle bedenkelijjke 
 exceptien, beneficien en privilegien regtens den inhout 
 deser eenigsints contrarierende, speciaal meede die van ordre, 
 divisie en excussie, voorts senatus consult. Vel. et auth. si 
 qua mulier, van de kragt derselver de Vrouwe Comparante 
 haar ten volle onderrigt houdende. 
 In waarheijts oirkonde hebben wij, Schepenen voorñ. en teffens 
 als Geerfdens in Veluwen, dese met en nevens de Vrouwe Com- 
 parante, eijgenhandig ondertekent en besegult. Actum Harderwijk, 
 den 15. Julij 1767.  was nevens een cachet in rood lak getekent 
 François Oosterbaan, en in swart lak D. Boonen en R.G. Per- 
 soon Weduwe Van de Graaff. 
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 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareerden den Heer 
 Heribert van Westervelt, Heer van Essenburg, en Vrouwe Aleijda 
 Schortes, Vrouwe Aletta Wilhelmina Douairière Van Someren 
 van Vrijenes gebooren Tulleken, en Jonkvrouwe Francina 
 Margareta Schortes, alle geassisteert met gem. Heer Van Wes- 
 tervelt, welke bekenden in de beste forme regtens te 
 hebben geconstitueert en magtig gemaakt, doende sulks 
 kragt deses, de Heer Leendert Willem van Beusekom, 
 Clercq ter Secretarie en Notaris te s’ Bosch, om uit haar 
 welgeb. namen publicq, en soo nodig uijt de hand, te verkopen 
 sekere parcelen lands, genaamt de Bloemcamp, Langehoeff 
 en Pleijt, kennelijk gelegen bij Driel in den Quartiere van 
 Nijmegen, alles met sijne lusten en lasten, deselve goe- 
 deren te transporteren na coustume locaal, penningen 
 te ontfangen en daar voor te quiteren, voor de evictie der 
 Constituanten personen en goederen te verbinden en in het 
 generaal alles te doen het geene eenigsints mogte gere- 
 quireert worden en gehouden willen hebben, als of alhier 
 waare geinsereert, met magt van substitutie en belofte 
 van ratihabitie, cæterisque clausulis de jure solitis ac 
 necessariis; blijvende de Geconstitueerde gehouden te 
 doen rekening, bewijs en reliqua, alles onder verband en 
 submissie als na regten.  Actum Harderwijk, den 18 Julij  
 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvanks regt is, Harmannus Lunterbos en Andries 
 Snel voor het erfhuijs van Jan Wittop; des beloofden Berend 
 Wittop, Andries Rijkessen Apeldorn, in huijwlijk gehad heb- 
 bende Geurtje Wittop, en Anna Wittop, Kinderen en Erfgena- 
 men ab intestato van wijlen Jan Wittop, voorsr. Burgen te sullen 
 vrijen en whaaren.  Actum Harderwijk, den 20 Julij 1767. 
 
 Voor Holthe en Pannekoek Schepenen compareerde de WelEdele 
 Gestrenge Heer I. Bavius de Vries, Oud Raad Fiscaal der Colonie 
 Suriname, dewelcke verklaarde van de Edele Agtb. Heer W.H. 
 van Steenberg, Raad van Policie en criminele Justitie, soo  
 in solido, als vervolgens van de Edele Agtbaare Heeren van Steen- 
 bergen en Saffin in compagnie,en daarna en wel laatstelijk 
 van de Edele Agtbaare Heer W.H. van Steenbergh met en 
 beneffens de Heer en Mr. Georgius Reijsiger, uijt hoofde der procu- 
 ratie van sijn Ed, alle geadministreert hebbende desselfs plan- 
 tagies, soo goed Succes als Vrieshoop ende verdere affaires, 
 huijsen, erven ende effecten in de Colonie van Suriname 
 hem Heer Comparant toebehorende en concernerende, en dus 
 van hun Ed. ,allen voorschreven, ontfangen en overgenomen 
 door sijn Ed. thans Gemagtigdens d’Heeren en Mr. G. Reijsiger 
 en Mr. J.A. de Vries, alle de plantagien, erven, effecten en 
 documenten, chartres, kaarten, warranden en verdere papie- 
 ren, gemelde plantagien, huijse, erve, effecten en affaires 
 concernerende, alles volgens inventaris daar van gemaakt 
 in dato 18. Februarij 1767, benevens alle documenten, papieren 
   spec 
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 specterende tot hun Eds. verandwoord rekeninge, dewelke jaarlijks van 
 hun Eds. hebben ontfangen en nu laatstelijk die van Aº. 1765 gesloten 
 met ultimo December van de Edele Agtbare Heeren Steenbergh en 
 Saffin, en van 1766 geslooten met ultimo September inclusive van 
 de Edele Agtbaare Heer W.H. van Steenbergh met en beneffens 
 de Heer en Mr. G. Reijsiger, dewelcke rekeninge, naa die te hebben 
 geconfronteert, in ordre en accoord bevonden, wijders mitsdien den 
 Heer Comparant de gemelde Heeren W.H. van Steenbergh en G. Reij- 
 siger wegens hun Ed. gehad hebbende administratie, een ijder 
 in der tijd over de voorschreve plantagien en affaires cum annexis 
 te quiteren ende chargeren, hun en hunne Erven voor altoos te 
 indemneren omtrend alle desselfs verrigtingen dieswegens, sonder eenige 
 reserve en met expresse renunciatie en uijtvlugten, als van 
 relieff, herrekening, adictie in regten bekend, en waar meede 
 hij Heer Comparant ofte sijne Erven sig soude kunnen en willen 
 behelpen, als daar van onderrigt zijnde en afstand doende bij 
 deesen en opdat hier van soude kunnen blijken, is dese door 
 ons onderges. ondertekent  op den 20. Julij 1767. 
 
 Voor Holthe en Scheltinga Schepenen compareerden de WelEdele 
 Gestrenge Heer J. Bavius de Vries, Oud Raad en Fiscaal der Colo- 
 nie Surinamen ter eenre, ende Monsieur Hendrik Kroonenburg 
 ter andere zijde, en verklaarden zij Comparanten met den anderen 
 te zijn overeengekomen, dat denselven Hendrik Kroonenburg sig met 
 den eersten, en wel met soodanigen schip als waar op hij door 
 voornoemde Heer De Vries sal werden bescheijden, vrij van transport 
 sal begeven na de Colonie van Surinamen, om aldaar op een der 
 plantagies van voornoemde Heer De Vries door de Heeren en Mrs. 
 G. Reijsiger en De Vries qq te werden geplaats als Boekhouder, 
 ofte tot al sulke andere diensten als voornoemde Heeren in 
 redelijkheijt sullen oordelen te behooren na coustume der Colo- 
 nie, en dat op de navolgende conditie. 
 Eerstelijk dat deselve dienst van hem Hendrik Kroonenburg sal 
 geduuren den tijd van vier jaaren, aanvang sullende neemen met 
 den dag van sijn arrivement aan Paramaribo, of op voorschreeve 
 plantagie, daar en op sodanige wijs, als sij Heeren het nodig 
 oordelen sullen. 
 Dat hij Hendrik Kroonenburg aldaar op een van deselve zijnde, 
 sal moeten dienen in alle redelijkheijt ende met alle ijver en 
 oplettentheijt, soo als voorñ. Kroonenburg aanneemt en belooft, 
 niet alleen dat als een goed, eerlijk en getrouw Dienaar betaamt 
 na sijn beste vermogen en voor soo veel in hem is na te komen, 
 als ook in alle gevalle te behertigen en verders te gedragen 
 naa coustume dier Colonie en dat alsdan en hij alsoo doende 
 ende sig gedragende, aan hem voor de voorsr. dienst sal werden 
 besorgt ende gegeven vrij logement, spijs en drank, alsmede het 
 bewassen van sijn goed en, in cas van siekte, soo lang hij in dienst 
 van voorñ. Heeren mogt zijn, vrije medicijnen, oppassinge en 
 behandelinge, soo als men aldaar met een braaf en getrouw 
 Dienaar gewoon is te handelen, en dat boven en behalven dat 
 alles nog aan geld aan hem betaalt werden het eerste en het  
   twee 
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 tweede jaar elke jaar een hondert en twintig guldens , en 
 de twee laatste jaaren elke jaar een hondert en veertig 
 guldens Hollands geld. 
 Verklarende wijders hij, Hendrik Kroonenburg, bij aldien hij 
 binnen de voorschreve tijd in de meergemelde Colonie mogt koo- 
 men te overlijden, bij deesen, met en onder eerbiedige uijtsluij- 
 ting van de Heeren Commissarissen der onbeheerde boedels- 
 camer, aldaar tot Executeuren en Redders van alle hetgeene 
 hij mogt nalaten aantestellen voornoemde Heeren en 
 Mr. G. Reijsiger en De Vries. 
 Ter oirkonde deses is dese bij ons Schepenen voornt. onderte- 
 kent op den 21. Julij 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde onsen meeden Raads- 
 vrind Mr. Derk Boonen, als Weduwenaar, Boedelhouder en Tugtenaar 
 van wijlen Vrouwe Eva Susanna Lijnslager, en verklaarde kragte 
 deeses na stadregten te verburgen het vrugtgebruijk om- 
 trend den boedel en nalatenschap, bij wijlen gemelte E.S. Lijn- 
 slager stervende nagelaten, gedevolveert op den Comparant vol- 
 gens huijwlijks voorwaarde, tussen hem en sijn voorñ. Ehevrouwe 
 voor den Notaris Gerard Jan van Spall en Getuijgen voor het ingaan 
 van haarlieder huijwlijk binnen Utrecht op den 22. Decemb. 1760 op- 
 gerigt, en bij nadere dispositie voor deser Stad Schepenen op den 
 28 Febr. 1763 geinhæreert, ten eijnde om die tugtgoederen te ge- 
 bruijken en genieten als een goede Huijsvader na regten toestaat  
  te doen, en sulks met de personen van Mr. Jacobus Apeldorn 
 en Andries van Asselt, beijde binnen dese Stad geerft die, meede 
 præsent zijnde, dese burgtogt hebben aangenomen, waar toe sij 
 haar personen en goederen verbinden ten bedwang en submissie 
 als na regten; des beloofde geseide Comparant sijn gemelte Burgen 
 kost en schadeloos te sullen vrijen en guaranderen, onder gelijk ver- 
 band en submissie van sijn persoon en goederen als regt is.  Actum 
 Harderwijk, den 22. Julij 1767.  
 
 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerden onse mede 
 Raadsvrind de Heer en Mr. Dirk Boonen en Vrouwe Eva Susanna  
 Lijnslager Ehelieden, de laatste, nadat sij van de momber- 
 schap van haaren Eheman ontslagenen met sijn wille en  
 consent, soo veel nodig en dienstig, weder in desen geadsisteert was 
 met haar Schoonvader den Heere Oud Burgermeester Hendrik Boo- 
 nen, te kennen gevende hoedat sij Comparanten, overdagt hebbende 
 dat er niets sekerder is als de dood en onsekerder dan de uure van 
 dien, sij Comparanten derhalven geresolveert waaren deselve te 
 prævenieren door dese haare uijterste dispositie. 
 Wienvolgende dan, na alvorens gerevoceert en gecasseert te hebben, soo en 
 als revocerende en casserende hier meede, alle actens, hoegenaamt, kragt  
 van uijtterste wille hebbende, en de tweede Comparante in het bijsonder 
 haare testamentaire dispositie, op den 30. April 1755 voor den Notaris 
 Hendrik van Aken en sekere Getuijgen binnen Amsterdam gepasseert, 
 sij Comparanten op nieuws disponerende verklaren nogmaals bij deesen 
 te inhæreren en te approberen haare huijwlijkse voorwaarden, op  
 den 22. December 1760 voor den Notaris Gerard Jan van Spall en sekere 
   Ge                     
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 Getuijgen binnen Utrecht tusschen hunlieden Comparanten opgerigt, 
 ten dien eijnde nogmaals den een aan den anderen, dat is: de eerst ster- 
 vende aan de langst levende reciproce besprekende all het geene bij 
 voorgemelde huijwlijkse voorwaarden, en insonderheijt meede de reci- 
 proque lijftugt, is geconditioneert en bevoorwaard. 
 Verklarende verder sij Vrouwe Comparante te institueren tot haar 
 eenige en universele Erfgenaam haar Kind of Kinderen welke 
 sij mogte koomen natelaten en bij ontstentenis van dien, ofte bij 
 vooroverlijden derselve gedurende de lijftugt aan haar Man, in cas 
 van vooroverlijden besproken en de Kinderen van haren Broeder, den 
 Heere Salomon Lijnslager, welke bij het overlijden van haar Testa- 
 trices Man in wesen sullen zijn off nog verder mogten geboren 
 worden, mitsgaders derselver Descendenten bij representatie in der 
 vooroverledene Ouders plaatse, welke de voorsr. Kinderen ofte derselver De- 
 scendenten van haar Comparanten sullen komen te erven, voor ijders 
 gedeelte fideicommis subject sullen zijn en blijven, tot dat 
 hij of zij sal bereijkt hebben den ouderdom van vijf en twintig jaa- 
 ren of tot een huijwlijk sal gekomen zijn, en sal gedurende den 
 tijd van de minderjaarigheit een ieders minderjarige portie bij 
 vooroverlijden, sonder eenige detractie van legitime of trebellia- 
 nique portien, mitsgaders honderste of tweehonderste penningen 
 of andere reëele lasten, reets geimponeert of nog te imponeren, 
 moeten koomen en devolveren op de andere meede Erfgenamen 
 off derselver Descententen bij representatie in der Vooroverledenen 
 plaatse. 
 Stellende tot Executeur van deese haare uijterste wille, mits- 
 gadert tot Voogd haarer minderjarige Erfgenamen haaren 
 Eheheer, den Heer Dirk Boonen, met magt van assumtie, 
 substitutie en surrogatie en eerbiedige uijtsluijting van 
 alle Heeren Opper Voogden en Weescameren en na het overlijden 
 van haar voorsr. Eheman, de Heer en Mr. Heribert Cornelis van 
 de Graaff, onsen meede Raadsvriend, en den Heer Abraham Bre- 
 dius, meede met gelijke magt van assumtie, substitutie 
 en surrogatie en eerbiedige uijtsluijting van alle Heeren Opper 
 Voogden en Weescameren. 
 Waar meede Comparanten hunne dispositie sluijtende, begeerden 
 dat deese na haar dood sal hebben het volkomen effect als tes- 
 tament, codicil, legaat off in alle andere betere forme. 
 Des t’ oirkonde is deese bij ons geteekent en gezegult binnen 
 Harderwijk, den 28. Februar. 1763. was neven s twee cachetten 
 in rood lak getekent  R.C.W. de Wolff, H.H. Pannekoek. 
                                             Registr. 21. Julij 1767. 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerde Carel van der 
 Schaaff, welcke verklaarde kragte deses in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maaken de Heer Ge- 
 rhardus Everts, Procureur voor de Gerigtsbanke der Stad Arnhem, 
 om van Gerret van Lill, Apotheker binnen gemelte Stad, in of 
 buijten regten, te vorderen de summa van agt en sestig gulden, 
 heenkomende wegens geleverde drogereijen volgens specifijque reke- 
   ning 
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 ning daar van zijnde,deselve bij niet betalinge in regten, tam 
 agendo quam defendendo, te vervolgen, termijnen te respicieren, sodane 
 ingangen regtens te gebruijken als de Geconstitueerde sal nodig oor- 
 deelen, sententien te aanhoren, deselve tot het uijteijnde en 
 executie incluijs te vervolgen, des noods te caveren, des Comparants 
 persoon en goederen tot een whaarburg stellen, te accorderen en 
 transigeren en selfs alles te doen wat den Comparant, præsent 
 zijnde, soude kunnen of mogen doen, selfs gerequireert werdende 
 in Comparants ziele uijt te sweeren, dat dese gem. overgegeve 
 rekening is conform zijn coopmansboek, met offerte om ’t selve 
 in judicio overteleggen en met eede te sullen sterken, voorts 
 penningen te ontfangen en daar voor quitantie te passeren, 
 alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, mits de Geconstitueerde verpligt blijve te 
 doen behoorlijk bewijs, rekening en reliqua.  Actum harderwijk, 
 den 27. Julij 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvanks regt is, Aart van Wanrode en Arend Kree- 
 nen voor het erf en sterfhuijs van wijlen Geertruijd, Weduwe 
 Rietvelt; des beloofden Jan Rietvelt en Cornelia Rietvelt, als 
 Kinderen en Erfgenamen ab intestato, voornoemde Burgen 
 te sullen vrijen en wharen.  Actum Harderwijk, den 28. Julij 1767. 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde Evert 
 Gerretsen van Ermel en verklaarde in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt deeses te cederen 
 en transporteren aan en ten behoeve van Jan Bemer en Janna 
 Buijinck Ehelieden ofte haare Erven een hoff, gelegen 
 buijten dese Stad in de Smeepoorter Touwbaan naast de hof 
 van Aard Cornelissen Coning ter eenre en de hof van de Kinderen 
 van Geertjen Jans ter andere sijde, ende sulks voor een summa 
 van vier hondert gulden ad 20 strs. ’t stuk, daar van den Compa- 
 rant bij dese bekende voldaan te zijn en sullen Koperen 
 deselve hof met Petri 1768 konnen aanvaarden. Belovende 
 over sulks voorsr. parceel, op een ordinaris verponding, behalven 
 de stadstuijver, ad 1-1-4, te wachten en wahren kommervrij 
 en alle voorpligt( de verponding over ordinar. 1766 incluijs) daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als naa regten.  Actum den 3. Augus. 1767. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Gerret 
 van Essen en Hendrica Messink Ehelieden en bekenden in 
 een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft, en over sulks 
 te cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve van 
 Evert van Ermel, een huijs en plaatsje met sijn ap en dependentie, 
 staande in de Wulleweversstraat, aan de eene zij het huijs van 
 Teunis Trip en aan de andere sij de gang van Walters, soo als 
 bij Comparanten bewoond werd, doende in ordinaris verponding, met 
 de stadstuijver, 3-7-:, voor een summa van drie hondert Caroli 
 guldens vrij geld, daar van bekennen voldaan en betaalt te zijn; 
 des beloofden voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij 
   en 
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 en alle voorpligt, tot de verponding 1766 en heerstedegeld ult. Junij 
 1767 verschenen incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.  Actum d. 4. Augus. 1767. 
 
 Voor Oosterbaan en De Wolff Schepenen compareerde onsen meede 
 Raadsvrind Mr. Derk Boonen, als Weduwenaar, Boedelhouder en 
 Tugtenaar van wijlen Vrouwe Eva Susanna Lijnslager, en heeft 
 onder solemnelen eede verklaart dat den Comparant den inventaris, 
 wegens sijn overleden Ehevrouws voorsr. nalatenschap, ter goeder trouwe 
 heeft ingestelt, sonder ijts willens of wetens te hebben te veel ge- 
 stelt of agter gehouden, met offerte en inbeding van vermeerdering, 
 vermindering of verbetering, nadat den Comparant nader soude mogen 
 worden behoorlijk voorgebragt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons onderteken binnen Harderwijk, den 6. Aug. 
 1767. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen loofden en wierden Burgen, 
 als voorvank regt is, Peter Hannissen en Beerd Lubbertsen voor ‘t 
 erf en sterfhuijs van Hendrik Petersen en Petertje Willems in leven 
 Ehelieden; des beloofden Peter Hendriksen en Peter Evertsen, als 
 Voogden van de minderjarige Kinderen van Willem Hendriks en An- 
 netje Peters in leven Ehelieden en Peter Hendriksen voor  
 sig selven, Beerd Hendriksen, en Thijs Willemsen in huijwlijk heb- 
 bende Hendrikje Hendriks, als Kinderen en Kindskinderen van 
 geseide Ehelieden, voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is, 
 T’ oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren getekent binnen 
 Harderwijk, den 8. Augus. 1767. 
 
 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen compareerde 
 Engeltje Wijgmans, Weduwe en Boedelhoudersche van wijlen Jan Arnd- 
 sen, met ons gaande en staande, haar verstand, memorie en uijt- 
 spraak ten vollen magtig, en verklaarde uijt overdenking van de 
 menigvuldige diensten en assistentie, dewelcke haar Soon Lubbert 
 Jansen, tegenswoordig bij haar Comparante alnog woonagtig, soo 
 bij het leven van haar voorsr. Eheman, als na desselfs overlijden 
 in haarlieder affaires en bouwmans bedrijf tot subsistentie 
                                                 (getrouwd en) 
 van haar huijshouden, boven haare andere Kinderen die \/ buijtens 
 huijs zijn, altoos even willig en ijverig bewesen heeft, geresolveert 
 te zijn tot een erkentenis aan dese haare gemelte Soon, uijt 
 haar eigendommelijke gereedste goederen naa haar overlijden te 
 legateren en voor haar andere Kinderen te bemaken, gelijk sij 
 doet kragt en vermits deese, een summa van vijf hondert Caroli 
 guldens eens, sullende voor het overige met haar overige Kinderen 
 egaal doordeelen. 
 Daarenboven is de Comparante haar wille en begeerte, dat haar 
 gemelte Soon Lubbert Jansen van den dag af dat haar voorsr. 
 Eheman is koomen te overlijden, en wel van den 20. Octob. 1766, voor 
 knegtenloon jaarlijks uijt den gemeenen boedel sal trekken de 
 summa van twee hondert gulden, onder conditie dat haar gemelte 
 Soon bij Comparante gedurende haar leven sal blijven en soo als tot 
 hier toe gewoon is geweest haar dagelijks werk te doen, en alsoo 
 die twee hondert gulden jaarlijks niet sal kunnen vorderen voordat 
 sij Comparante deese wereld sal wesen overleden en verders, soo haar voorsr. 
 Soon inmiddels mogt koomen te vooroverlijden of haar bedrijf op een of 
 andere wijs kwam te verlaeten en haar Comparante niet verder as- 
   sis 
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 sisteerde ofte behulpsaam bleev, sij alsdan in het geheel tot 
 het betalen van huur niet verpligt nog gehouden wil zijn, 
 selfs niet ten aansien van de jaaren die reets verstreken mogen 
 zijn, maar wil aangemerkt hebben als ’t geen haar gemelte 
 Soon, in de kost van haar Comparante zijnde,verdient heeft. 
 Waarmede Comparante dese haar uijterste wille is sluijtende, 
 in verwagting dat deselve bij haar andere Kinderen na haar over- 
 lijden stiptelijk sal werden agtervolgt en nageleeft en opdat 
 deese haare begeerte en intentie des te prompter door haar 
 respective Kinderen werden geobserveert en nagekomen, stelt sij 
 en benoemt Comparante bij deese tot Executeur Testamentair 
 Jan Gelderman, Roeijdrager deser Stad, met alle pouvoir en 
 auctoriteijt als soodane Executeur na regten competeert, gevende 
 deselve magt om ijmand in sijn plaats te substitueren en 
 surrogeren, ook een ander te assumeren naa goedvinden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Harder- 
 wijk, den 12. Augus. 1767.  was nevens een cachet in rood lak 
 getekent  H. van Westervelt, en een in swart lak getekent 
 H.C. van de Graaff. 
 
 Voor Boonen en Pannekoek Schepenen compareerden de Heer P.F. 
 van Erkelens en Vrouwe Anna Gerharda Maria van der Merwede 
 van Muijlwijk Ehel., marito tutore, en verklaarden magtig te  
 maken, sulks doende kragt deses, den Procr. Stephanus Tapper, ten 
 eijnde bij de Rekenkamer in Gelderland te versoeken approbatie 
 van soodane transport, waar bij Comparanten aan Aalt Woutersen 
 Senior en Evertje Louwe Ehel. na gedane koop hebben opgedragen 
 een sevende part van het erve en heerengoed, Dronkeler genaamt, 
 onder den Ampte van Barnevelt Buurschap Callenbroek gelegen, 
 op den 16 Junij 1767 voor Johan Beek en Dirk Brouwer als Ge- 
 erfdens in Veluwen op approbatie van die van de Rekeninge ge- 
 passeert.Belovende Comparanten de Geconstitueerde te sullen indem- 
 niseren, onder ratihabitie van ’t geene staat te geschieden, daar 
 toe verbindende haare personen en goederen als regt is.   Actum 
 den 15. Augus. 1767. 
 
 Voor Van de Graaf en De Meester Schepenen compareerde de 
 Heer Jaques de Leuze van Lancizolle, pro se en als Weduwenaar 
 en Boedelhouder van wijlen Vrouwe Maria Magdalena Vernizobre, 
 en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens te consti- 
 tueren en magtig te maken, sulks doende kragt deses, den 
 Advocaat E.J. Ammon, ten eijnde alles des Comparants saken, 
 so buijten als in regten, waartenemen, soo wel agendo quam defen- 
 dendo, met wat ingangen van regten de saaken ook dienden 
 geentameert te werden of aangevangen waaren, en waar ter plaatse 
 sulks ook mogte zijn, de saaken ten uijteijnde en sententie te 
 vervolgen, de voordelige ter executie te leggen en van de nadelige 
                                           so nodig te appelleren, cautien te stellen, penningen te ontfangen en 
 daar voor te quiteren, transactien en accoorden integaan 
 en generaal alles te doen en te verrigten dat de merites der sa- 
 ken souden vorderen en den Comparant, præsent zijnde, soude 
 konnen mogen of moeten doen, als was ’t schoon tot een of 
 ander een nadere volmagt gerequireert wierde, welke den 
 Comparant alhier voor geinsereert wil gehouden hebben, alles  
   met 
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 met magt van substitutie, het sij van een of meerdere persoonen, 
 belofte van goedkeuring en schadelooshoudinge, voorts cæterisque cum clausulis 
 de jure solitis ac necessariis, met verband van sijn persoon en goederen 
 als regtens.  Actum Harderwijk, den 15. Augus 1767. 
 
Geprothocoll. ten Voor Van de Graaff en Schrassert Schepenen compareerde Marten Dirksen 
nieuw. prothoc. Rubr. welcke bekende voor sig en sijne Erven, wegens opgenomen en ter leen 
Oostermehen fº.127. ontfangen penningen, opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Peter 
 Claasen Foppen en sijn Erven, een summa van twee hondert Caroli 
 guldens ad 20 stuivs. ’t stuk, waar voor Comparant belooft jaar- 
 lijks op de verschijndag (heden over een jaar d’eerste) te sullen beta- 
 len aan rente vier gelijke gulden van ijder hondert, sullende 
 daar meede continueren tot de finale aflosse toe, die alle jaar 
 op de verschijndag gemelt sal kunnen en mogen geschieden, mits 
 een vierdeel jaar bevorens van d’eene of andere sijde opgeseit of op- 
 geeischt zijnde. Tot secureiteijt van voorsr. capitaal, renten en 
 kosten verbind Comparant anderhalf math hooijland op de 
 Oostermehen gelegen, in het Schependom van dese Stad, te 
 wandelen gaande met het land van de Wede. Hendrik Arndsen, 
 stellende tot een verdere whaarschap sijn persoon en goederen, 
 ten bedwang en submissie als na regten, met renunciatie 
 van alle exceptien deese contrarierende, in specie van onge- 
 telden gelde.  Actum Harderwijk, den 17. Aug. 1767. 
 
Geprotocoll. ten Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerden Reijer 
nieuw. prothocoll Willemsen en Beerdje Mullekes Ehelieden, welcke bekenden 
Rub. Hoogstraat fº. voor sig en haar Erven, wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
175 penningen, opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Maria 
 Ossenberg, Weduwe van Cornelis Timmer, een capitale summa 
 van twee hondert Caroli guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk, en daar 
 voor beloofden te betalen op den verschijndag (heden over een 
 jaar d’eerste) en sulks jaarlijks, een rente van vier gelijke guldens 
 van ieder hondert en daar meede te continueren tot de aflosse toe, 
 die alle jaar op gem. verschijndag sal kunnen en mogen geschieden, 
 mits een vierdeel jaar bevorens van d’eene of andere kant opgeseijt 
 of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en 
 kosten verbinden Comparanten haar huijs met desselfs ap en depen- 
 dentie, soo als sij ’t selve bewoonen, staande allernaast de Groote 
 Poort ter eenre en de Smit van Aard Muller ter andere sijde, 
 stellende tot een verdere whaarschap haare personen en goederen, 
 ten bedwang en submissie als na regten, met renunciatie van alle 
 exceptien deese contrarierende, in specie van ongetelden gelde. 
 Actum Harderwijk, den 19. Augus. 1767. 
 
 Voor Oosterbaan en Scheltinga Schepenen compareerden Peter 
 Goedvree, Mr. Metselaarsbaas binnen dese Stad, voor sig en mede 
 als Volmagtiger van sijn twee Dogters Grietje en Dirkje Goedvree, 
 vermogens volmagt voor Burgermeesteren, Schepenen ende Raaden 
 der Stad Haarlem op den 11 Augus. 1767 gepasseert, aan ons vertoont 
 en gesien te behelsen, Jan Goedvree en Mechtelt Reijnders, 
 Kinderen en Erfgenamen van wijlen Johanna Dijkgraav, bij 
 den eersten Comparant in ehestand geprocreërt, en verklaarden  
   in 
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 in een vast en stedigen erfkoop op den 2. Augus. 1767 uijt de hand 
 verkoft te hebben en over sulks kragt deses te cederen en trans- 

               porteren aan Gerret van Essen en Henrica Messink Ehelieden 
 een huijs en erve, staande binnen dese Stad in de Wullewevers 
 vulgo de Luttekepoort straat, tussen de huijsen van de Kinderen 
 van wijlen Frank Vermeer en dat van Andries Snel, alles 
 met sijn ap en dependentie, regt en geregtigheden, soo als tot 
 hier toe bij den eersten Comparant en wijlen sijn overleden 
 Vrouw voorsr. is bewoond en beseten geweest, doende in ordinaris 
 verponding, sonder de stadsstuijver ad 2-:-:, dat voor een summa 
 van vijf hondert vijf en twintig gulden, daar op Comparanten 
 voor sig en de eerste mede in sijn qualiteijt, bekenden ontfangen 
 te hebben drie hondert en vijf en twintig gulden, blijvende 
 de resterende twee hondert gulden daar in gevestigt volgens 
 acte, op heden gepasseert; des beloofden voorsr. huijs te wag- 
 ten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de ordinar. 
 verponding1766 en heerstedegeld ult. Junij 1767 verschenen, 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en sub- 
 missie als na regten.  Actum den 20. Augus. 1767. 
 
Geprothocoll. ten Voor deselve Schepenen compareerden Gerret van Essen en Hendrica 
nieuw. prothocol Rub. Messink Ehelieden, en bekenden wegens de resterende koops- 
Wulleweversstraat fº. penningen van een huijs, hier onder nader gespecificeert, en 
225 op heden aan Comparanten getransporteert, opregt en deugdelijk 
 schuldig te weesen aan Peter Goedvree, voor sig en als Weduwe- 
 naar en Boedelhouder van wijlen Johanna Dijkgraav, een 
 summa van twee hondert Caroli guldens ad 20 stuijvers ’t stuk, 
 daar voor Comparanten beloofden jaarlijks op de verschijndag (he- 
 den over een jaar d’eerste) te sullen betalen aan rente drie 
 gulden en twee stuijvers van ijder hondert, en sullen daar meede 
 continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op de ver- 
 schijndag voorsr. sal kunnen en mogen geschieden, mits een 
 vierdeel jaar bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde; tot secu- 
 riteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten verbinden Compa- 
 ranten haar huijs, staande binnen dese Stad in de Wullewevers 
 vulgo Luttekepoort straat, soo en als ’t selve op heden 
 door Peter Goedvree en sijn Kinderen is getransporteert, stellende 
 tot een verdere whaarschap haar personen en goederen, ten 
 bedwang en submissie als na regten en met renunciatie van 
 alle exceptien deese contrarierende, in specie van ongetelden 
 gelde.  Actum den 20. Augus. 1767. 
 
1767. 30. Aug. een transpt. Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden 
door Mevr. de Wed. Marklof Andries Op de Winkel en Jan Knaap en verklaarden sig te stellen 
van een Boog agter de tot Burgen, als voorvank regt is, voor ’t erf en sterfhuijs van 
muur aan Jan Coopsen. wijlen Wijmtje Willems Wede. van Hendrik Rijksen; des beloofde 
fº. 78vs. Willem Dageraad, als universele Erfgenaam ex testamento, 
 voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is, onder verband en sub- 
 missie als na regten.  Actum Harderwijk, den 1. Septemb. 1767. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareerde Baltus 
 Schaffener en verklaarde in de beste en bestendigste forme reg- 
   tens 
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 tens te constitueren en volmagt te maken, sulks doende kragt en  
 mits desen, de Advocaat J. Cannegieter en E.J. Ammon, sampt en 
 ijder in ’t bijsonder, ten eijnde namens den Comparant voor den Jagt- 
 gerigte van Veluwen waartenemen en defendendo afteweren sodane 
 saake en actie als Mr. F. van Meurs, in qualiteijt als Fiscaal van 
 opgem. Jagtgerigte, heeft konnen goedvinden tegens hem Comparant 
 te entameren, en welcke saak tegens den 15. September deses 
 jaars 1767 sal moeten dienen, daar omtrend alles te doen, te ver- 
 rigten en te laeten geschieden wat de natuur en circumstantie 
 van die saak eenigsints mogten requireren en hij Comparant, 
 præsent zijnde, soude konnen , mogen en moeten doen, alles met 
 magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 daar toe verbindende sijn persoon en goederen als regtens. 
 Actum Harderwijk, den 30 Septemb.1767. 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerden de Heer He- 
 ribert van Westervelt en Vrouwe Aleijda Schortes Ehelieden, dewelke 
 in de beste en ampelste forme verklaarden te constitueren 
 en magtig te maaken, sulks doende mits desen, en den eersten 
 Comparant mede als geconstitueerde Volmagtiger van Vrouwe 
 A.W. Tulleken, Douairière Van Someren van Vrijenes, en van Jong- 
 vrouwe F.M. Schortes,met magt van substitutie, ingevolge vol- 
 magt voor Heeren Schepenen en mede als Mannen van Leen, 
 op den 25. Julij 1767 gepasseert, aan ons vertoont, geleesen en be- 
 vonden sulks te behelsen, de Heer en Mr. Peter van Hamel, 
 Burgermeester der Stad Arnhem, om in der Comparanten naam 
 et qualitate prædicta, derselver saaken, soo in als buijten regten, 
 waarteneemen, in ’t bijsonder de Heer Jan Brouwer, Schout tot 
 Heerde, als Administrateur van der Comparanten een en een halff agttien- 
 de gedeelte in de Pallandse Thiendens onder Eepe en Heerde gelegen, 
 minnelijk, en des noods gerigtelijk aantespreken, om te hebben 
 rekening, bewijs en reliqua, de slooten van deese sijne administra- 
 tie, deductis deducendis, in gelde te ontfangen en daar voor te 
 quiteren en in het generaal alles te doen en te laeten geschieden 
 tot den uijteijnde toe, het geene soo in als buijten regten gere-  
 quireert word; met magt van substitutie, belofte van ratiha- 
 bitie en indemniteijt, onder verband en submissie als nae 
 regten.  Actum d. 4. Septemb. 1767. 
 
Geprothocoll. ten Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerden Gerret 
nieuw. prothocol Lubbertsen en Harmtjen Hendrikz Ehelieden, en verklaarden 
Rub. Hierden fº.398. bij dese alnog opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Heer en 
 Mr. D. Boonen, onse mede Raadsvrind, een capitaal groot twee 
 hondert gulden, f.200-:-:, lopende tegen 4. per centum, volgens obliga- 
 tie in dato den 31. Januar. 1762 tot 1767 ingesloten. 
 Alsmeede aan Mr. H.J. Ardesch een capitaal grood een hondert 
 gulden, f.100-:-:, lopende tegen 4. per centum, volgens obligatie van 
 den 31. Januar 1761, daar van insgelijks is verschenen de rente 
 31. Januar. 1762 tot 1767 incluijs. 
 Tot securiteit en ter bekominge van die respective capitalen, renthe 
 en kosten, soo die reets verschenen en vervallen zijn, en nog verder 
   sul 
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 sullen verschijnen en loopen, de Comparanten verklaarden ten 
 behoeve van voorsr. Heeren Renthefferen te samen ijder in 
 ’t bijsonder bij deesen te verbinden, cederen en overtegeven all 
 haar Boekweijt, staande op het land op de Hooge Vaaren van 
 de Stad gepagt, ten eijnde om, nadat de thiend en vierde 
 garve daar van voor den Pagter van de thiend en Landheeren 
 sal werden uijtbescheijden, publijcq te verkopen of uijt de hand, 
 soo als HaarEd. sullen goedvinden, de penningen daar van in min- 
 dering te ontfangen en voor sig te behouden, voorts verklaar- 
 den sij daarenboven nog bij deese speciaal meede te verbinden 
 en des noods selfs te cederen en overtegeven, de hoope van successie 
 en regt van sijn erfportie als van des eerste Comparants Moeder 
 Marietje Clelissen, thans getrouwt aan Jacob Dirksen, op 
 hem mogt komen te vererven, te dien eijnde als dan de erf- 
 nisse van haar Moeder te aanvaarden en sig namens 
 de Comparanten als Ergeñ. te gedragen en in allen opsigte 
 haar plaatste te vertreden, ’t zij met ’t verburgen van erfhuijs, 
 eijsschen van staat en inventaris, ongerede goederen te verkopen, 
 transporteren en penningen te ontfangen, en voorts in alles 
 te doen het geen sij nodig sullen oordelen, daar toe mits 
 desen, tam generaliter quam specialiter, HaarEd. qualificerende, 
 soodanig nogtans dat, soo er na de volle voldoeninge der voorsr. 
 capitalen, rente en kosten eenige penningen mogten over- 
 schieten, alsdan het overschot aan haar Comparanten sal 
 uijtgereijkt moeten werden; ende dit alles onvermindert de 
 originele obligatie en verband daar bij gedaan, mitsgaders 
 nog de cautie voor voorsr. capitaal en renthe door anderen 
 gepræsteert, alles onder verband en submissie als na regten, 
 met renunciatie van alle exceptien.  Actum den 8. Sept. 1767. 
 
 Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareerden Vrouwe 
 Antonetta Schrassert, Douairière Markloff, en Mr. Hendrik Johan  
 Schrassert, in qualiteit als Volmr. van den Heer Adolph Abbro- 
 sius Markloff, Oud Capitein Lieutenant van de Troupes van desen 
 Staat in Neerlands Indien tot Nagapathnam op de kust 
 van Cormandel, ingevolge volmagt voor Heren Leeden van den 
 E. Raad van Justitie aldaar op den 24. Augus. 1762 gepasseert, 
 aan ons vertoont en bij ons gelesen en bevonden de magt deses 
 te behelsen, dewelcke verklaarden ijder voor een geregte halfscheijt 
 te hebben verkoft en kragt deses voor haar en haare Erven te 
 cederen en transporteren aan Jan Coopsen en Gerharda  Mul- 
 ders en haaren Erven, seeker opslag of wel weijnig getimmer 
 tusschen de Stadsmuur tot een paarde stalletje, nevens een 
 hoek om een rijtuijg in te setten, soo en als ’t selve op den 
 27. Decemb. 1755 door den Heer en Mr. O.D. Wakker, Advocaat 
 voor den Ed. Hove van Gelderland, en Vrouwe Margaretha 
 Elout Ehelieden is verkoft, en dat beijde te saamen voor 
 een summa van seven en veertig guldens vrijgeld, waar van 
 sij Comparanten bekenden voldaan te zijn.  Actum d. 29. Augus. 1767. 
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 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerde Jacoba Lange, 
 Weduwe en Boedelhoudersche van Hendrik Priester, voor sig selfs en 
 mede als Moeder en legitime Voogdesse van haar minderjarige 
 Kinderen, met namen Annetjen Priester, Jannetjen Priester en 
 Hendrikjen Priester, bij wijlen gem. Hendrik Priester in egt verwekt, 
 en verklaarde, na voorgaande aucthorisatie en permissie van de 
 WelEdele en Achtb. Heeren van de Magistraat deser Stad, bij appoin- 
 tement van den 16. Januar. 1767 ten aansien van de onmundigen ver- 
 leent, op den 30. Januar. 1767 in het openbaar te hebben verkoft en 
 over sulks kragt deses te cederen en transporteren aan en ten erflijken 
 behoeve van Evert Gosensen en Aaltje Eggers Ehelieden, als mede 
 aan Harman van Cleef en Grietje Fijn van Draat te samen ende 
               (haar huijs en erve) 
 haare Erven \/ , staande binnen dese Stad in de Olijstraat naast 
 Wouter Gerretsen ter eenre en de plaats van de Wede. van Laurens 
 Janssen ter andere sijde, soo als bij Comparante laatst selfs is be- 
 woond geweest, ende sulks voor een somma van vier hondert en 
 vijftig gulden, daar van Comparante pro se et q.p. bekende 
 voldaan te zijn, belovende over sulks voorsr. parceel te wachten 
 en waehren kommervrij en alle voorpligt, als de verpondinge 
 (zijnde ordinair 2-2-8) over ordinaris 1765 en ’t heerstedegeld tot 
 ult. Junij 1766 beide incluijs, daar van aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als nae rechten.  Actum 
 den 15. Sept. 1767. 
 
Geprothocoll. ten Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerde Johanna 
nieuw. prothocol van Ermel, welke bekende wegens opgenomen en ter leen 
Rubr. Wullewevers- ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen 
straat fº.225 vs. aan Eijbert Gerritsen en Dirkje                       Ehelieden een 
 summa  van een hondert gulden, daar van sij Comparante 
 belooft jaarlijks op de verschijndag (heden over een jaar d’ eerste) 
 te betalen een rente van vier gulden, sullende daar meede con- 
 tinueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op  geseide ver- 
 schijndag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaars bevorens 
 van d’eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en onverhoopte kosten 
 verbind Comparante haar huijs in de Wulleweversstraat staande, 
 tussen de huijsen van Isak Ossenberg en Andries Wulfsen, soo 
 als bij Comparante thans selfs bewoond word, stellende tot een verdere 
 whaarschap haar persoon en goederen, ten bedwang en submissie 
  als na regten, met renunciatie van alle exceptien dese contra- 
 rierende, in specie van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk, den 
 15. Septemb. 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Hendrik 
 Groenewoudt, dewelke bekende in de beste en bestendigste forme 
 van regten te constitueren en magtig te maken, sulks doende 
 kragt deses, H. van Duuren, Roeijdrager der Stad Elburg, om alle 
 sijne saaken binnen en buijten de Stad Elburg, soo minnelijk 
 als gerigtelijk, waartenemen ende te verrigten, den boedel van 
 sijn Ouders Zal. naamens hem te verdeijlen, te verkopen, te 
 accorderen, transigeren, penningen te ontfangen, daar van 
 quitantie te passeren, en voorts alles te doen ’t geen de natuur 
   en 
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 en voorvallen der saaken soude mogen koomen te vereijsschen, 
 schoon tot het een en ander een nadere of speciaelder volmagt 
 vereijscht wierd, die hij hier begrepen hield, cum potestate 
 substituendi, indemnisandi, cæterisque de jure solitis, mits doende 
 van ’t een en andre behoorlijke rekeninge en verandwoordige. 
 Actum den 16. Sept. 1767. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Mechteltjen 
prothoc. Rub. Markt- Jantz Vosselman, en verklaarde in eenen vasten en stedigen 
straat fº.312. erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan Jan Beertsen en Weijmtje van Wessel Ehe- 
 lieden ende haare Erven, haar huijs, staande binnen dese Stad 
 agter de Nonnen, soo en als door Comparante, bij transport van 
 den 1. Feb. 1762 is aangekoft en thans bij de Kooperen reets bewoond 
 en gebruijkt werd, ende sulks voor een summa van vijff hondert gulden, 
 dog welke penningen de Kooperen, thans beijde mede præsent, 
 bekennen en verklaren mits dese alnog schuldig te weesen en 
 op interesse te sullen houden en daar van jaarlijks betalen eene 
 rente van drie per centum, welke reets sal hebben beginnen 
 te loopen met 1º. Meij 1767, ende sulks alle jaar tot de finale 
 aflossche toe, welke ook alle jaar sal kunnen mogen of 
 moeten geschieden, mits de opsage van een van beijde sijden een 
 vierendeel jaars bevorens gedaan werde; verklarende de 1º. Comparant 
 invoegen voorsr. aan het verkofte en gecedeerde huijs van nu af aan 
 geen regt van eijgendom daar aan meer te hebben off behouden maar 
 in tegendeel de Kooperen daar aan ten vollen geeijgent en gegoed 
 te zijn, die dan ook hetselve parceel voor het voorsr. capitaal 
 en renthe invoegen als voorsr. speciaal verbonden hebben, alles 
 ter fine als na regten; belovende wijders de Comparante als Ver- 
 kopersche het gecedeerde huijs, op een ordinaris verpondinge van 
 2-6-12, te wachten en wahren kommervrij en alle voorpligt, 
 de verponding over ordinaris 1766 incluijs, daar van aftedoen als 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als na rechten.  Actum 
 den 16. Septemb. 1767. 
 
 Voor H. van Westervelt en Apeldorn Schepenen compareerde Mr. Hendrik 
 Johan Schrassert, onsen mede Raadsvriend, exhiberende naavolgende 
 volmagt, was nevens een segul in margine getekent  Vick. 
 Op huijden den 24. Augustus Anno 1762 compareerde voor ons ondergesr. 
 Anthonij Bonk en Nicolaas Campié, beijde Leden in den E.Agtberen 
 Raad van Justitie deses Cormandelsen Gouvernements, den E.Man- 
 haften Heer Adolph Ambrosius van Markloff, Oud Capitain Lieu- 
 tenant van de Infanterie alhier, dewelke bekende en verklaarde 
 op de beste en kragtigste forme te constitueren en magtig te 
 maaken, gelijk doet bij desen, den Heer Hendrik Johan Schrassert, wo- 
 nende tot Harderwijk in Gelderland, generalijk om uijt sijn Constitu- 
 ants name en ten sijnen behoeve alle sijne affaires, regt en 
 geregtighheid in Europa, sonder onderscheijt, naar desselfs aard en 
 eijgenschap mogte mede brengen, waar te neemen, bevorderen en 
 uijttevoeren, vaste goederen, obligatien ofte andere effecten, niets 
 uijtgesondert, het geene hem Constituant mogte competeren, te 
 administreren, de huuren, renten of interessen te ontfangen, 
 ook, des geraden agtende, te verkoopen, daar van behoorlijk trans- 
 port en opdragt naar stijl en practijcq der plaatsen, daar deselve 
   mog 
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 mogten geleegen zijn, te doen passeren, de Kopers voor alle aan en namae- 
 ningen te indemneren, capitalen te lossen en op sijn Constituants 
 naam wederom te beleggen en voorts alles te doen wat den E. Geconsti- 
 tueerden ten meesten nutte van den Heer Constituant sal oordelen, alles 
 des mogenlijk in der minne afdoende, ten dien eijnde de magt gevende 
 om in cas van verschil te mogen accorderen, composeren, compromitteren 
 of transigeren, dog des noods alle wettige wegen en middelen van regten 
 te gebruijken en te compareren voor alle Heeren, Hoven, Regten 
 en Gerechten en subalterne Collegien, alle termijnen van rechten 
 waarteneemen, vonnissen te versoeken, deselve ter executie te stel- 
 len ofte de nadelige te laeten reformeren ofte daar van te provoceren 
 of appelleren, arresten te doen, domicilie te kiesen, alle gecon- 
 signeerde, genamptiseerde of andere penningen te ligten, borge te 
 stellen ende voorts soo als den Heer Constituant, selfs præsent 
 zijnde, soude konnen ofte mogen doen, met magt aan den Heer Gecon- 
 stitueerde om een off meer Gemagtigdens, soo generaal als speciaal 
 te mogen substitueren en die weder te revoceren, belovende de Heer 
 Constituant voor goed, vast en van waarde te sullen houden alle 
 hetgeene uijt kragte deses sal werden gedaan en verrigt, onder 
 verband en submissie als na regten, onder die reserve nogtans, dat 
 den Heer Geconstitueerden gehouden sal zijn en blijven van desselfs 
 verrigtingen en administratie, soo drae doenlijk, naa India te doen 
 behoorlijk bewijs en reliqua aan den Heer Constituant selfs, dan wel 
 bij overlijden aan desselfs reght verkrijgende. Zijnde op de begeerte 
 van den Heer Constituant hier van gemaakt en afgegeven twee 
 eensluijdende grossen. Aldus gedaan en gepasseert in ’t Casteel tot 
 Nagapatnam, dato voorschreven, was getekent N. Campié. Anth. 
 Bonk.  onderstont  het opgedrukte segul van den Raad van Justitie 
 te Nagapatnam in rooden lacke.   lagerstond  in kennisse van 
 mij  was getekent W. Duijnevelt, Secrs. Just.;  en verklaarde uijt kragt  
 ende na teneur van de magt van substitutie, daar in aan den Com- 
 parant omstandig verleent, te hebben gesubstitueert, doende sulks 
 mits desen, de Heer Hendrik ter Maat, Burgermeester der Stad 
 Borculo, om naamens des Heer Comparants Principaal, den Capitain 
 Lieutenant Adolph Ambrosius Markloff, in qualiteijt als eenige 
 en universele Erfgenaam van sijn Moeder, wijlen Vrouwe Dina 
 Martini Weduwe Markloff, ter gevolge eener Coopcedule in dato 
 d. 21 Junij des jaars 1729 opgerigt en naa behoren getekent, naa 
 coustume locaal te cederen ende te transporteren aan den Heer 
 Hendrik Jan van Trier, Rigter der Stad en Heerlijkheijt Borculo 
 en desselfs Erven een huijs, where en schuure, met alle sijn 
 regt en geregtigheijt binnen Borculo, tusschen de behuijsingen van 
 Claas Sandvoort en Gerret Tegen kennelijk gesitueert, werdende den 
 Gesubstitueerde gemagtigt om de daar voor bedongene koopspenningen  
 met de resterende renten, het zij in gelde ofte bij wissel, te ontfangen, 
 voorts om twee stukken lands bij Borculo, op den Lichtenhorst 
 gelegen en aan den Comparants Principaal A.A. Markloff mede 
 in eijgendom gehorende, te verkopen en daar van mede het vereijschte 
 transport te doen en verders om des Comparants Principaals persoon 
 en goederen, soo voor het verkofte huijs aan den Heer Rigter van 
   Trier 
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 Trier als voor de andere parcelen, voor alle op en aanspraak ende 
 evictie te verbinden en verders daar omtrend te doen en te laeten 
 geschieden wat tot het gunt voorsr. der saaken nooddruft maar 
 eenigsints sullen koomen te vereijsschen en den Comparant, præ- 
 sent zijnde, uijt hoofde en ingevolge de geinsereerde volmagt 
 soude konnen mogen ofte moeten doen. Belovende Comparant 
 q.p. van waarde te sullen houden all hetgeen in desen door den 
 Heer Gesubstitueerde sal zijn verrigt, alles onder belofte van ratiha- 
 bitie, indemnisatie en verdere clausulen nae regten gebruijkelijk 
 en noodsakelijk, mits doende van desselfs verrigting rekening en 
 reliqua naa behooren.  Actum Harderwijk, den 21. Septemb. 1767. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen, bij absentie van Over- 
 weesmeesteren, compareerde Berend Gijsbersen dewelke, sig sullende 
 verandersaten, verklaarde aan sijn minderjarige Soon Gijsbert Berendsen, 
 bij wijlen Frankje van Asselt ehelijk verwekt, voor ’s Moeders ver- 
 sterf te bewijsen een silvere snuijftabaksdoos, een silvere tande- 
 stoker, dito signet, en een kerkboekje met silver beslag. 
 Welck silver aanstonds sal overgegeven worden, om in de Weesekas 
 of anders na goedvinden van de Heeren Overweesmeesteren, præsent 
 zijnde, bewaart te werden. 
 Alsmeede in gelde een summa vijf gulden en vijff stuijvers, uijtte- 
 keeren als gem. Soon meerderjarig sal zijn geworden. 
 Voorts verklaarde de Comparant op sig te neemen alle schulden 
 en lasten van den boedel en eijndelijk belooft de Comparant gem. 
 sijn Soon te sullen alimenteren, kleeden en voorts te doen leeren 
 hetgeen tot een ordentelijk bestaan sal nodig hebben. 
 Hier over waaren aan en mede te vreeden Anthoni van Asselt en 
 Jan Rasan, als bij de Heeren van de Magistraat aangestelde Voogden, 
 op wiens verklaringe wij deese geapprobeert en getekent hebben binnen 
 Harderwijk, d. 29. Sept. 1767. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden de WelEd. Gestr. Heer J.B. 
 de Vries, Oud Raad en Fiscaal der Colonie van Surinamen etc. ter eenre, 
 en Monsr. Sander van den Emster ter andere sijde, en verklaarde 
 den Heer 1e. Comparant te hebben aangenomen, gelijk deselve 
 aanneemt bij desen, den voornoemden Sander van den Emster, om op 
 sijn WelEd.Gestr. Plantagien in Surinamen te dienen en te fun- 
 geren in qualiteijt als Mr. Chirurgijn of Doctor, en de 2e. Compa- 
 rant meede verklaarde sig in dienst van sijn WelEd. Gestr. en in 
 voorsr. qualiteijt te hebben geengageert en verbonden, sig engage- 
 rende en verbindende bij desen, en sulks op voorwaarden en conditien 
 hier naa volgende. 
 1º. Dat de 2e. Comparant Sander van den Emster aanneemt en be- 
 looft de tijd van ses agtereenvolgende jaaren, te rekenen van den 
 dag van sijn arrivement op de Colonie of Plantagie, in qua- 
 liteijt als Mr. Chirurgijn te dienen op soodane Plantagie, als 
 hem door de Heeren Administrateurs derselver Plantagien, d’Hee- 
 ren Reijsiger en De Vries, sal aangewesen worden, sijn functie 
 eerlijk en getrouw waarteneemen, soo wel ten opsigten der 
 Blanken en Slaven in ’t generaal sijn WelEd. Gestr. toebeho- 
 rende, als wel specialijk der Slaaven van desselfs Plantagien, 
 genaamt Goed Succes, Vrieskoop en Coresburg, gelijk meede der 
 Slaaven aan Paramaribo of elders, en omtrend derselver visite-  
   rin 
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 ringe, genesing en verpleginge alles te doen wat een goed en be- 
 quaam Chirurgijn of Doctor ten reguarde van allerleij siektens, ge- 
 breeken of ongemakken, soo wel inwendig als uijtwendig, toestaat 
 en verpligt is te observeren. 
 2º. Dat hij 2e. Comparant meede belooft sig in alles te gedragen na de 
 coustume des lands aldaar, conforme de ordres en onderrigtinge 
 die gem. Heeren Administrateurs of wel derselver Directeur mogten 
 goedvinden en nodig oordelen hem ten aansien sijner functie 
 van tijd tot tijd te geven, sonder de minste tegensprake, ook wel 
 sorg te dragen van sig altijd nugteren en in staat te bevinden 
 om op d’eerste ordre te gaan alwaar hij geroepen werd en te doen ’t geen 
 hem bevoolen werd, soo wel ’t geene hij volgens sijn functie ver- 
 meenen sal nodig en dienstig te zijn. 
 3º. Dat hij meede aanneemt sijn post vlijtig en naarstig waartenemen 
 met postpositie van sijn eijgen of particuliere saaken, sonder sig te 
 sullen of mogen absenteren of eenige tijd te versuijmen, onder wat 
 prætent sulks soude mogen weesen, uijtgenomen siekte of andere 
 wettige reedenen; dat egter den Heer 1e. Comparant, vertrouwende dat 
 hij den inhout deser conditien ponctueelijk sal nakoomen, hem 
 mits desen permitteert, ingeval hem buijten voorsr. diensten eenige 
 tijd mogt overschieten, deselve ledige uuren te moogen besteden tot 
 assistentie en hulp van andere Blanken en Slaaven buijten  
 de voorñ. Plantagien wonende, die van hem mogten wenschen ge- 
 dient te zijn, soo nogtans en onder dat beding, dat hij verpligt 
 sal weesen de verdiensten, uijt sodane buijten practijcq trekkende, 
 voor de helft in rekening te brengen of uijt te reijken aan gem. 
 Hn. Administrateurs, dewelke hem deswegens tot verandwoording 
 sullen mogen roepen, soo dikwijls sulks bij HaarEd. sal goedge- 
 vonden worden. 
 4º. Dat de Heer 1e. Comparant daar tegen, in verwagting van voorsr. 
 goede diensten en naarstige waarneming der functie als Chirurgijn 
 of Doctor, aan hem 2e. Comparant bij desen belooft daar voor te doen 
 hebben en genieten vrij transport naa de voorsr. Colonie van Su- 
 rinamen en hem daar heene te senden met schip, De Planters 
 Vriendschap genaamt, gevoert bij Capt. Claas Pieterz. Reijmers, of 
 met soodanig ander schip als hem sal werden aangewesen, als 
 meede, op de Plantagien arriverende, vrije kost en vrije wooning, 
 sullende het bewassen en benaaijen van sijn klederen ook 
 op kosten van sijn WelEd. Gestr. gedaan worden, en hij boven dat alles 
 voor salaris ontfangen gedurende de drie eerste jaaren ’s jaars twee 
 hondert en vijftig guldens Hollands en de drie laatste jaaren 
 ’s jaars drie hondert guldens Hollands, te betaalen jaarlijks bij 
 voorñ. Hn. Administrateurs der voorsr. Plantagien. 
 5º. Dat ingevalle hij 2e. Comparant, na verloop van voorsr. ses jaaren 
 gedient hebbende, genegen soude zijn na ’t Vaderland te retour- 
 neeren, den Heer 1e. Comparant beloofde hem meede vrij transport 
 te besorgen en dus hem van sijn dienst te ontslagen. 
 6º. Eijndelijk dat de 2e. Comparant ook nog belooft ten opsigte van medi- 
 camenten, oud linnen, pluksel etc. ’t geen hij van sijn WelEd.Ge. tegens- 
 woordig komt te ontfangen, alle mogelijke menagie en ordentlijk 
 gebruijk te observeren, als mede omtrend sodane medicamenten 
 als hij van tijd tot tijd verders sal ontfangen, dewelcke sijn WelEd.Ge. 
 hem sal fourneren en doen besorgen, sullende ten dien eijde hij 
   2e. 
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 2e. Comparant verpligt zijn alle halve jaar een lijst aan gemelde 
# Eijndelijk heeft Zander Heeren Administrateurs te behandigen van alle soodane medi- 
van den Emster, tweede camenten als hij nodig mogte hebben, en voor ’t overige ge- 
Compt. in deese, verklaart houden zijn sig van alle benodigde instrumenten, hoegenaamt, 
dat ingevalle hij onver- behoorlijk voorsien hebbende, deselve instrumenten wel en 
hoopt binnen de tijd in goeden staat te onderhouden, soo als een goed en getrouw 
van ses agtereen volgende Chirurgijn of Doctor betaamt. 
jaaren voorsr. op de meer- Tot nakominge van alle voorsr. conditien verbinden beide de 
geñ. Colonie mogt komen Comparanten resepective haare personen en goedren, onder sub- 
te overlijden, alsdan met missie als na regten. #  Actum Harderwijk, den 30. Sept. 1767 
eerbiedige uijtsluijting 
van de Edele Heeren 
Commissarien der onbe- Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde onsen meden 
heerde Boedelscamer Raadsvrind den Heer Mr. Derk Boonen, in qualiteijt als Weduwe- 
aldaar, tot Executeuren naar, Boedelhouder en Tugtenaar van wijlen Vrouwe Eva 
en Redders van all ’t geen Susanna Lijnslager, en verklaarde te constitueren en 
hij mogt koomen nate- magtig te maken, doende sulks kragt deser, ------------------------ 
laten, aantestellen -------------------------------------------------------------------------------------- 
voorñ. Heeren en Mrs. om in naam en van wegens den Comparant te sisteren ter 
G. Reijsiger en H.J.H. secretarie der Stad Amsterdam, of ter plaatse daar sulks 
de Vries. van noden mogte zijn, en aldaar ingevolge de respectivelijk 
 gedane aangevinge en overgegeve memorie van soodane 
 huijsen, erven, effecten en obligatien, als uijt kragt van 
 de testamentaire dispositie op den 28. Februar. 1763 voor deser 
 Stad Schepenen door Eva Susanna Lijnslager voorñ. benevens 
 desen Comparant is gepasseert, op de Kinderen van haaren 
 Broeder Mr. Salomon Lijnslager, Ontfanger van de in en 
 uijtgaande geregtigheden van de Societeijt van Surinamen, 
 zijn gedevolveert, en niet eerder als naa doode van den 
 Comparant kunnen werden geprofiteert, den impost van de 
 collaterale successie te voldoen, alsmede om in des Com- 
 parants ziele met solemneelen eede voor Heeren Regeer- 
 deren der respective plaatsen te verklaaren, dat deese 
 aangevinge in alle waarheijt en ter goeder trouwe 
 komt te doen en geene andere goederen, deesen impost 
 subject, onder sig heeft als op de overgegevene memorie 
 staan geexpresseert, voorts generalier alles te doen en te 
 verrigten als den Comparant, selve present zijnde, soude 
 kunnen mogen en moeten doen, alles met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder 
 verband en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, den 
 6. Octob. 1767. 
 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Apeldorn, loco Boonen, en Scheltinga Schepenen als Over- 
prothocoll Rubr. Oosterwijk weesmeesteren compareerde Peter Aartsen, sig sullende verandersaten, 
fº. 351. verklaarde na examinatie van sijn inboedel en onpartijdige 
 taxatie van sijn huijs en vissereij met den aankleven van dien, 
 mitsgaders de opgave daar en tegen van de schulden sijnes boedels, 
 aan sijne vier Kinderen, met naamen Aart Petersen, Megteltje 
 Peters, Geertje Peters en Hendrikje Peters, bij wijlen Aaltje Haver- 
 camp ehelijk geprocreërt, voor haar Moeders versterf kragte deses 
 te bewijsen een summa van hondert en vijftig gulden, te  
 verblijven bij den Comparant, tot dat een ijder van sijn voorsr. Kin- 
   de 
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 deren sal meerderjarig weesen, welcke alsdan sijn aandeel in gem. 
 150 gld. sal kunnen vorderen, gelijk ook in de hier na gespecificeerde 
 klederen, sijlver en goud, tot wijlen haar Moeders lijf gehorende, 
 welcke met onse voorkennis in een kist zijn gesloten en onder Peter 
 Claasen Foppen, der Kinderen Oudoom en Voogd berustende. 
 te weeten: drie wollen rokken 
                   een swarte rock 
                   een witte rock 
                   een swart jak 
                   een swarte rock 
                   drie bonte jacken 
                   een wolle jackje 
                   twee rouw en eene sijde kaper 
                   twee witte voorschooten 
                   een rijg lijf 
                   thien hembden 
                   vijf witte ondermutsen 
                   agt boven mutsen 
                   twee paar handmofjes 
                   drie halsdoeken 
                   een sijlvere beugel met de tas daar aan 
                                                 zijnde in de tas  drie goude ringetjes 
                   een sijlvere snuijftabaksdoos 
                                    dan nog daar beneven   een blauwe linnen boeselaar 
                   een boek met een sijlvere krap. 
 Daar tegen neemt de Comparant op sig alle lusten en lasten van 
 den boedel te voldoen, van wat natuur deselve mogte weesen, 
 belovende sijne voorsr. Kinderen daar van ten allen tijde te 
 sullen wagten en wharen onder verband van sijn persoon en goederen. 
 Stellende daar benevens tot securiteijt van die beloofde hondert 
 en vijftig gulden voorsr., tot een speciaal onderpand een huijs met 
 sijn ap en dependentie, staande in de Oosterwijk tussen het huijs 
 van Grietje Harms en de camer van Aartje Aarts, soo als bij den 
 Comparant selve bewoond werd en kragte deser aan denselven in 
 vollen eijgendom toebehoort. 
 Voorst heeft den Comparant aangenomen om sijn voorsr. Kinderen tot 
 haar meerderjarigheijt toe te alimenteren, kleden, reeden en 
 verders te laeten leeren ’t geen een ijder tot een ordentlijk burger- 
 bestaan sal nodig hebben. 
 Hier waaren aan over en mede te vreeden Peter Claasen Foppen en Teunis 
 Aartsen, bij de Heeren van de Magistraat aangestelt tot Voogden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen Harderwijk, 
 den 16. Octob. 1767.  
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden Elbert 
 Aalten en Willemtje Lubberts Ehelieden, Peter Lubbertsen en Grietje 
 Peters Echtelieden,voor sig selven en mede de rato caverende voor 
 Hendrikje Lubberts, Marietje Lubberts, Hendrik Lubbertsen en 
 Teunis Lubbertsen Hop, als gesamentlijke Kinderen en Erfgena- 
 men van Lubbert Hop en Jannetje Peters in leven Ehelieden, 
 en verklaarden in eenen vasten en stedigen erfkoop uijt de hand 
   te 
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 te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en trans- 
 porteren aan Peter Albertsen en Marietje Claasen Ehelieden 
 ende haare Erven) 
 (een huijs in de Groote Marktstraat, naast het huijs van Gerret 
 Gerretsen ter eenre en het huijs van Harmtje Prins ter andere 
 sijde, ende sulks voor een summa van drie hondert en vijf en twintig 
 gulden, daar van de Koperen voor haar en haare absente Broeders en 
 Susters bekenden voldaan te zijn; belovende over sulks voorsr. huijs, 
 op een ordinaris verpondinge ad 2-11-:, te wagten en wharen kom-   
 mervrij en alle voorpligt, als de verponding over ordinar. 1767) daar  
 van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na 
 regten.  Actum d. 24 Octob. 1767. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Van Holthen en De Wolff Schepenen compareerden Peter Al- 
prothoc. Rub. Groote bertsen en Maritje Claasen Eheliedn., welke bekenden wegens 
Marktstraat fº.313vs. opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk 
 schuldig te weesen aan Reijer Willemsen den Grooten en Henrikje 
 Hendriks Eheliedn., een summa van vier hondert Caroli guldens ad 
 20 stuijvers ’t stuk, daar voor Comparanten beloven jaarlijks 
 op de verschijndag (heden over een jaar d’eerste) te sullen betalen 
 een rente van vier gelijke guldens van ijder hondert en daar mede 
 te continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op geseide 
 verschijndag sal kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel 
 jaar bevorens van d’eene of andere sijde opgeeijscht of opge- 
 seijt zijnde; tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten 
 verbinden Comparanten een huijs, staande in de Groote Markt- 
 straat naast het huijs van Gerret Gerretsen ter eenre en dat 
 van Harmtje Prins ter andere sijde, soo als op d. 24. Oct. 1767 door 
 de Kinderen en Erfgenamen van Lubbert Hop aan Comparanten 
 getransporteert is, daar benevens haarlieder vaartuijg met regt 
 om hetselve op alle stroomen en haavens te vervolgen, stellende 
 tot een verdere whaarschap haar personen en goederen, ten bedwang 
 en submissie als na regten en renunciatie van alle exceptien 
 dese contrarierende, in specie van ongetelden gelde.  Actum 
 Harderwijk, den 25. Octob. 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wierden Burgen, 
 als voorvank regt is, Lubbertus Bunskerken en Peter Beerdsen Smit 
 voor het erf en sterfhuijs van Catharina van Hulsentop; des 
 beloofde Teunis van Staveren, desselfs nagelaten Eheman, inge- 
 volge huijwlijk voorwaarde, den 24. Novemb. 1747 voor Dedingsman- 
 nen ter goeder tijd opgerigt, Erfgenaam van alle haare nage- 
 laaten goederen, mits voldoende aan de conditie daar bij vermelt, 
 voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is, onder verband als na 
 regten.  Actum Harderwijk, den 26. Octob. 1767. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Evert Bunschoter en Paul Benin 
 Duvergé voor het erf en sterfhuijs van Arend van Harderwijk en 
 Jannetje Lunterbos in leeven Ehelieden; des beloofden Harman- 
 nus Lunterbos en Berend Wittop, bij de Heeren van de Magistraat 
 deser Stad aangestelde Voogden over de minderjarige en nage- 
 laten Kinderen van voorsr. Ehelieden, geseide Burgen te vrijen  
   als 
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 als erfhuijs regt is. 
 T’ oirkonde is dese bij ons meede als Overweesmeesteren getekent 
 binnen Harderwijk, den 30. Octob. 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Mejuffrouw Jo- 
 hanna Palmboom Weduwe wijlen des WelEerw. Heeren Johannus Hen- 
 drik Wijnstok, in sijn leeven Predikant op de Westmaas, dewelke 
 verklaarde te constitueren en volmagtig te maaken den Eersamen 
 Wouter Taling, provisioneel Geregtsboden tot Mijnsheerenland 
 van Moerkerken, specialijk omme te compareren voor de Ed. Agtb. 
 Geregten van Mijnsheerenland van Moerkerken en aldaar na  
 stijle locaal wel en wettelijk te cederen, transporteren en in 
 een suijveren, vrijen en onbeswaarden eijgendom overtedraagen, 
 aan en ten behoeve van Arij van de Merwe een woning, bestaande 
 in een Heere camer, Huijsmans woning, schuur en verdere betim- 
 mering, wijders het erff, werf, tuin en boomgaart, genaamt 
 Westmaas Oversigt, mitsgaders een maaskant besuijden en 
 een stukje weijland gelegen beoosten de hierboven gemelde 
 woningh, zijnde de grond van alle het hierboven gemelde, 
 volgens de kaart daar van zijnde, te saamen grood twee mergen 
 302 roeden land, na welke begroting de ongelden en lasten 
 sullen moeten gerekent werden, geleegen onder Mijnsheeren- 
 land van Moerkerken, voorts belent ten Oosten de Heere. 
 Pompens Erve, Westen den Westdijk, Zuijden den Mase en 
 ten Noorden de Juffrouw Comparante, en te bekennen, soo als 
 zij Juffrouw Comparante bij dese bekent van de kooppenningen, 
 ter somme van dertien hondert vijftig gulden vrijgelt, (sulks 
 de onkosten, op het transport vallende, door den Kooper moet werden 
 betaalt) voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penningh 
 met den eersten, namentlijk met het ontfangen van twee hondert 
 gulden gereet en contant, waartoe de geconstitueerde werd gequa- 
 lificeert, en wijders met het passeren door den Getransporteerden 
 van een scusting brief van elf hondert vijftig gulden, tegens den 
 intrest van drie per cento, volgens inhoude van de conditie van 
 verkoop, waar toe in dese verder werd gerefereert. Verders voor de vrij- 
 waring te verbinden haar Comparantes persoon en goederen en voorts 
 in generaal nog alles meerder deeses aangaande te doen en ver- 
 rigten wat nodig weesen en vereijscht werden sal ende Compa- 
 rante, selfs præsent zijnde, soude konnen en mogen doen, jaa 
 al waar ook dat daartoe nog eenige nadere of speciaalder last 
 vereijscht wierd als voorst. staat, al ’t welck in dese werd gehouden 
 voor geinsereert, belovende de Comparante van waarde te sullen 
 houden, en doen houden, alle ’t gene door den Geconstitueerde uijt 
 kragte deses sal werden gedaan en verrigt, onder verband als na 
 regten.  Den 4. Novemb. 1767. 
 
Geprothocoll.ten nieuw. Voor Boonen en Scheltinga Schepenen, soo veel nodig mede als 
prothocol Rubr. Snijder- Overweesmeesteren der Stad Harderwijk, compareerden Berend Wittop, 
straat fº. 160. Anna Wittop, Andries Rijkessen Apeldorn als Vader en 
 Voogd van sijn minderjarige Soon en Dogter Rijket en Stijntje 
 Apeldorn, bij wijlen Geurtje Wittop ehelijk verwekt, en Jannetje 
   A 
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 Apeldorn, meerderjarige Dogter van geseide Ehelieden, de Vrouwlieden 
 geassisteert met Harmannus Lunterbos, als in desen haar gekoren 
 Momber, t’saam Kinderen en Kindskinderen van Jan Wittop en 
 Stijntje Kock in leven Ehelieden, welcke verklaaren, ten aansien 
 van de minderjarige met permissie en approbatie van Haar WelEd. 
 en Achtb. de Heeren van de Magistraat van gemelte Stad,naa 
 een summieren staat en overslag van den boedel en nalaten- 
 schap van wijlen laatstgem. Ehelieden gemaakt en deselve 
 van alle schulden, hoe genaamt, gesuijvert te hebben, met 
 elkanderen overeen gekomen te zijn om voor af genoegen te 
 neemen met soodane versoek, als wijlen haar Vader en Grood- 
 vader Jan Wittop, ’t laatst van dese gemelte Ehelieden ster- 
 vende, op sijn sterfbed, mede in tegenswoordigheijt van geseide 
 Harmannus Lunterbos, instantelijk aan haar gedaan heeft, te 
 weeten: 
 Dat sijn Soon Berend Wittop, den eersten Comparant, voor alle 
 sijne aangewende diensten ten voordele van het gemeene huijs- 
 houden sonder eenige ontgeltenis, vooruit soude genieten 
 all het gereedschap, hoe genaamt, tot de Bakkereij eenigsints 
 gehorende, mitsgaders een bed met desselfs toebehoor; 
 Dat vervolgens haar gemelte Vader en Grootvader het huijs, 
 bij hem selve bewoond en staande binnen dese Stad in de Snij- 
 derstraat naast het huijs van de Weduwe Van de Rijp ter 
 eenre en dat van Dirk van Asselt ter andere sijde, met desselfs 
 ap en dependentie, selve gewaardeert en getaxeert heeft op veertien 
 hondert guldens, met begeerte dat gemelte huijs in vollen en vol- 
 komen eijgendom sal behoren aan sijn Soon en Dogter Berend en Anna 
 Wittop voorsr., mits dat sijlieden twee derde parten als haarlieder 
 erfportie in geseide 1400 gld. sullen behouden en een derde part 
 aan de Kinderen van haar Suster Geurtje Wittop uijtkeren, 
 bedragende dese 1/3 portie   ……………………………………          f.  466-14-: 
 Dienvolgens voorsr. huijs kragt deses aan Berend Wit- 
 top en Anna Wittop cederende en transporterende. 
 Benevens de hof in de Oude Touwbaan gelegen, 
 welcke haar Vader en Groodvader voorñ. meede ge- 
 taxeert heeft op 150 gld. waar van 1/3 voor de 
 Kinderen bedraagt     …………………………………………………….   50  -  : -: 
 Dat sij Comparanten met alle nauwkeurigheijt 
 en in vriedelijkheijt den gehelen inboedel en verdere- 
 meubilaie goederen getaxeert hebben op een 
 summa van negen hondert negen en seventig gulden 
 en vijftien stuijvers, waar van 1/3 portie voor de kinde- 
 ren van wijlen haar Suster Geurtje bedraagt   ………………………….    326  - 11-10 
 werdende hier van geeximeert het linnen en 
 sijlver, bij het sterven van haar Vader in huijs 
 gevonden, dat sij met alle mogelijke egaliteijt 
 onder malkanderen hebben verdeelt, en 1/3 portie, 
 volgens specificatie daarvan gemaakt, aan An- 
 dries Rijkessen Apeldorn als Vader der Kinderen ter 
 bewaring overgegeven. 
 Dat er aan gerede penningen en restanten in den 
 boedel zijn gevonden vijf hondert een en dertig gulden 
 en dertien stuijvers, waar van 1/3 voor de geseide Kinderen 
 bedraagt   ……………………………………………………………………    177  -  4-  6 
      f. 1020 -10-  : 
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 Des bekenden Berend Wittop en Anna Wittop saam en ijder in het 
 bijsonder voor gemelte summa van een duijsent en twintig gulden en 
 tien stuijvers schuldig te weesen aan de drie respective Kinderen van 
 wijlen haar Suster Geurtje Wittop, bij Andries Rijkessen Apeldorn 
 ehelijk geprocreërt, waar van sij beloven jaarlijks aan haarlieder voorsr. 
 Vader en bij overlijden aan haar selven te sullen betalen een rente 
 van drie gulden en tien stuijvers van ijder hondert, en daar meede 
 sullen continueren tot d’aflosse toe, welcke aan sijde der Debi- 
 teuren niet sal kunnen geschieden voor dat het jongste der drie 
 gemelte Kinderen sal mundig weesen en sij het een vierdeel 
 jaar voor de verschijndag (heden over een jaar d’eerste) sullen 
 moeten opseggen, waar tegens het aan de Kinderen sal vrijstaan, 
 meerderjarig zijnde of komende te trouwen, haar geregte derde 
 part ijder te kunnen opeijschen, mits drie maanden voor de 
 verschijndag denuncierende. Tot securiteijt van voorsr.  capitaal, renten 
 en onverhoopte kosten, verbinden sij in specie haarlieder huijs 
 bovengemelt en alle haare verdere gerede en ongerede goederen 
 met renunciatie van alle bedenkelijke exceptien dese eenig- 
 sints contrarierende, soo van ongetelden gelde, als van de authent. 
 si qua mulier cod. de secund. nupt. Scti   vellejani, de Vrouwlieden 
 na regten competerende. 
 Dat sijlieden vervolgens in gemeenschap sullen hebben en besitten 
 de volgende parcelen: 
 twee stukken weijland, gelegen in Hoophuijsen, daar Claas Wil- 
 lemsen tegenswoordig Pagter van is; 
 een vierde math hoojland op de Oostermehen, daar thans Pagter 
 van is Jacob Elbertsen; 
 en eijndelijk een kamp saaijland, gelegen in Hierden bij de 
 Bremer Bosch, tegenswoordig Pagter Jacob Fanken. 
 Auctoriserende en qualificerende bij dese geseide Berend Wittop om 
 dese parcelen, soo lang de gemeenschap duurt, te administreren, 
 deselve ten meesten voordele verhuuren, huurcedulen ter formeren 
 en ondertekenen, penningen en verdere verschulde pagten, ’t zij min- 
 nelijk of des noods gerigtelijk, in te vorderen, daar voor te quiteren, 
 mits jaarlijks rekening en uijtreijking doende na behooren, met 
 magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt. 
 Waar meede dese acte van scheijding provisioneel is geslooten, als mede 
 renuncierende Berend Wittop en Anna Wittop van al ’t regt of pretensie 
 welck sijlieden nu of ten allen tijde soude kunnen formeren op 
 de Kinderen van haar voorsr. Suster Geurtje Wittop voorñ. ten aansien 
 van ’t gunt haar voorsr. Moeder voor een uijtset uijt den ouderlijken 
 boedel bij het ingaan van haar huijwlijk genoten heeft. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent binnen Harderwijk, den 4. Novemb. 1767. 
 in margine  Gehoort de consideratien en præadvis van de tijdelijke 
 Heeren Overweesmeesteren, hebben Haar WelEd. en Agtb. na deli- 
 beratie goedgevonden ten aansien der minderjarige Kinderen van 
 Andries Rijkessen Apeldorn, bij wijlen Geurtje Wittop ehelijk ver- 
 wekt, deese provisionele schijding te approberen en confirmeren 
 gelijk geschiet bij dese.  Actum in Camera, den 6. Novemb. 1767. 
 onderstont  Ter. ordonn. van Haar WelEd. en Agtb. get  Abr. van de Graaff.  
 
 Voor Oosterbaan en Van Holthe Schepenen compareerden Harmen Knier 
 en Steventjen Kroesen Ehelieden, welke bekenden aan de Heer Gerret 
    Beelt 
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 Beeltsnijder in Compagnie, Coopman tot Amsterdam en sijne 
 Erven, opregt en deugdelijk schuldig te zijn de somma van een 
 hondert twee en dertig gulden 17 sts. ……….f. 132-17-: 
 procederende wegens levering van ijser, Comparanten van tijd tot 
 tijd volgens overgegeven rekening toegesonden, voor welke sum- 
 me sampt alle onverhoopte kosten Comparanten met haaren 
 vrijen wille, na volkomen informatie van verwillekeurings 
 rechten, verbonden ende bij parate executie en aankering 
 verwillkeurt hebben, doende sulks kragt deses, alle haare gerede 
 goederen, specialiter de smits winkel, gene van dien uijtge- 
 sondert, om alle hinder en schade daar aan te verhalen, met 
 renunciatie van alle exceptien en uijtvlugten, den inhout 
 deeses eenigsints nadelig.   Actum den 7. Novemb. 1767.  
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Bernardus Fabri- 
 cius, rustend Predikant op de Beest, en Antoina Valkenier Eheliedn., 
 welke bekenden te constitueren en volmagt te maken, doende 
 sulks kragte deser, Dirk Wijngaart, Veerschipper van Amsterdam 
 op Harderwijk, om sig bij Bernard Scholten en Sjaak Scholten, 
 volgens testamentaire dispositie door wijlen Hendrik van Aken 
 aangestelt tot Erfgenamen en teffens als Executeurs testamentair, 
 te vervoegen en in conformite van de acte van Conventie, 
 met de gesamentlijke Legatarissen van wijlen geseide Hendrik 
 van Aken den 23. Julij 1767 en volgende dagen aangegaan en ge- 
 passeert voor den Notaris Mr. Arnoldus de Ridder en sekere 
 Getuijgen binnen Amsterdam, van bovengemelte Erfgenamen 
 en Executeuren te ontfangen seven duijsent guldens, als aan Antonia 
 Valkenier, tweede Comparante in dese, door wijlen Hendrik van 
 Aken voorsr. bij desselfs gemelte dispositie testamentair gele- 
 gateert en bemaakt zijn, daar mede te bekennen dat Comparanten 
 wegens het gelegateerde en besprookene door wijlen meergemelte 
 Hendrik van Aken volkomentlijk, sonder eenige reserve, voldaan en 
 betaalt zijn, gemelte Erfgenamen en Executeuren respectivelijk 
 daarvoor quiterende, met belofte van haar en haare Erven nevens 
 den boedel en nalatenschap van geseijde Testateur ten allen tijden 
 in en buijten regten kost en schadeloos te sullen indemniseren, 
 onder expresse afstand van relieff en wat daar tegens soude kunnen 
 werden uijtgedagt, onder verband van des Geconstitueerdens Principalen 
 personen en goederen als na regten, alles met magt van substi- 
 tutie en belofte van ratihabitie en indemniteijt, mits de Ge- 
 constitueerde verpligt blijft te doen behoorlijk bewijs, rekening en 
 reliqua.  Actum Harderwijk, d. 13. Novemb. 1767. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Jan Bulderman 
prothoc. Rub. Donkerstraat en Evertje Bastert Ehelieden, dewelke bekenden voor sig en haare Erven 
fº. 16. en Hoven fº. 72. wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en 
 deugdelijk schildig te zijn aan Vrouwe Antonetta Schrassert, Doua- 
 rière Markloff en haare Erven, een summa van vier hondert 
 Caroli guldens ad 20. stvs. ’t stuk, waar van sij Comparanten be- 
 loofden jaarlix en alle jaar, heden over een jaar d’eerste, op 
 derselver verschijndag te sullen betalen een rente van drie gulden 
   thien 
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 thien stuijvers van ijder hondert, mits dat de rente moet betaalt werden 
 binnen de ses weeken naa derselver verschijndag, en daar in gebrekkig zijn- 
 de, sullen sij Comparanten moeten betalen de rente met vier guldens 
 van ijder hondert en alsdan evenswel verpligt zijn de renthe aanstonts 
 te moeten betalen, en daar in te zullen continueren tot derselver aflosse 
 en erlegginge des capitaals toe, welke alle jaar op derselver verschijndag 
 sal mogen en moeten geschieden, mits een vierdeel jaars van de eene 
 of andere sijde bevorens opgeseijt zijnde; voor welk capitaal en rente 
 sij Comparanten verbonden haare personen en goederen en tot een speci- 
 aal onderpand stelden haar huijs, binnen dese Stad in de Israels straate 
 staande, thans bij haarselven bewoond werdende, als meede haar Hoff 
 buijten dese Stad op de hoek van de Weijsteeg leggende, met submissie 
 als na regten, en onder renunciatie van alle exceptien, sonderling die 
 van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk, den 17. Novemb. 1767. 
 
 Voor Oosterbaan en Van Holthe Schepenen compareerden Willem Dageraat 
 en Maria de Kaa Ehelieden, tutore marito Erfgenamen van Wijnmtje 
 Willems Wede. Hendrik Rijksen en Mr. E.J. Ammon, als aangestelde 
 Curator door de WelEd. en Achtb. Magistraat deser Stad Harderwijk, ende 
 bekenden publicq te hebben verkoft en al nu kragt deser te cederen, 
 transporteren en in vollen eijgendom overtegeven aan Zeger Claassen en 
 sijne Erven een Hof, gelegen buijten de Smeepoort in ’t gangetje van 
 ’t Raambleekje naast die van Eijbert Gerretsen ter eenre en Albert 
 Willemsen ter andere sijde, en sulks voor eene summa van 140 glds. 
 vrijgeld waar van, den eersten met den laatsten penning betaalt zijnde, 
 sij Comparanten verklaaren daar aan geen regt ofte eijgendom meer 
 te hebben, maar daar van onteijgent en ontgoedet en Koper en sijne 
 Erven daar aan weder ten vollen geeijgent en gegoedet te zijn. Zijnde 
 deese hof vrij allodiaal goed, met geene lasten dan met een jaarlijkse 
 verponding van ses stuijvers 12 penñ. buijten de stads stuijvers beswaart, 
 waar op Comparanten den Coper beloven te wagten en te wharen als 
 erfkoop regt is. Actum Harderwijk, den 20. Novemb. 1767. 
 
 Voor Boonen en Van de Gaaff Schepenen compareerde den Heer en Mr. 
 Heribert van Westervelt, voor sig selven en naamens sijn Ehevrouw, 
 Vrouwe Aleida Schortes, mitsgaders als Volmagtiger van Vrouwe 
 A.W. Tulleken, Douairière Van Someren van Vrijenes en Jonkvrouwe 
 F.M. Schortes, vermogens actens van volmagtighe in dato d. 25. Julij 
 1767 door haar H.W.Gebe. voor Heeren Schepenen der Stad Harderwijk 
 en mede als Mannen van Leen gepasseert, alhier vertoont en gelesen 
 respectivelijk inhoudende de clausule van substitutie, en heeft 
 verklaart bij deese te constitueren, en mede uijt kragte van de even- 
 gemelte clausulen van substitutie de voorsr. volmagten geinsereert, 
 te substitueren den Heer Gerhard van Olden, Rentmeester van St. Pe- 
 ters Gasthuijse binnen Arnhem, om namens hem Heer Comparant en 
 mede namens sijn bovengemt. Principalinnen te administreren soodanig 
 1½ agthiende gedeelte, als sijlieden te saamen zijn hebbende en be- 
 sittende in den Pallandse Thienen in desen Quartiere van Veluwen 
 in den Ampten van Epe en Heerde gelegen, ten dien eijnde hetselve 
 aandeel met en nevens de verdere meede Eijgenaren van voorsr. Thien- 
 den, ’t zij uijt de hand, ’t zij in ’t publicq, jaarlijx en alle jaaren te 
 verpagten, de pagtpenningen te ontfangen en daar voor te quiteren, 
 de onwillige Debiteuren door middelen van regten te convenieren en de 
    saa 
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 saaken tot den uijteijnde toe te vervolgen, voorts uijt den ontfangst 
 der pagtpenningen de verpondinge wegens het bovengemelde aandeel, 
 mitsgaders mede aan den huijse Kernhem den uijtgang ter sum- 
 ma van 6-10-8 jaarlijx op Martini verschuld, tegens behoorlij- 
 ke quitantie te betalen en wijders desen aangaande te doen 
 en te verrigten het geene den Heer Comparant, selve præsent zijnde, 
 soo voor sig selve als namens sijne voorsr. Principalinnen soude 
 kunnen mogen en moeten doen, schoon een nadere dan dese 
 volmagt daar toe soude mogen worden gerequireert, als dewelke 
 voor geinsereert wilden hebben gehouden, alles met magt van 
 substitutie, belofte van goedkeuringe en schadelooshoudinge 
 en verdere clausulen na regten gebruijkelijk, mits dat den Geconsti- 
 tueerde jaarlijx wegens dese sijne te houdene administratie 
 aan den Heer Comparant sal moeten doen behoorlijke rekeningh 
 en reliqua.  Actum den 25. Novemb. 1767. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden den Heer 
 en Mr. Abraham van de Graaff, Secretaris deser Stad, en Vrouwe 
 Maria van Castricum Ehelieden, en de Heer en Mr. Heribert Cor- 
 nelis van de Graaff, onsen meede Raadsvrind, en Vrouwe Petro- 
 nella van Castricum Ehelieden, welke voorñ. Vrouwen Compa- 
 ranten met haare respective Mannen zijn geadsisteert 
 en door hun tot het passeren deeses geaucthoriseert, zijnde de 
 voorñ. Vrouwe Maria van Castricum en Vrouwe Petronella van 
 Catricum mede Kinderen van wijlen den Heer Hendrik van Ca- 
 stricum in huijwlijk verwekt bij Vrouwe Anna Maria Cocq, de- 
 wekcke verklaarden te constitueren ende magtig te maaken, 
 sulks doende bij desen, hun Comparanten Broeder, den Heer 
 Cornelis van Castricum, koopman tot Amsterdam, specialijk 
 omme in de namen en van wegen de Constituanten met en 
 benevens de mede Eijgenaars publicq of uijt de hand te verkopen 
 derselver aandeel in een huijs en erve, staande en gelegen binnen 
 de voorgemelde Stad Amsterdam op de Keijsersgragt bij de 
 Utregtse straat, deselve verkogt zijnde, aan de Kooper of Koo- 
 pers wettelijk na stijle locaal te transporteren, belofte 
 van vrijwaring te doen en daar voor der Constituanten respective 
 personen en goederen te verbinden, de uijtgeloofde kooppenningen 
 te ontfangen, daar voor te quiteren en te bekennen daar van 
 voldaan te zijn, domicilium te kiesen en te consenteren tot 
 het nasien der belasting registers, soo ter Secretarije als Weeska- 
 mer, en de behoorlijke declaratoiren daar van te ligten en 
 voorts, ten eijnde voormelt, alles meer te doen en verrigten ’t geen 
 de Constituanten, selfs præsent zijnde, doen souden kunnen of 
 mogen, onder belofte van approbatie, præstatie en verband als naa 
 regten.  Actum Harderwijk, den 29. Nov. 1767. 
 
Geprothocoll. ten Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde Metje 
nieuw. prothoc. Rubr. Hendriks Weduwe van Cornelis Schuurman, dewelke bekende 
Wullewevers straat fº. 219 voor sig en haare Erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
vs. en Hoven fº. 41. penningen schuldig te weesen aan deser Stad Dijaconie een 
 summa van twee hondert gulden ad 20. stuijvers ’t stuk, met 
   be 
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 belofte om deselve te sullen verrenten jaarlijks met vier gelijke 
 guldens van ijder hondert, waar van d’eerste verschijndag is geweest op 
 den 6. April 1765, belovende daar in te continueren van jaar tot jaar 
 tot de finale aflosse toe, die alle jaar op gem. verschijndag sal kun- 
 nen en mogen geschieden, mits een vierde jaar bevorens van d’ een 
 of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde, alles ingevolge eij- 
 genhandig ondertekende obligatie in dato den 6. April 1764 ge- 
 passeert, welcke bij deese werd geannuleert en te niete gedaan. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, verschenen en nog te verschijnen 
 renten en onverhoopte kosten, verbind Comparante haar huijs 
 met desselft ap en dependentie, mitsgaders de daar bij annexe 
 smitswinkel met alles wat daar toe behoort, niets uijtgesondert, 
 soo als hetselve staat in de Wullewevers of Luttekepoortstraat 
 tussen de huijsen van Hendrik Besselsen en dat van de Kinderen 
 van Frank Vermeer, en bij haar selven bewoond en gebruijkt werd, 
 alsmede haar hof, kennelijk gelegen in de Knijptang tussen 
 d’hoven van d’Heer Burgermr. W.J. van Westervelt en van 
 Pieter Egge, stellende tot een verdere whaarschap haar per- 
 soon en goederen, met renunciatie van alle exceptien de Vrouwe 
 selve na regten competerende, in specie mede van ongetelden 
 gelde.   Actum den 30. Novemb. 1767. 
 
 Voor De Meester en Scheltinga Schepenen compareerde Jacob van 
 Welbergen, dewelke verklaarde in voldoeninge deser Stads willkeur 
 tot Burge en cautionaris te stellen Willem van Laar, Burger 
 deser Stad en in deselve genoegsaam geerft en gegoedet, wegens 
 sodane arrest als den Comparant op de personen en gerede goederen, 
 in specie schip en ladinge van Knier en Derk Meijboom, op den 
 1. December 1767 heeft geinterponeert, en sulks voor alle kosten, schaad- 
 en, interessen, soo ingerigtelijk als gerigtelijk, die sijn tegenparthij 
 daar bij t’onregt soude moogen lijden tot taxatie des Gerigts, en welke 
 Burgtogt voornoemde Willem van Laar, mede præsent zijnde, heeft 
 op sig genomen en daar op gestipuleert als regtens. Des beloofde 
 voors. Jacob van Welbergen sijn Burge te sullen indemniseren 
 kost en schadeloos te houden.  Actum Harderwijk, den 2. Decemb. 1767. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Jacob van Welbergen en ver- 
 klaarde in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en volmagt te maken, sulks doende kragt deses, den Advocaet E.J. 
 Ammon, ten eijnde alle des Comparants saaken, soo in als buijten 
 regten, waarteneemen, insonderheijt soodane saake als de Compa- 
 rant tegens Knier en Derk Meijboom is hebbende en bij arrest 
 geentameert heeft, die sake ten uijteijnde en sententie te vervolgen, 
 de voordelige ter executie te leggen en van de nadelige te appelleren, 
 voorts penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, te accorderen, 
 te transigeren. te caveren en generaal alles te doen en te verrigten 
 dat de merites der saake souden vorderen en requireren en den Compa- 
 rant, præsent zijnde, soude kunnen mogen en moeten doen, alles 
 met magt van substitutie het zij van een of meer personen, 
 onder belofte van ratihabitie en indemniteijt, daar toe verbindende 
 sijn persooon en goederen de Judicature van alle Heeren, Hoven, Rigteren 
 en Gerigten.  Actum den 2. Decemb. 1767. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Marten Dirksen en 
 Annetje  ……….. Eheliedn., de Man voor de Vrouw sig sterk ma- 
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 kende, omdat deselve wegens indispositie buijten staat is om te 
 kunnen compareren, welke bekende in een vast en stedigen erf- 
 koop te hebben verkoft en over sulks te cederen en transporteren 
 aan Bastiaan Olofsen en Jannetje Loge Ehelieden, een math 
 en twee ander halve mathen, wandelende met Arnd Hendrik- 
 sen en de Kinderen Hendrik Wijnen, gelegen op de Oostermehen, 
 doende in ordinaris verponding 12½ stuijvs., met sijn regt en 
 geregtigheijt, voor een summa van drie hondert en tagtig gulden 
 den 50 peñ. en verdere kosten tot laste van den Verkoper, 
 belovende voorsr. parcelen te wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, tot de verponding 1766 incluijs, daar van afte- 
 doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 5. Decemb. 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Hendrik Aartsen en Maritje Jans 
 Jagersvelt voor het erf en sterfhuijs van Jacob Aartsen; des 
 beloofde desselfs Moeder Trijntje Jacobs, laatst Weduwe 
 van Jan Willemsen, als Erfgenaam ab intestato voorsr. Bur- 
 gen te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum Hardwerwijk, den 8. Decemb. 
 1767. 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden 
 Hilletje Hartgers, Weduwe en getugtigde Boedelhoudersche 
 van wijlen Geurt Hendriksen, alsmede derselver Kinderen 
 en Erfgenamen van haar hem. Eheman met namen Wil- 
 lem Geurtsen, Claas Conijnberg en Jacobje Geurts Eheldn., 
 Hendrikje Geurts, voor sig en als Moeder en legitime Voog- 
 desse van haar vier onmundige Kinderen bij wijlen Nuij Hen- 
 driksen in echt verwekt, met naamen Hilletje, Geurt, Aeltje 
 en Hendrikje Nuijen, en Jacob Havercamp, Weduwenaar van 
 wijlen Geertjen Geurts, als Vader en legitime Voogd van sijn 
 onmundige Dogter, met naamen Megteltjen, bij gem. Geertjen 
 Geurts in echt verwekt, zijnde de twee laatste Comparanten hier- 
 toe bij appointement van den 10 Junij 1767 speciaal geauctoriseert , 
 en verklaarden de Comparanten te saemen en een ijder voor des- 
 selfs geregte portie in een vast en stedigen erfkoop op den 27. 
 Junij 1767 in ’t openbaar te hebben verkoft en over sulks kragt deses 
 te cederen en transporteren, aan en ten erflijken behoeve van 
 Paul Benin Duvergé en Hendrikje Bunschoter Ehelieden, haar 
 erfje en goed onder het Schependom deser Stad in Hierden gelegen 
 bestaande in huijs, hoff, opgaande boomen en een halv mudde 
 lands en voorts met derselver regt en geregtigheijt, lusten en 
 lasten en servituten, soo en als hetselve als vrij allodiaal goed 
 bij Comparanten is beseten geweest, doende in ordinaris verpondinge 
 in twee posten ten name van 1/3 van Aard Martens 
 kamp ad    ……………………………………………………      f.  :-2-: 
 en het kluijtje van Peter Teunissen  ………………………          :-7-8  
 dus te saamwen behalven de Stad stuijver  …………………….           :-9-8 
 ende sulks voor eene somma van agt hondert ses en twintig 
 gulden, daar van de Comparanten en Transportanten bekenden 
 voldaan te zijn, belovende over sulks voorsr. erve en goed 
 te sullen wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, 
 als de verpondinge over ordinaris 17C ses en sestig en het heer- 
 stedegeld tot ult. Junij 1767 beide incluijs, daar van aftedoen 
   als 
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 erfkoop regt is, onder verband en submissie als regten.   Actum 
 den 21. Decemb. 1767. 
 
 Voor De Wolff en De Meester Schepenen is gecompareert en erschenen 
 Jan Sijbrands, gaande in sijn 38e jaar, en verklaarde voor de opregte 
 waarheijt, dat hij als Matroos gevaren heeft op ’t schip genaamt 
 De Gelukkige Visscher, Schipper Claas Berends Keetelaar, zijnde 
 het gemelte schip wel gegarneert, met een dubbele geveling voor- 
 sien, gelijk ook haar mast en pompen met dubbele kragen, 
 voorts verklaard de Comparant dat gem. schip heeft ingehad 
 een lading met granen, na sijn best onthout negen en veertig 
 last tarwe en negen last haver, gedestineert na London, 
 voorts dat sij den 7e November jongstleden, zijnde saterdag, de 
 wind zuijdoost, van de Rhee of voor ’t Diep van Hoekzijl zijn 
 afgezeijlt, en kwaamen die dag in zee, welke wind soo 
 bleef tot den volgenden dag, wanneer ’s nademiddags de wind 
 zuijden wierd, en zeijlden langs de wal met ordentelijk weer, 
 maar ’s nagts tusschen maandag en dingsdag daaraan volgende 
 wierd de wind west en tegen den morgen schoot deselve uijt 
 en wierd noordwest met een barst, wanneer sij haar kluijf- 
 fok bergden en haar bonnet onder het zeijl afnaamen 
 doe begon het soo hard te waijen, dat sij de bonnet van 
 de fok naamen, want sij waaren digt aan de wal, doe 
 moesten sij prangen om van de wall te houden en kregen 
 haare stormkluijffok daar bij, maar omdat de wind soo 
 schraal was en een holle zee schoot niet over steven, 
 kwaamen sij die nagt op 7 vaam water tegens het Amelander 
 Rif, toen resolveerde haar Schipper om ten anker te gaan 
 leggen tot woensdag morgen, zijnde den 11. November, wanneer 
 het weer bedaarde wonden sij haar anker op en het touw, 
 regt op en neder staande, brak ’t selve aan de steek af en 
 den Stuurman viel met de handspaak op de plegdeel, dat sij 
 niet anders dagten of hij was dood, maar krijgende haare 
 fok bij met ’t schoverzijl, zeijlden sij voor de wind het Ame- 
 lander Gat binnen, zijnde haar schip soo digt als een pot, 
 en gingen onder Ameland tegens ’t opgaan van ’t drooge ten 
 anker leggen, alwaar sij wegens contrarie wind bleven leggen. 
 Dat ’t volgens des Comparants best onthout geweest is den 20e  
 des selven maands November, dat de Zeijlvastmaker op 
 de griffel stond om ’t zeijl digt te maaken, deselve van boven 
 neerviel op ’t dekdeel en geen andere schade kreeg als aan sijn 
 regter schouder en moest naa kooij, maar de Schipper resolveerde 
 dewijl de Stuurman nog niet beter was en altoos in de kooij moest 
 blijven leggen, en de gem. Zeijlvastmaaker ook nog in de kooij 
 lag, om de Jonge met de Compt. na Holwerd te senden en te 
 huuren een of twee man, maar konden daar niemand krijgen 
 en sagen dat de wind suijtoost was, toen roejden sij ’s anderen 
 daags weder na boord. 
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 Op woensdag den 25. Novr. ligteden sij haar anker en zeijlden 
 naa zee, de wind zuijdzuijdoost met een mooje koelte, maar na 
 middernagt wierd het seer buijig en de wind schoot uijt na 
 ’t zuijdwesten en westzuijdwest welke alsoo aanhield tot 
 den 27e dito, wanneer de wind schoot na ’t westnoordwest en 
 tegens die morgen noordwest met een vliegende storm en  
 de zee hemelshoog. 
 Tegen de morgen resolveerde de Schipper om omtehalsen en Com- 
 parant met de Jonge lieten de hals van ’t schoverzeijl, ’t welk 
 onder de mik opgehaalt was, nedervallen en hielden toen 
 voor de wind af, maar ’t schip wilde niet vallen, doe seijde 
 de Schipper dat de Comparant met de Jonge den fok souden 
 bijhaalen en ’t schip voor de wind te krijgen, terwijl de 
 Stuurman en Zeijlvastmaker in de roef agter leijden en 
 konden haar niet helpen. De Comparant en de Jonge setteden 
 de fok bij, ’t was in de morgenstond, dat ’t schip onder zij lag, 
 kwam er een zee aan bakboord over die ’t schip vlak op zij 
 smeet, maar de Comparant met de Jonge hielden sig aan 
 den bolder te loefwaards vast en naa dat sij eenige minu- 
 ten soo gelegen hadden brak de mast en alles viel over boord, 
 toen rees het schip weer; de Compt. met de Jonge liepen 
 immediaat na agteren en vonden haare Schipper niet, ook 
 waaren de touwen van de roef, het bood van de luijken, 
 de kap van ’t vooronder, het durksluijk en watervaten, wa- 
 ren doe al weg, en omdat de bijl in de bood lag, soo liep Com- 
 parant na voren om den distel en ander gereedschap uijt het 
 vooronder te krijgen, maar hetselve was al vol water 
 en de zee liep over ’t schip als een blinde klip; de gaffel 
 en de mast leiden buijtenboord in zee, sij konden het 
 wand niet kappen en haar schip wierd al gaande weg dieper 
 van waater; eijndelijk resolveerde den Comparant om met sijn 
 mes de falreep van ’t wand en van de staaven aan stukken 
 te snijden, vervolgens ook op de steven snee hij Comparant 
 die reepen in ’t steng en fokke stag meede aan stukken 
 gelijk ook de geerteloopers en bakstagen en de takels, 
 toen dreef ’t vleet van ’t schip weg. 
 ’t Schip wierd lek door ’t slaan van de gaffel en ’t stuk 
 van de mast, dat bij continuatie in leij tegen ’t schip aan- 
 sloeg, dat de spijgaten haast in ’t water lagen. 
 De Comparant en de Jonge waaren soodanig afgemat, dat sij 
 buijten staat waaren om te kunnen pompen. De Stuurman 
 en de Zeijlvastmaker lagen in den agter roef te jam- 
 meren en konden niets helpen. Den Schipper heeft de 
 Comparant niet weder gesien. 
 Omtrend middag van denselven dag sagen sij een schip op 
 haar afkoomen, toen heijschten zij een vlag aan de be- 
 zaanst mast op, wanneer gem. schip digt bij haar was 
 smeeten sij haar kleijn loodlijn over, ’t welk den Compa- 
 rant in sijn hand kreeg en om sijn lijf bond, vervolgens 
 sprong hij in zee en ’t volk van dat schip haalde hem 
 binnen boord. De naam van den Schipper van dat schip 
 was Jacob Thijssen. 
  



 198

ORAH-154  1767 fol.088 
 
 soodrae de Comptt. aan boord was smeet gem. Schipper sijn roer in 
 leij om digter bij het wrak te koomen en wierp ’t loodlijn over maar 
 miste het wrak, omdat de zee soo hol stond konde gem. Schipper 
 sijn schip niet over staag krijgen, sij hielden nogtans soo veel mo- 
 gelijk bij ’t wrak en wanneer sij voor de tweede maal na toe hielden, 
 soo sonk het wrak weg met al wat er op was. 
 Den Comparant, op ’t andere schip zijnde, dreef dien dag en 
 volgende nagt voor ’t schovezeijl, ’s morgens sag hij schermer- 
 kog, toen resolveerde gem. Schipper Jacob Thijssen, terwijl hij 
 aldaar bekent was, ’t Vriese Gat binnen te zeijlen en wel tot 
 onder Oesemhorn, zijnde geweest den 29. Nov. ’s agtermiddags. 
 De gem. Schipper heeft maandag den 30. Nov. 1767 den Compa- 
 rant aldaar aan de wall geset. 
 T’ oirkonde heeft Jan Sijbarands, Compatant in desen, sijn boven- 
 staande verklaringe na præavisatie van de kragt des eeds 
 en straffe des mijneeds met solemnele eede bevestigt en 
 bij ons door dese ondertekening bekragtigt binnen Har- 
 derwijk, den 29. December 1767. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Willemina Dies- 
 bergen, geadsisteert met haar Broeder Tours Diesbergen als haar 
 gekoren Momber, te kennen gevende hoe dat sij Comparante 
 van den Hove Provinciaal heeft versogt en bekomen citatie 
 tegen Mr. Abraham Wilbrennink, ten eijnde om ingevolge 
 trouwbeloften van den 24. Maart 1754 met haar een huijwlijk 
 te voltrekken, breder bij het request van citatie bij appointe- 
 ment van den 2. Decemb. 1767 verleent, en daar van den dag regtens 
 tegens den 14. Januar. 1768 is vastgestelt, vermelt quo relatio, 
 dog vermits de Comparante van die gedane citatie om redenen 
 heeft geresolveert aftesien, soo verklaarde deselve mits deese 
 te renuncieren ende ten eenenmaal afstand te doen van die 
 gemelte geentameerde procedure en deselve mitsdien 
 volkomen opteheffen, sonder dat deselve verder gepoursuiveert 
 off in het geheel of ten deele verder vervolgt sal werden, 
 verklaerende mitsdien geen de allerminste actie of præ- 
 tensie uijt hoofde van trouwbelofte als andersints op 
 de persoon off goederen van voorñ. Abraham Wilbrennink 
 te hebben off te reserveren, belovende over sulks de nodige 
 acte van renunciatie en opheff der gedane citatie na 
 stijle van den Hove ter Griffie te sullen laten passeren, 
 verklarende verders de Comparante mits desen in de beste 
 en bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maaken kragt deeses de Heeren Mrs. O.D. Wakker 
 en J. Schrassert, sampt en ijder afsonderlijk, ten eijnde om 
 uijt naam en van wegens haar Comparante de nodige 
 acte van renunciatie, in voegen hier voorn vermelt, ter 
 Griffie te passeren en daar omtrend observeren all het 
 geene nodig sal zijn en den Comparante, selfs præsent 
 zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, alles 
 met belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder ver- 
 band en submissie als na regt.  Actum den 30. Decemb. 1767. 
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 Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareerde 
 Jan Rietveld, welke verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maaken 
 kragt deser Jan Gelderman, Roeijdrager van gemelde 
 Stad, ten eijnde om de Comparant in het verdelen van 
 sijn ouderlijken boedel en nalatenschap met sijn Suster 
 Cornelia Rietvelt te representeren, desselfs interesse 
 daar omtrend te helpen bevorderen, des noods staat en inven- 
 taris te eijschen en te loquatreren, des boedels inschulden 
 te vorderen, uijtstaande schulden opteeijschen en betalen, 
 penningen te ontfangen, daar voor te quiteren, gerede 
 en ongerede goederen te verkopen, transport in forma te 
 doen, voor de evictie en namaning te caveren en wij- 
 ders den geheelen boedel tot liquiditeijt te brengen, 
 scheiding te formeren en ondertekenen en voorts alles 
 te doen, dat tot eene boedelscheijding mogte werden 
 gerequireert en in cas van dispuijt den een of ander op 
 kosten van Comparant assumeren, denselven mits dese 
 qualificeren om de saaken van desen Comparant in en 
 buijten regten waarteneemen, termijnen te respi- 
 cieren, sententien te aanhooren, deselve ten uijteijnde 
 te vervolgen, willende den Geassumeerde geconsidereert 
 hebben als of in dese personelijk benoemt waare, en  
 wanneer tot een of ander nader of specialer volmagt 
 gerequireert wierde, gehouden wil hebben alsof in dese 
 geinsereert was, voorts met magt om een of meer te sub- 
 stitueren en belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 mits de Geconstitueerde verpligt blijve om van alles te 
 doen verandwoording, rekening, bewijs en reliqua.   Actum 
 Harderwijk, den  31. Decemb. 1767. 
 

Lectum et recognitum 
den 8. Januar. 1768. 

 
 
  Op versoek van Reijer Willemsen en Hendrikje 
  Hendriksen Eheliedn. is volgende Huijwlijkse voorwaarde 
  hier geregistreert. 
 
 Op datum ondergeschreven hebben wij ondergetekende Huijwlijks 
 Vrinden, ten wedersijden twee hiertoe versogt, ende met speciaele 
 bewilliging van Jannetje Hendriks, Moeder der Bruijdegom, een 
 egt en wettig huijwlijk gededigt en gesloten tusschen Reijer Wil- 
 lemsen, toekomende Bruijdegom ter eenre, ende Herikje Hendriksen, 
 Weduwe van Geurt Arentsen toekomende Bruijd ter andere sijde, 
 op conditie hiernae beschreven. 
 Dat de Bruijdegom en Bruijd ten wedersijden ten huijwlijk sullen 
 in en aanbrengen alle gerede en ongerede goederen, soo sij thans heb- 
 ben en naderhand bij erfnis als anders verkrijgen mogen, niets uijt- 
 gesondert, van alle welcke de statuaire conjugale gemeen- 
 schap volkomen plaats sal hebben, sulks dat tusschen 
 haar geen verscheijde goed sal zijn. 
 Waar van de wederhelfte bij overlijden van een hunner beijden sal 
   ver 
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 vererven op Kind of Kinderen uijt desen bedde, soo die voorhanden zijn, 
 dog welke sonder Kinderen stervende, op de langstlevende Vader of Moeder 
 sullen vererven naa land en stadregten. 
 Maar soo bij ’t afsterven van een der Cothoralen geen Kind of Kinderen uijt 
 deesen bedde in wesen zijn, sal de Langstlevende eeuwiglijk en erflijk 
 behouden alle de gerede goederen en ’t geene onder het gerede betrek- 
 kelijk is, blijvende de schulden bij het gereede en sullende de klederen 
 en ’t geene tot het lijf van de Overledene behoort aan des Overledens 
 Vrinden aanstonds worden overgegeven, vrij en sonder eenige aftrek. 
 Ende sal de Langstlevende het ongerede van de Overledene in tugt en 
 na tugtregten besitten en gebruijken tot ter dood toe. 
 Zijnde speciaelijk meede bevoorwaard en bij des Bruijdegoms Moeder overgegeven, 
 dat soo de Bruijdegom voor haar komt te sterven, de Bruijd uijt en in 
 des Bruijdegoms erfnis sal erven en profiteren soodane portie en 
 aandeel als haar Soon den Bruijdegom geerft en geprofiteert sou hebben, 
 inval hij sijn Moeder overleeft hadde. 
 Ende dat verder, wanneer de Langstlevende der Conthoralen komt af- 
 testerven, het ongereede sal vererven halv op de naaste Vrinden 
 van den Bruijdegom ende halv op de naaste Vrinden van de Bruijd, 
 die alsdan in weesen sullen zijn. 
 Reseveren parthijen sig de faculteijt en vrijheijt om malkanderen 
 ’t allen tijden verder te beneficeren, ook om een ijder onder sijne Vrien- 
 den soodane schikkinge te mogen maken, als sij sullen goedvinden. 
 Des t’ oirkonde zijn hiervan twee alleensluijdende huijwlijks in- 
 strumenten gemaakt ende bij parthijen, nevens des Bruijdegoms 
 Moeder en wedersijds Huijwlijksvrinden getekent in Harderwijk, 
 op den 12. Feb. 1752. 
 was nevens diverse handen getekent 
 Reijer Willemsen                                  Hendrikjen Hendrik 
 Dese Let  Itt  teren heeft Jan-              Dit merk heeft  +  Lubbert Hen- 
 netje Hendriks eijgenhandig voor         riksen eijgenhandig in mijn præ- 
 haar naam getekent in mijn                  sentie getekent. 
 præsentie.                                    Johan Schrassert 
     Johan Schrassert                                    Secr. ut testis 
       Secr. ut testis                                  Roelof 
 Gerret Willemsen                             Wolter Wilberts 
 Johan Schrassert als Huijw-                 Henrik Johan Ardesch. 
 lijksman van de Bruijdegom 
 Henrik Johan Schrassert. 
                                              Registr. 11. Januar. 1768.  
 
 
 Voor Pannekoek en de Meester Schepenen compareerde Geurtje Jacobs, gesond 
 van lighaam en verstand geest, dewelke verklaarde, na overdenkinge van 
 de sekerheijt des doods en onsekere uure van dien en niet gaarne uijt dese 
 wereld willende scheijden, bevorens over het tijdelijke, haar van God 
 verleent, gedisponeert te hebben, uijt een pure liefde en bijsondere 
 genegenheijt, sonder eenige persuatie of ijmands aansoek, tot haar 
 eenige en universele Erfgenamen te institueren, sulks doende 
 kragt ende mits desen, haar Neev Jacob Geurtsen en haar Nigte 
 Jannetje Heijmens, en bij vooroverlijden van een deser geinstitu- 
 eerde Erfgenamen de Langstlevende derselver. 
   Be  
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 Betuijgende dit te zijn haar laatste en uijterste wille, met 
 begeerte dat deselve naa haar dood effect gewinnen sal, ’t zij als 
 testament, codicil,gifte ter saake des doods of onder de levenden, 
 ofte soo en als naa regten best sal konnen bestaan. Des ’t oir- 
 konde hebben wij Schepenen dese getekent en gezegult te 
 Harderwijk, den 11. Januarij 1768.  was nevens twee cachetten 
 in rooden lak getekent  H.H. Pannekoek.  W. de Meester. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Jacob Jans Dump en Geer- 
 truij Slors Ehelieden, sij Vrouwe so veel nodig geassisteert met 
 haaren voorñ. Eheman als haaren wettigen Momboir, zijnde 
 sij tweede Comparante een Dogter en voor een kindsgedeelte 
 meede geinstitueerde Erfgenaam van wijlen haaren Vader Jacob 
 Jans Slors, volgens testament door denselven en sijn laatste 
 Huijsvrouw Geertruij Wagenaar op den 9. Febr. 1760 voor den Notaris 
 Gerret Bouwman en sekere Getuijgen binnen Amsteldam ge- 
 passeert, en door denselven Testateur op den 30 April 1760 met 
 de dood bevestigt. En verklaarden Comparanten naa verkregene 
 opening van den staat des boedels van haare erfportie, haar 
 in de nalatenschap van haar voorseijde Vader competerende, te 
 renuncieren en van dien boedel geheel en al af te zien en deselve 
 te abandonneren, sulks doende kragt en mits desen, denselven 
 boedel geheel en al overlatende aan haar Comparants Stief- 
 moeder Geertruij Wagenaar Wede. Jacob Jans Slors, sodanig nogtans 
 dat soo min Comparanten van ’t voordelige van dien boedel ijts 
 profiteren, sij ook even so weijnig tot eenige lasten of betalinge 
 van schulden, hoe genaamd, willen gehouden zijn.  Actum Har- 
 derwijk, 13. Januar. 1768. 
 
Geprothocolleert ten Voor Boonen en Scheltinga Schepenen en Overweesmeesteren 
nieuwen prothocoll. Rubr. compareerde Cornelis de Hes, dewelke sig sullende verandersaten ver- 
Hoogstraat fº.176vs. en Hoven klaarde aan sijn vijff onmundige Kinderen Grietjen, Aartjen, Harmtje, 
39 vs. Reijer en Jacobje, bij wijlen Hendrikje Aarts in ehestand verwekt, 
 voor Moeders versterf te bewijsen eerstelijk aan de drie eerstgem. Kinde- 
 ren de klederen, linnen en wolle, tot sijn overledens Vrouwen lijff 
 behorende, en daarenboven aan een ijder van deselve een summa 
 van veertig gulden en aan de twee laatstgem. Kinderen ijder een 
 summa van sestig guldens, welcke summen hier voorn gemelt aan 
 een ijder van gem. Kinderen sullen worden betaalt wanneer een ijder 
 van deselve meerderjarig sullen zijn geworden, verbindende ten dien 
 eijnde sijn persoon en goederen en tot een speciaal onderpand daaren- 
 boven stellende sijn huijs en hoff met den aankleven van dien. 
 Voorts verklaarde de Comparant op sig te neemen alle schulden en 
 lasten van den boedel, belovende sijne Kinderen voorñt. te sullen 
 alimenteren, kleeden, en te doen leeren hetgeen deselve tot een or- 
 dentlijk bestaan sullen nodig hebben. Hier over waaren aan en mede 
 te vreden Hendrik de Hes en Jan Coopsen, als door de Heeren van 
 de Magistraat aangestelde Voogden, op wiens verklaring wij dese hebben 
 geapprobeert en getekent binnen Harderwijk, d. 13. Januar. 1768. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Jan Volte, eenige 
 nagelaten Soon en universele Erfgenaam van desselfs Moeder Grietje 
 Balks, Weduwe van Lubbertus Volte, en verklaarde mits deese te consti- 
 tueren en magtig te maaken, doende sulks kragte deeses Hendrik Balck 
 tot Elburg woonagtig, om van de nagelaten Kinderen en Erfgenamen 
 van Jochem Jochemsen te vorderen de summa van seven en vijftig 
 gulden thien stuijvers, heenkomende van twee jaar pagt van een 
 camp weijland in Oosterwolde gelegen, te weten 1759 en 1760 verschenen 
             en 
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 en bij wijlen de Weduwe en Kinderen van gem. Jochem Jochemsen 
 in pagt gebruijkt, alles volgens pagtcedule daar van opgerigt, deselve 
 in der minne en des noods gerigtelijk daar voor aantespreken, de 
 nodige ingangen regtens te gebruijken, termijnen te respicieren, sen- 
 tentien te aanhooren en deselve ten uijteijnde te vervolgen, voorts 
 te caveren, transigeren, penningen te ontfangen, daar voor te quiteren, 
 en generalijk alles te doen wat de Comparant selve soude kunnen, mo- 
 gen of moeten doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, mits de Geconstitueerde verpligt blijve te doen bewijs, 
 rekening en reliqua.  Actum 16. Januar. 1768. 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerden Oldert Olders en Harmina 
 Rijkers Eheliedn.  en verklaarden op den 24. Septemb. 1765 uijt de hand te hebben 
 verkoft en kragt deses te cederen en transporteren aan Gijsje Freriks, Weduwe 
 van Nannink Vos, een huijs en erve, staande in de straat van de Coorn- 
 markt bij de Kromhout tussen de huijsen van Evert Wesenhagen en 
 Reijdert Hendriksen, doende in ordinaris verponding sonder opstuijvers 
 2-15-4, voor een summa van tweehondert en dertig gulden vrijgeld, daar 
 van sij Comparanten bekennen voldaan en betaalt te zijn, daar tegens be- 
 lovende voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, 
 tot de verponding 1765, het heerstede geld ult. Junij 1766 verschenen, daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum 16. Januar. 1768. 
 
 Voor De Meester en Scheltinga Schepenen compareerde Mr. E.J. Ammon, als 
 door de WelEd. en Achtb. Heeren van de Magistraat deser Stad aangestelde 
 Curator over de nalatenschap van Wijmtje Willems, Wede. Hendrik Rijksen, 
 op Willem Dageraat gedevolveert, volgens acte daar van zijnde de dato den 
 20. Novemb. 1767, en verklaarde publicq te hebben verkoft en al nu kragt 
 deses te cederen, transporteren en in vollen eijgendom over te geeven aan 
 Loge Reijers en Jannetje de Vries Eheldn. en hunne Erven een huijs en 
 schuur, staande op ’t hoek van de Smeepoorter Wal naast het huijs van 
 Evert Kreenen, en sulks voor de summa van vijf hondert en twintig gulden, 
 alsmeede een stuk saaijland gelegen aan Westen, grensende aan de Zee Heij 
 ’t land van Marten Vermeer en Coper selfs, bij Hendrik Besselsen in pagt ge- 
 bruijkt wordende, voor de summa van vijf hondert en twaalf guldens, en 
 welke penningen den Comparant q.p. bekende ontfangen te hebben 
 den eersten met den laatsten penning. Daarom verklarende voorñ. Willem 
 Dageraat en Vrouwe geen eijgendom, regt ofte geregtigheijt aan deese ge- 
 cedeerde goederen meer te hebben ofte te behouden, maar daar van onterft, 
 onteijgent en ontgoedet, en in tegendeel Coper en sijne Erven daar aan weder 
 ten vollen geerft, geeijgent en gegoedet te zijn. Zijnde dese gecedeerde 
 vrije allodiale goederen met geene andere lasten beswaart dan het 
 Huijs etc. met een jaarlijkse verponding ad. f. 3-3-14 buijten de stadsstuijver, 
 benevens straat, boog en heerstedegeld, en het land met een ordinaire 
 verponde. f. -13-14, buijten de stadsstuijvers, sullende door Verkoperen ge- 
 suijvert worden d’ordinar. verpond. over 1766 en ’t heerstedegeld verschenen 
 ult. Junij 1767. Belovende den Comparant q.p. het gecedeerde daar op te 
 wagten en wharen als regt is.  Actum Harderwijk, den 18. Januar. 1768. 
 
 Nous, Bourgemaitres Echevins et Conseillers de la Ville de Harderwijk, 
 certifions à tous ceux qui l’ appartiendra et attestons que l’est presente 
 devant nous Mr. Jean Cramer, ancien Maître de monoije du Duche de 
 Gueldre et Comte de Zutphen, lequel a fait et constitué son Procureur ge- 
 neral et special Mr. Jean Baptiste van den IJver, Banquier à Paris 
 au quel il donne pouvoir de pour lui et en son nom toucher et reçevoir 
 les arreages echus et à echoir àl’avenir, sans aucune prescription 
 suranation ou laps de temps et jusqu’à revocation expresse 
   du  
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 duement sifnifiée aux pajeurs des rentes perpetuelles et via- 
 geres simples et tout es crées et à créer qui lui appartiennent 
 et qui pouroient lui appartenir par la suite constituées sur les 
 crejdes et gabelles, tailles, postes, caisses des amortissemens, cuirs, 
 deux sols pour livre du dixième et autres assigmats quelconques 
 sur les revenues presents et futurs de Sa Majesté sur le clerge 
 general et le clerge particulier de France, sur la Compagnie 
 des Inses, sur les Etats de Bretagne, Languedoc, Bourgogne, 
 Flandre Maritime et autres Paijs d’Etats qui pourvient emprun- 
 ter par la suite sur le domaine de la Ville de Paris et 
 autres Villes de Roijaume de France, sur l’ordre du Saint 
 Esprit et autres ordres, sur tous corps, compagnies et communautés 
 et sur particuliers, emsemble les accroissements et lots survenus et 
 à survenir à celles des dites rentes qui en sont et seront suscepti- 
 bles, même les remboursements échus et à échoir des rentes 
 sur les postes cuirs et autres pouroient êtres tirées ou offerts 
 des Principeaux d’icelles soit par la voje de la Lotterie re- 
 constitution transports ou autrement de toutes sommes reçues, 
 donner quitances et decharger valables. consenter toutes men- 
 tions et subrogations de droit, et substituer en l’ effet de tout 
 en partie des presentes un ou plusieurs Procureurs les revoques 
 en substituer d’autres, et generalement faire a l’occasion de 
 tout ce que dessus, tout ce que les circonstances requiereront, 
 en donnant plein pouvoir, promettant obligeant comme de droit, 
 En soi de quoi nous avons fait signer cette par notre Secretaire 
 et munier de sceau ordinarie de la Ville. Donné à Harderwijk, 
 le dix huitième Janvier, mille sept cens soisante huit. 
 signé H. van Westervelt.  R.C.W. de Wolff de Westerode. 
 
 Nous, Bourgemaîtres Echevins et Conseilles de la Ville de Har- 
 derwijk, certifions à tous ceux qui l’ appartiendra et attestons 
 que s’est présente devant nous Mr. Jean Cramer, ancien Maître 
 de la Monnoije du Duche de Gueldre et Comte de Zutphen, 
 lequel a fait et constitué Mr. H.M. de Vliechx, Echevin 
 de la Ville de Maastricht, auquel il donne pouvoir de rece- 
 voir pour lui et en son nom de Mr. Jean Baptiste van den IJver, 
 Banquier à Paris, la somme de six cens livres de rentes via- 
 geres echues, de lui en donner quitance et decharges valables 
      (faire tout se que les circonstances requereront) 
 et generalement \/ en donnant plein pouvoir, promettant, obligeant 
 comme de droit. En foi de quoi nous avons fait signer cette 
 par notre Secretaire et munir de sceau ordinaire de la Ville. 
 Donné à Harderwijk, le dix huitième Janvier mille sept cens 
 soisante huit. 
 Signé  H. van Westervelt.  D. Boonen. 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerde Mr. Abra- 
 ham van de Graaff, Secretaris deser Stad, en verklaarde te constitueren 
 en volmagt te maken Eilard Remmers om, onder directie en 
 met volkomen voorkennis en approbatie van den Heer Cornelis 
 van Castricum, ten meesten profijte van den Comparant emploij 
 te maken van soodane gereede en contante penningen als 
 wegens den Comparant van tijd tot tijd onder gemelte Heer C. 
 van Castricum sullen berustende weesen, dat ook de Geconstitueerde 
   ge 
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 gehouden sal zijn de obligatien, beleningen, gedisconteerde wissen- 
 brieven, kustingen en verdere papieren, chartres en effecten, hier 
 toe specterende, in bewaring van voorsr. Heer C. van Castricum te laeten 
 verblijven, gelijk ook de boeken en hetgeene verder eenige relatie 
 daar toe mogte hebben, voorts in naame van den Comparant pen- 
 ningen te ontfangen, daar voor quitantie te passeren, de luijmagtige 
 en nalatige Debiteuren door middelen regtens tot betaling van 
 d’interessen en capitalen respectivelijk te constringeren, deselve 
 naa stijl locaal te poursuiveren, terminen te respicieren, sen- 
 tentien te aanhooren, de voordelige ten uijteijnde toe vervolgen, 
 van de nadelige te appelleren en provoceren, voorts de nodige 
 cautien te stellen, accorderen, transigeren, acten dien aangaande 
 te passeren en deselve helpen sluijten, in ’t generaal alles te 
 doen wat den Comparant, selve præsent zijnde, soude kunnen mogen 
 en moeten doen, schoon tot een of ander nader of specialer vol- 
 magt gerequireert wierde, deselve in dese als voor geinsereert 
 willende gehouden hebben, met magt van een of meer te 
 substitueren en belofte van ratihabitie en indemniteijt als 
 naa regten, daartoe domicilium te kiesen, met renunciatie van 
 alle exceptien dese eenigsints contrarierende, mits de Geconstitude. 
 verpligt blijve wegens dese administratie jaarlijks op den 1. Januar. 
 van ijder jaar te doen bewijs, rekening en reliqua.  Actum den 18. Januar. 
 1768. 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerden Andries Op de Winkel 
 en Willemtje van Asselt Eheliedn., zijnde hij eerste Comparant volgens 
 magescheijt van sijn ouderlijken boedel, in dato d. 17 April 1765, 
 Eijgenaar en Besitter van het onderbenoemde huijs en erve, en ver- 
 klaren in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over 
 sulks kragt deses te cederen en transporteren aan Loge Stevens 
 en Gerbreg Vermeer Eheldn. een huijs en erve, staande en gelegen 
 in de Vijhestraat tussen de huijsen van Loge Reijers en Evert 
 Kreenen, met alle desselfs lusten en lasten, mitsgaders de Bak- 
 kereij met den aankleven van dien, waar van een nadere inventaris 
 sal werden gemaakt, door Comparanten ondertekent en gehouden als 
 hier geinsereert, alles soo als ’t selve thans bij Comparanten be- 
 woond werd, doende in ordinaris verponding                           , voor een 
 summa van twaalf hondert gulden Hollands, de kosten van 50 peñ. en trans- 
 port ijder voor de helft, van welke koopspenningen de 
 Comparanten bekennen voldaan en betaalt te zijn, belovende 
 voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, 
 tot ordinaris verponding 1766 en heerstedegeld ult. Junij 1767 ver- 
 schenen incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en 
 submissie als naa regten. 
 Daar benevens hebben Comparanten dit voorsr. huijs met de Bak- 
 kereij gehuurt voor den tijd van drie agter een volgende jaaren, 
 aanvang nemende op dato deses briefs, onder conditie dat Comparanten 
 gehouden en verpligt sullen zijn gedurende gem. drie jaaren 
   in 
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 in voorsr. huijs te bakken en de Bakkersnering te excerceren 
 en wanneer sij daar in kwaamen te manqueren, sonder vorig 
 opsage van stonde aan van ’t gebruijk van gemelte huijs 
 sullen wesen verstoken, voor welkcke gebruijk en inwoning ge- 
 durende die drie jaaren Comparanten geen huur sullen betalen, 
 maar alleen kunnen volstaan met betaling van de jaar- 
 lijkse lasten, soo van verponding als heerstedegeld.  Actum 
 Harderwijk, 19. Januar. 1768. 
 
 Voor Holthe en Van de Graaff Schepenen compareerden Roelof 
 Jagers en Alida Bruijkers Eheliedn., welke verklaaren in een 
 vast en stedigen erfkoop op den 23 Decemb. 1762 uijt de hand 
 te hebben verkoft en over sulks te cederen en transporteren 
 een huijs en erve, staande op de Smeepoorterbrink tussen ’t huijs 
 van Comparanten ter eenre en het koetshuijs van den Heer 
                        ter andere sijde) 
 Burgemr. H. van Westervelt , \/ soo als bij de onderbenoemde Koperen 
 bewoond werd, doende in ordinaris verponding f. 2-:-8, aan Aris 
 van Leeuwen en Evertje Momme Ehelieden, voor agt hondert 
 gulden Hollands, waar van Comparanten bekennen voldaan en 
 betaalt te zijn, belovende voorsr. huijs te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 Harderwijk, den 19. Januar. 1768. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten 
 en verklaaren in een vast en stedigen erfkoop te hebben ver- 
 koft en kragt deses te cederen en transporteren een opstal van 
 een enkele boog, staande agter de muur tusschen de schuur 
 van de Kinderen van den Oud Burgermr. Wilbrennink en der Kooperen 
 huijs, gevende jaarlijks aan de Stad voor booggeld ses stuijvers 
 aan de Heer Jan Bavius de Vries, Oud Raad en Fiscaal op Suri- 
 namen en Vrouwe Maria Catharina Cores Ehelieden, voor een  
 summa van dartig gulden, daar van Comparanten bekennen vol- 
 daan en betaalt te zijn, belovende voorsr. opstal te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop regt 
 is, onder verband als na regten.  Actum Harderwijk, den 19. Januar.  
 1768. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Aris van Leuwen en Evertje 
 Momme Eheliedn. en verklaaren in een vast en stedigen erfkoop 
 op d. 23 Decemb. 1762 te hebben verkoft aan Aart Verhoef en Teuntje 
 van Muijden Ehelieden, en over sulks kragt deses te cederen en 
 transporteren, een huijs met sijn ap en dependentie, staande in 
 de Snijdersstraat tussen de huijsen van Jan van Raalten en 
 Evert Fijn van Draat, soo als thans bij Kooperen bewoond werd, doende 
 in ordinaris verponding f. 3-17-2, voor de summa van vijf hondert 
 gulden Hollands, daar van Comparanten bekennen voldaan en be- 
 taalt te zijn, belovende voorsr. huijs te wagten en wharen kom- 
 mervrij en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, den 19. 
 Januar. 1768. 
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 Voor De Wolff en De Meester Schepenen compareerden Gerret Scher- 
 renberg en Jannetje Willems Ehelieden, en bekenden in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cede- 
 ren en transporteren aan Teunis Trip een hof, gelegen voor aan in 
 de Nijptang tussen Claas Wesenhagen en Geertruij Israels, doende 
 in ordinaris verponding f. -6-10, voor hondert en dartig gulden vrij- 
 geld, daar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te 
 zijn, belovende voorsr. hof te wagten en wharen kommervrij en 
 alle voorpligt, tot de ordinaris verponding 1766, daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 23. Januar. 1768. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wierden Bur- 
 gen, als voorvank regt is, Andries Snel en Dirk Karssen voor het 
 erf en sterfhuijs van Grietje Balk Weduwe Lubbertus Volte; 
 des beloofde Jan Volte, haar eenige nagelaen Soon en univer- 
 seel Erfgenaam, voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum 
 Harderwijk, den 24. anuar. 1768. 
 
 Voor H. van Westervelt en Holthe Schepenen loofden en 
 wierden Burgen, als voorvank regt is, Claas Aardsen en Hendrik 
 Jurriaansen voor het erf en sterfhuijs van Gerret Gerretsen; 
 des beloofde Dirk Bitter, als in huijwlijk hebbende Goosje 
 Gerrets, Dogter van geseide Gerret Gerretsen, voorsr. Burgen 
 te vrijen als erfhuijs regt is. 
 Des compareerden Kil Jansen, als in huijwlijk hebbende 
 Grietje Jansen, Voordogter van wijlen Stijntje Hendriks, laatst- 
 maal getrouwd geweest met Gerret Gerretsen gemelt, mitsga- 
 ders Berend Jansen, zijnde een Soon van geseide Stijntje Hendriks 
 en Aalt Breunissens Vrouw Teunisje Jansen, en verklaarden 
 ijder van haar respectivelijk haar aandeel in den boedel van 
 geseide Gerret Gerretsen te cederen en overtegeven aan den 
 eersten Comparant Dirk Bitter en Goosje Gerrets Eheliedn., sulks 
 voor de summa van twaalf gulden ijder, daar van sij mits deese 
 bekennen voldaan en betaalt te weesen, renuntierende dienthal- 
 ven van alle op en aanspraak, welke sij uijt eenigen hoofde 
 op de nalatenschap van Gerret Gerretsen soude kunnen ma- 
 ken, stellende tot een whaarborg haar persoonen en goederen 
 ten bedwang en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, 
 den 30. Januar. 1768. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Jan Volten, als eenige 
 en universele Erfgenaam van wijlen sijn Moeder Grietje Balks Wede. 
 Lubbertus Volten, en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
 Volmagt te maaken, sulks doende kragt deses, den Advcaat E.J. 
 Ammon, ten eijnde alle des Comparants saken so buijten als in 
 regten waarteneemen, tam agendo quam defendendo, de Debiteuren 
 door middelen regtens tot betaling te constrigeren, met wat ingangen 
 van regten de saaken ook dienden begonnen te worden, deselve 
 ten uijteijnde en executie te prosequeren, penningen te ontfangen 
 en daar voor te quiteren, te accorderen en te transigeren, en 
   ge 
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 generaal alles te doen en te verrigten wat den Comparant 
 soude konnen, mogen of moeten doen, alles met magt van sub- 
 stitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, mits de 
# daartoe verbindende de Geconstitueerde doe rekening en reliqua, #   Actum Harderwijk, 
 Comparant sijn persoon en den 1. Febr. 1768. 
goederen als regtens.  
  
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Steven 
 Toersen en Hendrica Gruters Ehelieden en verklaren in een vast en 
 stedigen erfkoop uijt de hand te hebben verkoft en kragt deses te 
 cederen en transporteren aan Hendrik Zikken en Anna Sophia 
 Wellemans Ehelieden en haar Erven, een huijs met desselfs ap 
 en dependentie, staande in de Kleijne Haverstraat tussen de 
 agterdeur van Andries Wulven en de schuur van Evert Bun- 
 schoter, soo als Comparanten hetselve bewoonen, en sullen ‘t 
 selve gratis blijven bewoonen tot 1. Meij aanstaande, doende 
 in ordinaris verponding f. 1-5-4, voor vier hondert Caroli guldens 
 vrijgeld, daar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt 
 te weesen, des beloofden voorsr. huijs te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 1766 en heerstede- 
 geld ult. Junij 1767 verschenen, daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 1. 
 Februar. 1768. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen compareerde Frankje 
 Willems Weduwe van Teunis Jansen, sig sullende verander- 
 saten verklaart, naa examinatie van den staat haares 
 boedels, aan haar twee minderjarige Kinderen, genaamt Jan 
 Teunissen en Beeltjen Teunis, voor haar Vaders versterf te bewij- 
 sen ijder een sijlvere Ducaton, te betalen als de Kinderen 
 respectivelijk sullen mondig weesen, nemende voor het overige 
 op sig alle lasten en schulden van den boedel, waar voor 
 sij aanneemt haare voorsr. Kinderen te wagten en wharen 
 als regt is, voorts deselve te sullen alimenteren, kleden en 
 reden tot haar meerderjaigheijt, soo als den staat des boedels 
 sal koomen te requireren, alsmeede te laaten leeren ’t gunt 
 tot een kostwinning sal nodig weesen. 
 Hier waaren aan, over en meede te vreeden Willem van Leuwen 
 en Bessel Gerretsen, als bij de Heeren van de Magistraat aange- 
 stelt tot Voogden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren geapprobeert en 
 getekent binnen Harderwijk, den 5. Febr. 1768. 
 
 Voor Holthe en Van de Graaff Schepenen compareerden Wouter 
 Jansen en Jannetje Jacobs Ehelieden voor de eene helft, Peter Ger- 
 retsen en Jannetje Reijnten Ehelieden, Jan Gerretsen en Geertje 
 Peter Ehelied., Evert Gerretsen en Jannetje Lubberts Ehelieden,  
 en Wouter Gerretsen voor de andere helft, en bekenden voor 
 sig en haare Erven in een vast en stedigen erfkoop uijt de hand te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en transporteren, 
 aan Aart Lubbertsen en sijn Erven een halv mudde saaijland 
 met sijn houtgewasch, gelegen voor aan in Hierden op Al- 
 berts Engje, ten suijden de Wede. Jan Arndsen, ten noorden Peter 
 Jansen, ten oosten en ten westen aan de Steeg, zijnde thien 
   vrij 
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 vrij, doende in ordinaris verponding behalven de stadstuijver f. 1-5-, 
 voor een hondert en dartig Caroli guldens vrijgeld, daar van Comparanten 
 bekennen voldaan en betaalt te weesen, des belooven sij ijder naar 
 aandeel te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de 
 ordinaris verponding 1766 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband en submissie als na regten, sullende den Koper daar 
 van besit neemen als de schoove van het land is.  Actum Harder- 
 wijk, den 6. Februar. 1768. 
 
 Voor Van de Graaf en Scheltinga Schepenen compareerden Reijer 
 Willemsen den Grooten en Hendrikje Hendriksen Ehelieden, beide 
 met ons gaande en staande, haar verstand, memorie en uijtspraak 
 ten vollen magtig, en verklaarden vooraf te inhæreren soodane 
 huijwlijks voorwaarde, als sijlieden samentlijk bij het ingaan van 
 haar huwelijk binnen Harderwijk den 12. febr. 1752 hebben opge- 
 rigt, gededingt en gesloten, in specie soodaane vrugtgebruijk, 
 als de eerststervende aan de langstlevende ten aansien der onge- 
 reede goederen daar bij vermaakt en versprooken heeft tot sijn 
 of haar dood. 
 Vervolgens hebben Comparanten uijt onderlinge liefde en toege- 
 negentheijt malkanderen en den een den anderen, doende sulks 
 reciproçe kragt deeses, gelegateert en bemaakt het vrugtge- 
 bruijk van alle haar respective natelatene goederen, welker 
 eigendom, vermogens huijwlijks voorwaarde voorsr., aan de langst 
 levende haarer beijden niet competerende is, sullende onder dit 
 vrugtgebruijk in het bijsonder meede gecomprehendeert worden 
 alle soodane goederen, welke de tweede Comparante Hendrikjen 
 Hendriksen van haar halve Broeder Lubbert Hendriksen, volgens 
 testamentaire dispositie voor de Heeren Van Holthe en De 
 Wolff als Schepenen deser Stad op den 2. Januar. 1762 gepa 
 seert, heeft aangeerft en sij voor den eersten Comparant stervende 
 sal komen natelaten, willende en begerende dat de langstle- 
 vende haarer beijden die goederen in tugt sal besitten en agter- 
 volgens tugtregten sal gebruijken zijn ofte haar leven lang, buijten 
 tegenseggen of bespiering van ijmand, edog, soo den tweede Com- 
 paranten voor hem, eerste Comparant, kwam te overlijden, sal hij 
 de goederen van haar Broeder Lubbert Hendriksen niet langer in 
 tugt gebruijken als tot wedertrouwen toe en verder niet, als mede 
 dat dese, als haarlieder mutuele laatste en uijterste dispositie, bij het 
 afsterven een haarer beijen sal effect sorteren en in forme van testa- 
 ment, legaat, codicil of andere betere stiptelijk sal werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is deese door ons getekent en gesegult binnen Harderwijk, 
 den 6. Februar 17C. agt en sestig. was nevens twee cachetten in swart 
 en rood lak getekent H.C. van de Graaff.  Eco Scheltinga. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Willem Hessusius 
 en Johanna Hoefhamer Ehelieden, en verklaarden in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft en kragt deses te cederen en 
 transporteren aan en ten erflijken behoeve van Jan Volte en 
 Hendrikje Karssen Ehelieden en haar Erven, een camp genaamt 
   den 
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 De Padcamp, gelegen in de Sandsteeg, grensende ten westen 
 aan de camp van Cornelis van der Veen, ten oosten de Lijksteeg, 
 soo als bij Antonij Doijeweert in pagt gebruijkt werd, zijnde met 
 geen ander lasten beswaart als met een ordinar. verponding f. 5-6-, 
 aan de Koperen toebehorende de wederhelft, sulks voor vijf hon- 
 dert agt en negentig gulden en thien stuijvers vrijgeld, daar 
 van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te zijn, des 
 beloofden Comparanten voorsr. camp te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 1766 incluijs, 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten, kunnende dese camp van stonden aan bij de Koo- 
 pers werden aanvaart ende het loopende jaar huur tot haaren be- 
 hoeve.  Actum Harderwijk, den 11. Febr. 1768.  
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten, 
 welke bekennen in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
 aan Hendrik Cirkel Senior en Jannetje Menno Eheliedn. 
 een hof, gelegen in de Touwbaan tussen de hoven van 
 den Heer Burgermr. W.J. van Westervelt en Dirk Engelen, 
 in het gangetje daar van de Koopers het regt van ingang 
 toekomt, met sijn getimmer, doende in ordinaris verponding 
 1-2-14, voor vier hondert en veertig guld. vrijgeld, waar van 
 Comparanten bekennen voldaan en betaalt te zijn, des beloof- 
 den voorsr. hof te wagten en wharen kommervrij en alle voor- 
 pligt, tot de ordinaris verponding over 1766 incluijs, daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als 
 na regten.  Actum 11. Febr. 1768. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen, als Overweesmeesteren   
 en soo veel nodig als Geerfdens in Veluwen, compareerde Jan 
 Camps Weduwenaar en Boedelhouder van wijlen Mechtelt 
 van Aken, sig sullende verandersaten, heeft ten overstaan 
 van onderbenoemde Voogden den staat van den geheelen boedel 
 opgemaakt en bij examinatie van dien bevonden in staat te 
 weesen om aan sijne twee minderjarige Dogters, bij wijlen 
 Mechtelt van Aken voorsr. in ehestand verwekt, de eene genaamt 
 Gerharda, oud twaalf jaaren en de tweede genaamt Barta 
 Camps oud thien jaaren, voor haar Moeders versterf te kun- 
 nen bewijsen, gelijk den Comparant verklaart kragt deses aan 
 deselve te bewijsen, een summa van ses hondert Carolij guldens 
 vrijgeld, te betalen als sijne voorsr. Kinderen respectivelijk 
 sullen meerderjarig zijn, of gedurende haar minderjarigheijt 
 kwaamen te huwelijken. 
 Tot securiteijt van voorsr.  capitaal verbind den Comparant 
 niet alleen sijn persoon, gedede en ongerede goedern, maar 
 ook in specie een camp onder Ermelo, de Kreenkamp ge- 
 naamt, waar van Dirk Karsen van de wederhelft eijgenaar is. 
 Daar benevens verklaart den Comparant kragt deeses te 
 renuncieren en aftesien van alle regt, actie of prætensie,` 
      wel 
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 welke deselve, uijt wat hoofde het soude mogen wesen, soude 
 kunnen maaken op soodane erfportie, als desselfs voorsr. twee Dogters 
 soude competeren, in soodane drie duijsent gulden als de Erfgenamen 
 van wijlen Catharina Hulsentop na doode van desselfs Eheman 
 Teunis van Staveren soude competeren, hetselve aan sijne 
 Dogteren voorsr. overlatende, sonder eenige de minste reserve. 
 Boven en behalven dit alles heeft den Comparant aan sijne 
 voorsr. twee Dogters overgegeven de volgende klederen, kleijnodien, 
 silver, goud, linnen, wullen en het geene verder tot wijlen 
 haar Moeders lijf is gehorende en onder haar Oom L. Bunskerken 
 met permissie van Overweesmeesteren is berustende, als: 
 1 greijne rok 
 1 zijde getikte rok 
 1 greijne gestreepte rok 
 1 zijde stoffen rok 
 1. blauwe damaste rok 
 2 witte diemette rokken 
 1 gestreepte baaije rok 
 1 gevlamde chamoise rok 
 1 rood bond Engels jak 
 1 blauw bond Engels jak 
 1 wit bont Engels jak 
 1 bruijn catoene jak 
 1 blaauw zijde jak 
 1 wit bond Engels jak 
 1 wit bond zitsen jak 
 2 witte bonte jakken wit en rood 
 2 witte broeken 
 1 blauw gestreepte broek 
 1 witte borstrok 
 1 rijglijf` 
 1 corsiet 
 1 blauwe linne boeselaar 
 1 witte linne boeselaar 
 4 botte dobbelsteen oostindische boeselaars 
 2 roode friese boeselaars 
 2 bonte catoene boeselaars 
 4 kleijne roode doekjes 
 23 hembden 
 12 feijtels 
 13 sakdoeken 
 1 paar muijlen 
 1 blauwe zijden hoed 
 1 swarte sijde voorschoot 
 9 kuijf mutsen met kant 
 4 bandon mutsen met kamerdoek 
   17 
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 17 ronde mutsen met langet en kamerdoek 
 1 kuijfmuts met kamerdoek 
 2 mutsen sonder kant 
 6 witte kapertjes met kant 
 16 paar boord mouwen 
 8 ondermutsen 
 3 halfjes met kant 
 1 halfje met een strookje 
 4 halfjes sonder kant 
 3 paar witte handschoenen 
 1 paar swarte fluweele moffen 
 1 zijden kaper 
 1 floerse kaper 
 1 swart zijden capje 
 8 neteldoekse halsdoeken 
 1 gestikte doek 
 1 rood zijde cintuur 
 1 boek met silvere krappen 
 1 dº. sonder krappen 
 1 eau de la Reine doosje 
 1 silvere snuijfdoos 
 1 silvere vingerhoed 
 1 snoer coralen met 1 goude slot 
 1 goude cintuur gespe 
 1 goude hoepring 
 2 goude ringetjes. 
 strekkende verders tot memorie, dat hier onder gespecificeert 
 staan de kleederen, silver, goud etc. ’t welck aan sijne Dogteren 
 door wijlen Catharina Hulsentop voorsr. gegeven en onder haar 
 Oom Lubbertus Bunskerken voorsr. meede berustende is, 
 te weeten: 
 1 blaauwe zijde japon 
 1 roode gestreepte japon 
 1 blauwe caleminke rok 
 1 swarte greijne rok 
 1 roode Arabische rok 
 1 bonte gestikte rok 
 1 zitse wit bonte rok 
 1 witte rok 
 1 wit jak 
 1 rood gestreept jak 
 1 blaauw jak 
 2 witte borstrokken 
 1 flodderhoet 
 2 swarte waaijers 
 1 boek met sijlvere krappen 
 1 nagt maals boekje met silver beslag 
   1 
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 1 sijlvere haak 
 1 witte boeselaar 
 2 Engelse zitse boeselaars 
 2 catoene boeselaars 
 8 feijtels 
 4 neteldoekse doeken 
 1 doek met kant 
 4 sakdoeken 
 3 mutsen met kant 
 2 mutsen met strooken en langetten 
 1 paar lubben met kant 
 1 paar mouwen met kant 
 7 nagt mutsen met kant 
 2 halsjes met kant 
 1 paar moffen 
 1 paar handschoenen 
 9 paar boord mouwen 
 3 witte sakken 
 2 ondermutsen 
 1 halsje 
 7 hemden 
 zijnde nog voor sijne Dogters onder gem. L. Bunskerken berus- 
 tende ’t geene deselve tot een gedagtenis van voorsr. Catha. 
 Hulsentop voor uijtgemaakt is, te weeten 
      aan Gerarda Camps 
 1 goude ketting met een fijn boord 
 1 sijlver tuijg 
 2 paar goude haeken 
      aan Barta Camps 
 1 goude cintuur gespe 
 1 goud ringetje 
 2 goude oor ringetjes met 2 fijne paaerlen daar aan 
 1 goude haak en oog . 
 Vervolgens heeft den Comparant alle de lusten en lasten, 
 uijt en inschulden van den geheelen boedel op sig genoomen 
 met belofte om sijn voorsr. Kinderen voor alle op en aanspraak 
 ten allen tijden te sullen wagten en wharen, onder verband 
 van sijn persoon en goederen, ten bedwang en submissie als 
 na regten, nemende daar benevens aan om sijn voorsr. Dogteren 
 tot haar mundige dagen ofte tot haar huwelijk toe te 
 sullen reden, kleeden, alimenteren en van alle het nodige voorsien, 
 deselve ook te laeten leeren ’t geen naa staat en omstandigheden 
 van sijn boedel sal werden vereijscht en tot nut en dienst van sijne 
 voorsr. Dogteren sal kunnen verstrekken. 
 Hier waaren aan, over en mede te vreden Lubbertus Bunskerken 
   en 
  



 213

ORAH-154  1768 fol.095vso 
 
 en Teunis van Staveren, bij de Heeren van de Magistraat 
 aangestelt tot Voogden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons onderges. Overweesmeesteren geappro- 
 beert en bij ons als Geerfdens in Veluwen nevens Compn. respective 
 gesegult en getekent binnen Harderwijk, den 11. Febr. 1768. 
 was nevens vier cachetten in swart lak en een in rood lak 
 getekent  D. Boonen. Eco Scheltinga. L. Bunskerken, 
 Teunis van Staveren, Jan Kaemp. 
 onderstont  dit vorenstaande magescheijt, voor soo verre ’t ver- 
 band van een camp lands voor ’s Moeders versterf aangaat, en 
 per copiam geextraheert was quod clausulas concernentes, 
 geregistreert ten prothocolle van Ermelo, Buijrschap Hoop- 
 huijsen fol. 288 vs. en 289 recto op den 16 Maart 1768. 
 get H.J. Ardesch, Proth. ibidem. 
 
 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen bekent Geertje Hen- 
 driks Wede. van Reijers Lubbertsen en haare Erven verkoft te 
 hebben haar welgelegen huijs aan Teunis Eijbertsen en 
 Geertruij Jonkman en haare Erven, doende in ordinaris 
 verpondinge 2 guld. 13 stuijvers 2 peñ., staande bij de Hooge 
 Bruggepoort naast een huijs van Dirk Engelen aan de 
 eene sijde en aan de andere sijde naast een huijs van 
 Lubbertus Bunskerken, voor een somma van drie hondert 
 en vijftig guldens vrijgeld, transport en den 50.ten penn. voor 
 Kopers rekeninge, daarentegens sal den Verkoper betalen de ver- 
 pondinge en heerstedegeld, soo verre als dan betaalt kan wor- 
 den, alsoo ’t huijs op Meij 1768 sal gelevert worden, waar na 
 wij verbinden persoon en goederen, alles als na regten en Stads 
 willekeur.  Actum Harderwijk, den 15. Febr. 1768. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Schrassert Schepenen loofden en 
 wierden Burgen, als voorvank regt is, Willem Brink en Willem van 
 Luijk voor het erf en sterfhuijs van Willem Fijn van Draat en 
 Gijsbertje Cornelis, in leven Ehelieden; des beloofden Evert Fijn 
 van Draat, Harmannus van Cleef als in huijwlijk hebbende 
 Grietje Fijn van Draat, Aaltje Fijn van Draat, en Reijer van 
 Aaken als in huijwlijk hebbende Willemtje Fijn van Draat,  
 Kinderen en Erfgenamen van voorsr. Ehelieden, geseide Burgen 
 te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk, den 16. Febr. 
 1768. 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen loofden en wier- 
 den Burgen, als voorvank regt is, Jan Hannissen en Dirk van 
 Otterloo voor het erf en sterfhuijs van Jacobje Hondius Weduwe 
 van Jan Straalman, des beloofde Petertje Cornelis Weduwe 
 van Jan Straalman Junior, volgens huijwlijkse voorwaarden 
 tussen haar en haar voorsr. Eheman op den 1. Octob. 1762 opge- 
 rigt, en opgevolgde testamentaire dispositie bij wijlen Jacobje 
 Hondius met en benevens haar voorsr. Soon opgerigt den 26. Junij 
 1766, Erfgenaam testamentair omtrend het gerede en in qualiteijt 
   als 
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 als Tugtenaresse van de ongerede goederen, voorsr. Burgen te vrijen 
 als erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk, den 18. Febr. 1768. 
 
 Voor Van de Graaff en Scheltinga Schepenen compareerde Jacob Weerds, 
 geboortig van Nederwenningen Canton Zürich, sig binnen dese Stad in 
 den huijwlijksen staat hebbende begeven, alhier Burger is en sijn 
 fixum domicilium hout, verklaart te constitueren en magtig te 
 maken N.N. Zinner, Bedienaar des Goddelijken Woords te Neder- 
 winningen in het Canton Zürich, dat vermits des Comparants Broeder 
 Casper Weerd sonder egte Kinderen natelaten binnen Nijmegen is 
 komen te sterven, gedient hebbende onder het Regiment van den 
 Heer Lieutenant Generaal Sturler en aldaar tot Nederwenningen 
 voorsr. eenig goed en geld komt natelaten, waar toe den Comparant 
 met desselfs Suster Threna Weerd de naaste zijn, den geseiden 
 Heer Zinner te qualificeren en auctoriseren bij desen om in des Comparants 
 naam die erfnis van wijlen sijn Broeder te helpen aanvaarden, de lasten 
 en schulden te betalen, de penningen te innen, daar voor quitantie 
 te passeren, de onwillige Debiteuren in regten te vervolgen tot de 
 sententie en executie incluijs, voorts te caveren, transigeren, en alles 
 te doen om dese nalatenschap tot consistentie te brengen, daar naa 
 scheijding en deijling met sijn voorsr. Suster of desselfs Regthebbende 
 te formeren, deselve naamens de Comparant te ondertekenen 
 en ’t geen den Comparant competeert overnemen en denselven toe- 
 senden op de beste en bequaamste wijse als de Geconstitueerde 
 sal goedvinden, en teffens te doen bewijs, rekening en reliqua, alles 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 onder verband en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, den 
 18. Februar. 1768. 
 
 Voor Van de Graaff en Scheltinga Schepenen compareerden Beerd 
 Dirksen en Naaltjen Claasen Ehelieden en bekennen in een vast 
 en stedigen erfkoop uijt de hand te hebben verkoft en kragt deses 
 te cederen en transporteren, aan en ten erflijken behoeve van 
 Jan Aaltsen en Dirkjen Jans Eheliedn., een halv math hoojland, 
 gelegen op de Hoge Mehen, gelandet ten westen aan Bastiaan  
 Olofsen, ten oosten Renger Jansen, doende in ordinaris verponding 
 :-13-8, voor negentig gulden vrijgeld, daar van Comparanten beken- 
 nen voldaan en betaalt te weesen, des beloofden voorsr. halve math 
 te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de verpon- 
 ding 1766 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.  Actum 20. Febr. 1768. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen als Overweesmeesteren 
 compareerde Jacob Havercamp, Weduwenaar en Boedelhouder van 
 Geertje Geurts, met deselve geen huijwlijks contract hebbende opge- 
 rigt en alsoo ten halven goede sittende, sig willende verandersaten, 
 verklaart met overleg der onderbenoemde Voogden aan sijn Dogter Megteltje 
 Jacobs, bij sijn voorsr. overleden Vrouw in ehestand verwekt, gaande in 
 haar sesde jaar, voor Moeders versterf te bemaken en in bewaring van 
 Wouter Gerretsen overtegeven ’t volgende: 
 een lang swart jak 
 een kort bont jak 
 een greijne rok 
 vijf hembden 
 een rijglijf 
 een silvere beugeltas. 
   voor 
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 Voorders bewijst den Comparant aan sijn voorsr. Dogter twee ducaten 
 als deselve sal meerderjarig zijn te betalen. 
 Daar benevens is sijn voorsr. Dogter nog competerende volgens testa- 
 ment, door haar Groodvader en Groodmoeder Geurt Hendriksen en 
 Hilletje Hartgers in leven Eheliedn. den 2. Meij 1759 opgerigt, de 
 summa van vijftig gulden, naa doode van haar geseide Groodmoeder 
 te vorderen, waar van de tweede vijftig gulden aan dese Comparant 
 toebehoord, en dus alle mogelijke sorg sal dragen dat die hondert 
 gulden, aan sijn overleden Vrouw in plaats van loon gelegateert en 
 naa doode van Hilletje Hartgers voorñ. naablijvende, werden inge- 
 vordert en ten nutte van het Kind geemploijeert. 
 Daar benevens neemt de Comparant op sig alle lusten en lasten van 
 den boedel, mitsgaders om sijn voorsr. Dogter te alimenteren, kleden, 
 reden en doen leeren ’t geen sij tot haar bestaan ordentlijk sal 
 van noden hebben. 
 Hier waaren aan, over en meede te vreeden Wouter Gerretsen en 
 Lambert Haverkamp, bij de Heeren van de Magistraat aangestelt 
 tot Voogden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren geapprobeert en 
 getekent binnen Harderwijk, den 20. Febr. 1768. 
 
 
 Voor Boonen en Pannekoek Schepenen compareerde Mr. Abraham 
 van de Graaff, Secretaris deser Stad, te kennen gevende dat sijnl. 
 met en benevens de Heer Cornelio van Castricum bij testamentaire 
 dispositie van wijlen Vrouwe Anna Maria Cocq Weduwe wijlen 
 de Heer Hendrik van Castricum, voor den Notaris Salomon Dorper en 
 sekere Getuijgen binnen Amsterdam den 5. Januar 1767 gepasseert, 
 te samen en ijder van hun in ’t bijsonder zijn aangestelt tot 
 Executeurs en Redderaars van haar boedel en sterfhuijse, mitsga- 
 ders tot Voogden over de minderjarige Kind of Kinderen van haar 
 Dogter Henriette Cornelia van Castricum en tot Administrateurs 
 van der Kinderen goederen, in specie van het verbondene capitaal 
 van twintig duijsent gulden, bij voorsr. dispositie met meerdere ge- 
 expresseert, alles met magt, last, gesag en vermogen als haar 
 na regten competeert, ook met magt om ijmand nevens sig te 
 mogen neemen of in sijn plaatse te stellen en daar meede te 
 vervolgen tot den uijteijnde van haarlieder behering en bestiering 
 toe; en verklaarde uijt kragt van dese vooraangetoge clausule 
 magt en gesag daar bij vervat, te constitueren en magtig te 
 maaken den Heer Cornelio van Castricum, om den Comparant in 
 alle voorkomende gevallen in en omtrend den boedel en nalaten- 
 schap van wijlen gemelte Vrouwe Anna Maria Cocq Wed. Hen- 
 drik van Castricum om den Comparant in alle voorkomende ge- 
 vallen te representeren, sijn plaats als Executeur in alles, niets 
 uijtgesondert, te vertreden, quitantien te passeren en verdere papieren, 
 daar het vereijscht word, te ondertekenen, penningen den boedel 
 specterende te ontfangen, deselve provisioneel onder de respective 
 Erfgenamen te verdeijlen om daar van terstond emploij te kunnen 
 maaken, den boedel van alle lasten te suijveren en deselve met 
 alle mogelijke spoed tot liquiditeijt en constitentie te brengen, 
 voorts van ’t gunt sedert het overlijden van gemelte Vrouwe Anna 
 Maria Cocq ontfangen of uijtgegeven mogt werden specifijque 
 aantekening te houden, om tijdens de scheijding in staat te wesen 
 voor sig en naamens den Comparant als Executeur niet alleen een 
 staat en inventaris van den boedel te kunnen geven, maar ook 
 van alles te kunnen doen behoorlijk bewijs, rekening en reliqua. 
   En 
    
 
 
 
  
  
 



 216

 
 
ORAH-154  1768 fol.097 
 
 Ende ten aansien van de twintig duijsend guldens capitaal, bij wijlen 
 Vrouwe Anna Maria Cocq Weduwe Hendrik van Castricum privativelijk 
 geschikt voor de Kinderen van Vrouwe Henrietta Cornelia van Castri- 
 cum en volgens teneur van derselver dispositie geconverteert in obliga- 
 tien tot lasten van de Provincie Holland en Westvriesland, verklaart 
 den Comparant sijn mede Voogd en Administrateur, den gemelten Heer 
 Cornelio van Castricum, te qualificeren en auctoriseren, gelijk deselve 
 qualificeert en auctoriseert kragt deser, om van sijnentwegen 
                            ( gemelte obligatien in goede bewaring te neemen) 
 voorsr. voogdeij en administratie waar te neemen, \/ de jaarlijkse 
 interesse te laeten ontfangen, deselve aan der Kinderen voorsr. 
 Moeder volgens de intentie van de overledene te voldoen en daartegens 
 behoorlijke quitantie te eijschen, met ’t geen verder tot decharge en ver- 
 andwoording van den Comparant omtrend sijn vooraangetogen qualiteijt 
 soude kunnen verstrekken, voorts generalijk alles te doen en te laeten 
 geschieden wat de Comparant selve, soo als Executeur en als Administra- 
 teur præsent wesende, soude kunnen en mogen of moeten doen, schoon tot 
 een of ander nader of specialer volmagt gerequireert wierd, in dese wil 
 geinsereert hebben, alles met magt van substitutie ’t zij van een of 
 meer personen, belofte van ratihabitie en indemniteijt met verband 
 van sijn persoon en goederen, deselve submitterende ten bedwang als 
 na regten, sullende nogtans den Heer Geconstitueerde verpligt blijven 
 wegens sijn bewind en administratie aan den Comparant te doen behoor- 
 lijke verandwoording.  Actum Harderwijk, den 22. Febr. 1768. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen en Overweesmeesteren compareer- 
 de Harmina Kholen Weduwe van wijlen Karel Hendrik Kevel, sig 
 sullende verandersaten, heeft na examinatie van hetgeen sij heeft 
 en als Dienstmaagd sedert haar overledens Mans dood gedient heb- 
 bende, aan haar minderjarige Dogter Johanna Magdalena voor haar 
 Vaders versterf bewesen een goude ducaat, te betalen als haar geseide 
 Dogter sal mundig weesen, voorts neemt sij aan dat Kind te alimente- 
 ren, kleden en reden, en verder te laeten leeren soo verre haar om- 
 standigheden ’t sullen permitteren. 
 Hier was bij absentie van haar Vader Francois Kholen, woonende op 
 den Hoonhorst onder ’t Karspel Dalfsen, aan, over en meede te vreden 
 Oldert Olders, op heden bij de Heeren van de Magistraat aangestelt 
 tot Voogd. 
 T’ oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren geapprobeert en getekent 
 binnen Harderwijk, den 26. Febr. 1768. 
 
is deese ter Secretarie der Stad Buuren op versoek van de Wede. M.W. van Griethuijsen 
geregistreert in ’t Register van  is volgende scheijding per clausulus concernentes 
testamenten fº.146vs. et seq.  hier geregistreert. 
actum Buuren desen 27. Maart                                                        (L.S.) get. J. Poelmans 
1768 was getek. L.W. Roiveroij Secretar.   16. gl.  
 
 
 Op huijden dato ondergeschreven is tusschen Vrouwe Hendrica Agnes 
 van Dompseler Weduwe en getuchtigde Boedelhoudersche van wijlen 
 de Heer Mr. Melchior Willem van Griethuijsen, in leven eerste 
 Officier en Waardijn van de Provinciale Munt des Furstendombs Gelre 
 ende Graafschap Zutphen ter eenre, en den Heere en Mr. Jan 
 Willem Schomaker, Colonel in dienste van sijn Koninkl. Majesteijt 
 van Pruijssen, in huijwlijk hebbende Vrouwe Sibarta Magdalena 
 van Griethuijsen en den Heer en Mr. Jan Hendrik van Griethuijsen 
   ge 
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 Geheijme en Commercie Raad van Hoogstgedagte sijne Koninklijke 
 Majesteijt van Pruijsen en Vrouwe Johanna Gosina Schomaker 
 Ehel. ter andere sijde, opgerigt, gededingt en gesloten een vriendelijke 
 en onverbrekelijke erfmagescheijt, scheijdinge en deijlinge, van 
 soodane goederen en effecten als bovengemelde Heer Mr. M.W. 
 van Griethuijsen en Vrouw H.A. van Dompseler te saamen 
 beseten hebben en door eerstgem. Heer M.W. van Griethuijsen 
 stervende nagelaten zijn, soo verre die nog in weesen zijn. 
 Tot verstand van welcke erfmagescheijt behoort te worden gepræ- 
 mitteert, dat bij huijwelijksche voorwaarden tusschen dus ge- 
 melde Heer Mr. M.W. van Griethuijsen en Vrouwe H.A. van 
 Dompseler op den 25. Januar 1725 opgerigt, onder andere is gestipu- 
 leert en bedongen: 
 = dat de Bruijd bij eerst afsterven van haaren (doen) toeko- 
 = menden Eheman, het zij dan Kinderen waaren of niet, soude 
 = profiteren alle het gereede tot den huijsholdinge en inboe- 
 = del specterende, ten ware deselve (Kinderen van den Bruijde- 
 = gom uijt dat bedde blijvende) sig quamen te verandersaten 
 = als wanneer etc. 
 Dat voorts bij acte van reciproque tugt, op den 3. April 1753 voor 
 Schepenen der Stad Harderwijk gepasseert, geseide Heer Mr. M. 
 W. van Griethuijsen en Vrouwe H.A. van Dompseler Eh. goedge- 
 vonden hebben: 
 = elkanderen en den een den anderen, dat is de eerst stervende 
 = den langst levenden van hun beijden, te legateren, te besetten 
 = en te bemaken den usufruct en lijfstugt van alles des 
 = eerst overledens gerede en ongerede, soo leen, rijkse als 
 = thins en allodiale goederen, actien en crediten, niets ter 
 = wereld uijtgesondert, omme alle deselve na tugtsregten 
 = te besitten, gebruijken en genieten sijn of haar leven lang 
 = gedurende, sonder dan haar Kinderen sig derselver goede- 
 = ren bij het leven van een hunner Comparanten souden 
 = vermogen te bekroedigen, direct of indirect, veel min desel- 
 = ve te veralieneren of te beswaaren, maar deselve laten 
 = en verblijven bij en onder directie en het volkomen bewind 
 = van de langst levende der Comparanten etc. 
 Hetwelk gepræmitteert zijnde, soo dient verder: 
 Dat de tweede parthij en Condividenten, soo te samen voor 
 haare societeijt als ieder afsonderlijk tot dato deses uijt 
 desen boedel genoten en geprofiteert hebben de somma van 
 drie en seventig duijsent een hondert drie en vijftig guldens 
 vijftien stuijvers tien penningen, en sulks ingevolge specifijque 
 staat en balance daarvan zijnde en door haar betekent, 
 welke van die kragt en waarde gehouden word alsof deselve 
 alhier van woord tot woord was geinsereert. 
 Waartegens an gemelde Vrouwe eerste Condividente uijt des 
 boedels goederen, voor soo verre nog in wesen zijn, eeuwiglijk en 
 erffelijk in vollen eijgendom word toe en aangedeelt: 
             post alia 
 Een huijs en koetshuijs met een plaats daar agter in de 
 Donkerstraat te Harderwijk gelegen, thans door den Heer 
 Profr. Pagenstecher in huur gebruijkt wordende. 
   Een 
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 Een hof, gelegen buijten de Smeepoort in de Touwbaan. 
 Een halve delinge hout in het Speulder bosch in het S chependom 
 van Harderwijk gelegen. 
                     post quiedam alia 
 Neemende de Vrouwe eerste Condividente voorts (schoon ten 
 eenenmaal ongehouden) tot haare privativen lasten soodane 
 somma van drie duijsent guldens, als aan Mevrouw de Weduwe 
 van den Heer Burgermr. van de Graaff is schuldig bekent, 
 alsmede eene summa van vijftien hondert gln. door den Heere 
 Secretaris Opgelder voorgestrekt. 
 De somma van vier hondert gln. aan de Erven van d. Heer Bur- 
 germr. Pronk verschult. 
 De somma van darthien hondert gln. aan Mevrouw de Gravinne 
 van Quadt tot Wijkradt, doenmaals Douairière van den Hoog- 
 Welgeboren Heere Baron van Hekeren van Campherbeek, 
 schuldig bekent. 
 En eijndelijk de somma van duijsent gln. aan Mevrouw de Weduwe van 
 den Heere Oud Burgermeester Piek schuldig beleden. 
 Alles egter ongepræjudicieert het regt van eijgendom en tugt, de Vrouwe 
 eerste Condividente aan de voorschreve toegedeelde goederen compete- 
 rende, en voorts met dien verstande, dat de partijen tweede Con- 
 dividenten gehouden sullen zijn de jaarlijkse interessen van de 
 voorschreve, soo gevestigde als ongevestigde capitalen, te samen 
 bedragende een somma van een en veertig duijsent twee hondert 
 gulds., als alleenlijk aan haar en haare societeijt voorgestrekt en 
 door deselve privative genoten zijnde, te voldoen voor soo verre ijders 
 aandeel beloopt en in den hier voren gemelden staat en balans 
 met meerdere geexprimeert is. 
 Waar meede dan de Condividenten ten opsigte van den boedel en na- 
 latenschap eeuwig en erflijk verklaren te zijn gescheiden en 
 gedeelt, sonder op elkanderen of den een op den anderen dies 
 aangaande eenig het minste regt of eijgendom te prætenderen anders 
 als hier vooren gemelt is. 
 In waarheijts oirkonde sijn hier van drie eensluijdende gemaakt, 
 het eene geschreven op een quartiers zegul van sestien gulden, en 
 de twee anderen ijder op een zegul van vier stuijvers, en door Par- 
 thijen Condividenten nevens twee daar toe versogte Nagescheidts- 
 vrienden getekent en gesegelt binnen Nijmegen, den 8. Maart 
 17C. agt en sestig. was met diverse handen geteekent 
 H.A. van Griethuijsen                             J.W. Schomaker 
 gebr. van Dompseler                             S.M. Schomaker 
 J.H. van Griethuijsen                             gebr. van Griethuijsen 
 J.G. van Griethuijsen                             L. van Dam 
 geb. Schomaker                                    als magescheijts Vriend 
                              S. Haspels 
                              als magescheijts Vriend 
                                               Registrat. 29. Maart 1768 
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 Voor H. van Westervelt en Boonen Schepenen compareerden Elbert 
 Jansen en Maesjen Rijkerts Ehelieden, tut. marito, Gerret Gerret- 
 sen, pro se en de rato caverende voor sijn absente Suster Lijsbeth 
 Gerrets, Roelof Maters en Gerretje Jans Ehelieden, de Vrouw 
 met de Man geadsisteert zijnde, voorts Wouter Evertsen en mede 
 de rato caverende voor sijn Broeder Nuij Evertsen, en Aart Jansen, 
 tijdelijke Diacon van Ermello namens en van wegens desselver 
 Aluma Woutertje Aalts, alle welke Comparanten mede de 
 rato gecaveert hebben voor den absenten Evert Michelsen, alle 
 te samen naaste Vrinden en mede Erfgenamen van wijlen 
 Wouter Michelsen genaamt Van Wijk, overleden tot Weesp, 
 en verklaarden in de beste en bestendigste forme regtens te 
 constitueren en magtig te maken kragt deses, Evert Rijkerssen 
 en Michel Evertsen, mede naaste Vrinden en Erfgenamen 
 van voorñ. Wouter van Wijk, ende die te saamen off ijder in het 
 bijsonder, ten eijnde om tot Weesp de erfhuijse van meergem. 
 Wouter van Wijck te adieren en haarlieder personen te re- 
 præsenteren, soo met ’t eijschen van staat en inventaris, 
 erfhuijsverburgen, in- en uijtschulden inte vorderen en betalen, 
 goederen en gelden te ontfangen en daar voor te quiteren, en 
 voorts soo in als buiten regten te doen en te laeten geschieden 
 hetgeen tot bekominge van die erfnisse nodig wesen sal en 
 sij Comparanten, se;fs præsent zijnde, soude kunnen en mogen 
 of moeten doen, ofschoon al een nader off ampelder volmagt 
 gerequireert wierde, deselve in soo’n val houdende als off in 
 desen geinsereert waare, met magt om een off meer in dersel- 
 ver plaats te substitueren, onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, mits Geconstitueerdens gehouden blijven 
 van haare verrigtinge te doen bewijs en reliqua, onder ver- 
 band en submissie als na regten.  Actum den 14. Maart 1768. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Dirk Schomaker en 
 Peter Goedvree, beide Burgers en alhier ter Stede woonagtig, en 
 verklaarden mits deese wel gekent te hebben Wouter Michel- 
 sen, wiens Moeder is geweest Niesjen Gerrits, en dat die Wou- 
 ter Michelsen alhier lang gewoont heeft en vervolgens naa s’Gravenland 
 is gaan woonen, sonder Broeders of Susters gehad of nagelaten te 
 hebben. 
 Dat sij, Attestanten, ook seer wel kennen Evert Rijkersen en 
 Maasje Rijkertsen Ehevrouw van Elbert Jansen, gelijk meede 
 Evert Michelsen, dan nog Gerret Gerretsen en Lijsbet Gerret- 
 sen en Gerretjen Jans, Huijsvrouw van Roelof Maters en dat 
 sijlieden volle Neven en Nigt van bovengem. Wouter Michelsen 
 van ’s Moeders sijde zijn, sonder dat haar, Attestanten, bewust is 
 datter meerder Erfgenamen van ’s Moeders sijde voorhanden off 
 in weesen zijn, geevende sijlieden voor reden van wetenschap 
 dat sijlieden alhier geboren en altoos gewoond en met de 
 bovengenoemde personen goede kennisse gehouden hebben, 
 all hetwelke sij verklaarden de opregte waarheijt te zijn , onder 
 offerte van dese haare verklaringe met solemnelen eede, des 
 gevergt, te willen bevestigen,  Actum den 14. Maart 1768. 
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  Naa stijl van ’t wisselregt is volgende protest 
  van non acceptatie hier geregistreert. 
 Op heden den 17. Maart 1768 heb ik, ondergeschreven Secretaris der 
 Stad Harderwijk, als last en ordre hebbende van den Heer Cornelio 
 van Castricum, woonagtig tot Amsterdam, mij vervoegt ten huijse 
 van de Heer J.B. de Vries, Oud Raad Fiscaal van Suriname, woonende 
 alhier en sijn E. sprekende gevraagt om acceptatie van een ori- 
 ginele wisselbrief, waarvan de Copie luijd als volgt: 
 
 Surinaamen d.6. October 1767. 
  voor f. 474-:- court. geld 
 Ses weeken na sigt betaalt dese mijne tweede wisselbrief (de 
 eerste onvoldaan zijnde) aan d’ Heer L. Nepven of ordre de summa 
 van vierhondert vier en seventig guldens en – stuijvers court. geld, 
 de waarde alhier genooten van denselven, stelt op reekn. aan 
 mij ondergeschr. sonder verder advijs, van Uw.Ed.Dw. Dienaar. was 
 getekent G.C. Abercrombie. 
 onderstond mijn Heer d’ Heer J.B. de Vries te Harderwijk 
 geendosseert voor mij aan d’Heer D.J. Dandiran, Ontfanger 
 ofte ordre, de waarde van denselven. get  Louis Nepven. 
 verder stond Voor mij aan d’Hr. Jan Swart en Zoon tot Vlissingen ofte 
 ordre, de waarde van Capt. J. de Vriese voor reekn. van ’t schip d’ An- 
 thonij Ewout, niet langer aansprakelijk als anderhalf jaar. Suriname, 
 d. 24. October 1767. was getekent D.J. Dandiran, Ontfanger. 
 lagerstond  voor ons aan d’ Hr. Hendrik de Haan off ordre, waarde 
 in reekening, Vlissingen den 4. Maart 1768. was getekent  Jan Swart 
 en Zoon. 
  
 Waar op sijn Ed. mij ten antwoord gaf, dat hij de wisselbrief  niet 
 sal accepteren, om reden aan den Trekker te melden. 
 Weshalven ik, Secretaris, in den naame als boven, wel expresselijk 
 heb geprotesteert en protestere mits deesen, van manquement 
 van non acceptatie van gem. wisselbrief kosten, schade en inter- 
 essen, om die te verhalen en vorderen volgens regt en stijl van 
 wissel. Aldus geprotesteert binnen Harderwijk ut supra. 
  get. D. Boonen, Loco Secretaris. 
 
Geprothocolleert ten Voor Boonen en Scheltinga Schepenen en Overweesmeesteren compa- 
nieuw. prothocoll Rubr. reerde Willem van Laar, sig in een ander huijwlijk willende begeven, 
Wulleweversstraat fº.222 heeft bij desen afgegoedet en bewesen sijn onmondige Kind Hendrik van 
 Laar, in ehestand bij Jacoba Paddinga Zall. geprocreërt, om aan ’t selve, 
 als het tot sijn mondige dagen sal gekomen zijn, uijt te reijken als 
 volgt: 
 een nieuw testament met twee sijlvere krappen 
 een silvere beugeltas 
 twee goude ringen 
 een silver eaudelareine doosje 
 een silvere punthaak 
 een paar silvere gespen 
 twee goude oorbellen 
 en eenhondert en vijftig guldens 
   en 
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 en nog belooft den Comparant het voorschreven Kind in kost, drank 
 en klederen te alimenteren en voorts te laaten leeren leesen 
 en schrijven als redelijk en naa sijn staat ordentelijk is, waar 
 voor den Comparant verbind sijn huijs in de Luttekepoortstraat 
 naast dat van Hendrik van Asselt, van Barent Bentick aange- 
 koft. 
 Hier waaren over en mede te vreden Aard Muller en Jan Coopsen, 
 als bij de Heeren van de Magistraat aangestelde Voogden over den 
 onmundigen Hendr. van Laar.  Actum den 18. Maart 1768. 
1768. 29 Maart geregistreert 
de scheijding tussen de Wede. Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden Jan Ja- 
Griethuijsen en haar Kinderen cobsen en Derkje Lubberts Ehel., Jacobje Hendriks, geassisteert met 
siet supr. fº.97 et seqs. Jan Jacobsen voorñ., Hendrik Cornelissen, Jacob Aalten in huijwlijk 
 hebbende Gerretje Cornelissen, Jannetje, Marretje, Willemtje en 
 Hendrikje Cornelissen, de vier laatste Comparanten geassisteert met 
 Hendrik Cornelissen, Hendrik Gerretsen, Jan Muijnen in  huijwlijk 
 hebbende Hendrikjen Hendriks, Cornelis Cornelissen enWillemptjen 
 Hendriks, geassisteert met Hendrik Gerretsen, en bekenden in eenen vasten 
 en steedigen erfkoop publijcq op den 30. Januar. 1768 te hebben verkoft 
 ende over sulks kragt deses te transporteren en in vollen eijgendom 
 overtegeven aan Jan Volthen en Hendrikje Karssen Echteldn. ende haere 
 Erven een en een half math hoojland, gelegen op de Oostermehen, 
 waarvan de wederhelfte d’Heer Erkelens toebehoort, en gaande te 
 wandelen met de matthen van de Heer H. van Westervelt, op een 
 ordinaris jaarlijkse verponding van 1-8-10, ende sulks voor een sum- 
 ma van drie hondert en ses en vijftig gulden vrijgeld, daar van de 
 Comparanten en Transportanten bekenden voldaan en betaalt te zijn 
 en belooven over sulks voorsr. parceel te wagten en waaren kom- 
 mervrij en alle voorpligt, de ordin. verpondinge over den jaare 1766, 
 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.  Actum Harderwijk, den 2. April 1768. 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Isak Ossenberg, 
 volgens vrijwillige afstand van sijn Vrouw Maria Gallois en daar op 
 gevolgde confirmatie van Haar WelEd. en Agtb. bij resolutie van den 6. 
 Novemb.1767 alleen Eijgenaar en Besitter van den Hof hier naa benoemt, 
 en bekende in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over 
 sulks te cederen en transporteren aan Maria Ossenberg Weduwe 
 Cornelis Timmer een hof met een steene huijsje daar in, gelegen 
 in de Nijptang buijten dese Stad naast de hof van Wolter Wilberts, 
 soo als deselve den Comparant door de Erfgenamen van de Weduwe 
 wijlen de Raadsheer van Brienen op 11. Feb. 1765 is getransporteert 
 en bij Dr. Van Cooth thans in huur beseten werd, zijnde vrij van 
 verponding, en sulks voor een summa van vijfhondert en vijftig gulds., 
 daar van de Comparant bekent voldaan en betaalt te weesen, des 
 beloofd voorsr. hof te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als 
 naa regten.  Actum Harderwijk, den 7. April 1768. 
 
 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerden Jan Schut en 
 Hendrina Lieutjes Ehelieden, en bekenden in een vast en stedigen  
 erfkoop te hebben verkoft en kragt deser te cederen en transporteren 
 aan en ten erflijken behoeve van Jan Jacobsen en Dirkje Lub- 
 berts Eheliedn. en haare Erven een huijs, staande en gelegen in de 
 Donkerstraat op de hoek van de Israelsstraat ter eenre en het 
    huijs 
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 huijs van Aalbert Willemsen, doende in ordinar. verpond. sonder opstuij- 
 vers 3-3-12, met all sijn lusten, lasten en servituten, soo als bij Compartn. 
 is beseten geweest, sulks voor een summa van vier hondert Caroli gulds. 
 vrijgeld, daar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te zijn, 
 des beloofden voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, tot de ordinar. verponding 1766 en heerstedegeld ult. Junij 
 1767 verschenen, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 en submissie als na regten.  Actum den 7. April 1768. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Juffr. Johanna 
 Palmboom Wed. wijlen den Eerw. Heer Joh. Hendrik Wijnstok, en verklaarde 
 de Juffrouw Comparante te constitueren en volmagtig te ma- 
 ken den WelEd. Gestr. Heer Arij de Coningh, specialijk omme uijt 
 naam en van wegens haar Jufft. Comparante te regeren en admi- 
 nistreren sodanige landerijen als sij Comparante is hebbende en besittende, 
 gelegen onder Mijnsheerenland van Moerkerken en Claeswael, Strije, 
 Vervoorn en Joost Gout, de daar van verscheene als in het vervolg van 
 tijd te verschijne en revenuen, huuren en pagtpenñ. te innen, vorderen 
 en ontfangen en van alle ontfang quitantien te passeren, de in gebreeke 
 blijvende huurders en pagters bij middelen en manieren van regten 
 tot betalinge te constringeren, deselve te doen convoceren voor sodaeni- 
 ge Regters en Regtbanken, als den Geconstitueerden sal oordeelen te 
 behooren, de saaken is ’t nood ten uijteijnde te vervolgen, arresten 
 en bekommeringen op vee, vrugten te velden en alle andere goe- 
 deren te mogen doen, die te vervolgen of weder aftedoen, naa 
 expiratie van de tegenwoordige gecontracteerde huuren de landen 
 opnieuw te verhuuren voor soodanige tijd van jaaren en somma, 
 conditie en persoonen, als sijn Constitueerdens goeden raad gedragen 
 sal, op alle so gemeenlends als andere rekeningen en convocatien 
 te assisteren, aldaar met de verdere geinteresseerdens te conclude- 
 ren en resolveren, de rekeningen te aanhooren, opteneemen en 
 te sluijten of die te debatteren, soo den Heer Geconstitueerde dat 
 sal oordelen te behooren, en voorts generalijk in alle voorkomende 
 saaken, de voorsr. landereijen en goederen eenigsints betreffende, 
 haar Comparantes persoon te representeren en interest waarte- 
 neemen, mitsgaders te doen en te handelen als sij, Juffrouw Com- 
 parante present zijnde, selve soude konnen of mogen doen, al waar 
 het ook dat tot hetgeene voorsr. is eenige nadere of speciaelder 
 last wierden vereijst dan voorsr. staat, dewelke alhier werd gehouden 
 voor geinsereert, en dan alles met magt van substitutie en onder 
 belofte van approbatie en ratificatie, des blijft den Geconsti- 
 tueerde gehouden van sijn bewind, directie en administratie, 
 mitsgaders ontfang en uijtgaaf, te doen behoorlijke rekening en 
 verandwoording.  Aldus gedaan en gepasseert binnen Harderwijk, desen 
 9. April 1768. 
 
Geprothocoll. ten Voor De Wolff en De Meester Schepenen, en mede als Geerfdens in Ve- 
nieuw, prothocol Rub. luwen, compareerde Reijnier Reijniers in qualiteijt als Volmagtiger 
Donkerstraat fº.1 vs. van Vrouwe Henrica Agnes van Dompseler, Weduwe en getugtigde 
en Rub. Hoven fº.74 vs. Boedelhoudersche van wijlen den Heer Mr. Melchior Willem van 
 Griethuijsen, in leeven eerste Officier en Waardijn van de Provinciale 
   Munt 
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 Munt te Harderwijk, vermogens volmagt voor Walraven Baron 
 van Balveren, Heere tot Weurth, Amptman, Rigter en Dijk- 
 graaff des Ampts van tusschen Maas en Whaal en Gerigts- 
 luijden I. Gramser en P. van Erp in dato den 9. April 1768 ge- 
 passeert, zijnde van volgende inhoud: 
 Ik, Walraven Baron van Balveren, Heere tot Weurth, Ampts- 
 man, Rigter en Dijkgraaf des Ampts van tusschen Maas en 
 Waal, tuige en certificere dat voor mij, oirkond Gerigtsluijden 
 I. Gramser en P. van Erp, gecompareert en erschenen is Vrouwe 
 Henrica Agnes van Dompseler, Weduwe en getugtigde Boedel- 
 houdersche van wijlen den Heere Mr. Melchior Willem van Griet- 
 huijsen in leeven eerste Officier en Waardijn van de Provinciale 
 Munt te Harderwijk, in desen geassisteert met J. Heijligers als 
 haaren gekooren Momboir, en verklaarde in de beste en bestendig- 
 ste forme regtens te constitueren en volmagtig te maaken, sulks 
 doende kragt, mits en door desen den Heer Reijnier Reijniers, woon- 
 agtig te Harderwijk, specialijk om naamens de Vrouwe Comparante 
 voor Heeren Schepenen van Harderwijk voorñ. te compareren 
 en ten behoeve van Mevrouwe de Weduwe van d’ Heer Burger- 
 meester Van de Graaff en tot securiteit van soodane somma van 
 drie duijsent gulden, als de Vrouwe Comparante en wijlen haaren Ehe- 
 man d’ Heer M.W. van Griethuijsen op den17. Nov. 1754 aan gem. 
 Mevrouw Van de Graaff schuldig bekent hebben, voor gem. Heeren 
 Schepenen pandveijlig te verbinden een huijs en koetshuijs met 
 een plaats daar agter in de Donkerstraat te Harderwijk gelegen, 
 thans door d’ Heere Professor Pagenstecher in  huur gebruijkt wordende, 
 dan nog een hoff, gelegen buijten de Smeepoort in de Touwbaan 
 aldaar en eindelijk een halve deling hout in ’t Speulder bosch 
 in het Schependom van Harderwijk gelegen, voorts daar om- 
 trend all datgeene te doen en te præsteren ’t  geen na regten 
 of costumen der Stad Harderwijk gerequireert word en de Vrouwe 
 Comparante, præsent zijnde, selfs soude kunnen en mogen of moe- 
 ten doen, alles met belofte van indemnisatie en ratihabitie, 
 voorts onder verband en submissie als nae regten, absque dolo. 
 In waarheijts oirkonde hebbe ik, Amptman, Rigter en Dijk- 
 graaff voornr. deese met mijn aangebooren zegul doen bekrag- 
 tigen en door den Landschrijver ondertekenen laeten, den 9. April 
 1768. onderstond Ter. ordonn.  en was nevens een cachet in een 
 swarte ouwel gedrukt en met een papiere ruijte overdekt, gete 
 kent  Henr. Pieck. 
 En verklaarde de Comparant q.p. tot meirder securiteijt van soo- 
 dane capitale somma van drie duijsent guldens en daar op 
 verloopene en nog te verschijnen interessen ad 3. per cent 
 jaarlijks, als bij den Heer  J.W. Schomaker en Vrouwe Sijbar- 
 ta Magdalena van Griethuijsen Ehelieden in dato den 17. 
 Nov. 1754 ten behoeve van Vrouwe Reiniera Geertruijd Per- 
 soon Weduwe Van de Graaff waren genegotieert en schuldig 
 bekent, waar voor de Vrouwe Constituante met haar Eheman 
 wijlen den Heer M.W. van Griethuijsen sig als Borgen en 
 als Schuldenaren principaal ieder in solidum hebben verbonden 
 ten behoeve van gem. Vrouwe R.G. Persoon Weduwe Van de 
 Graaff te verbinden, en tot een speciaal onderpand te stellen 
 een huijs en koetshuijs met een plaats daar agter in de 
   Don 
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 Donkerstraat te Harderwijk gelegen, thans door de Hr. Profr. Pagen- 
 stecher in huur gebruijkt wordende, dan nog een hoff, gelegen buijten de 
 Smeepoort in de Touwbaan aldaar en eijndelijk een halve deiling hout 
 in de Speulder bosch, ten eijnde om daar aan te verhaalen alle hinder, 
 kosten en schade, soo bij onverhoopte wanbetalinge van voorsr. 
 capitaal en renten mogten aangewend worden, met renuntiatie 
 van allen desen eenigsints contrarierende exceptie en submissie als 
 na rechten. 
 T’ oirkonde is dese bij ons Schepenen en meede als Geerfdens in Ve- 
 luwen, nevens den Comparant p.q. getekent en bezegult binnen 
 Harderwijk, den 15. April 1768.  was nevens drie cachetten in rood lak 
 getekent R.C.W. de Wolff van Westerode, W. de Meester, 
 R. Reiniers. 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde Mr. Hendrik 
 Johan Ardesch, Scholtis des Ampts Ermelo, als Volmagtiger van 
 den Weleerwaarden Heer Harmen Hendrik van Raeij, Predikant te 
 Zilvolde, en Vrouwe Maria Feijth Ehelieden, ingevolge acte 
 van volmagt voor den Heere Drossard der Hoogheid Wisch en 
 Keurnoten den 26. Febr. 1768 gepasseert, en verklaarde uit kragt 
 van de clausule van substitutie in die volmagt geinsereert, 
 soo als deselve bij ons gesien, geleesen en bevonden is de clausule 
 van substitutie ad hunc actum te behelsen, bij deese in de 
 beste en bestendigste forme regtens te substitueren den Heer 
 en Mr. Johan Schrassert, Advocaat voor den Hove Provinciaal 
 van Gelderland en Gerardus Everts, Procureur te Arnhem, sampt 
 en een ijder in het bijsonder, ten eijnde om naamens des Compa- 
 rants Principalen bij die van de Rekening in Gelderland soo 
 nodig de versuijmen aftedoen, vorders te versoeken approbatie van 
 seekere koop en transport van een erve en goed genaamt Jan 
 Hendriks Plaatse, gelegen in den Ampte van Ermelo, Carspel 
 Nunspeet, Buurtschap ’t Westeijnde, gehorende onder de Zaalwehr 
 van ‘s Heerengoed Rhijnvisch, soo als ’t selve van ’t erve en 
 Heerengoed Rhijnvisch daar aan gelegen en Burgermr. A. van 
 Holthe toebehoorende, bij magescheijt afgedeelt en alnu door 
 des Comparants Principalen op heden aan den Heer en Mr. Eco Scheltinga, 
 onsen meden Raadsvriend, getransporteert is, en dat over sulks gem. Heer 
 Kooper wederom met voorsr. goed geinvesteert moge worden, soo als ook 
 geseide Heer E. Scheltinga, thans meede præsent zijnde, deselve 
 Gesubstitueerdens bij desen heeft geconstitueert en magtig gemaakt 
 om uijt sijn naame brieven van investiture en oprukkinge 
 te versoeken ende generaliter daar omtrend te doen en te laten 
 geschieden het geene na de natuure des goeds en stijle der 
 Camere word vereijscht en de beijde Heeren Comparanten, selfs 
 present zijnde, souden kunnen mogen of moeten doen, met 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt als rechtens, onder 
 verband en submissie als na regten.  Actum den 14. April 1768. 
 
 Voor Pannekoek en de Meester Schepenen compareerden Andries 
 van Asselt en Woutertje Driessen Ehelieden, de eerste siek te 
 bedde leggende,en de laatste met ons gaande en staande, 
 zijnde beijde haar verstand, memorie en uijtspraak volkomen 
   mag 
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 magtig, en verklaarden, uijt sonderlinge liefde die sij el- 
 kanderen toedragen, malkanderen en den een den anderen 
 te bemaaken de lijftugt en het vrugtgebruijk van alle 
 derselver nagelaten gereede en ongerede goederen, niets daar 
 van uijtgesondert, sodanig dat de langst levende alle des eerst 
 overledens goederen, soo gerede als ongerede goederen, voorts ac- 
 tien en crediten, en alsoo in het generaal den ganschen boedel 
 sijn of haar leven lang in tugt sal hebben en na tugtsregten 
 gebruijken mogen, sonder bespiering van ijmand; verklarende 
 vorders van volle kragt en waarde te houden all het geene 
 bij de huijwlijks voorwaarden van den 18. Julij 1761 tusschen 
 de Comparanten is versproken, begerende dat deese sal effect 
 sorteren als testament, codicil, legaat. acte van tugt, gifte 
 ter saake des doods, ofte soo en als het best na regten sal 
 kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben Schepenen dese getekent en besegelt op den 17. April 
          ’s agtermiddags om drie uijrhen.) 
 1768(was nevens twee cachetten in rood lak getekent   H.H. 
 Pannekoek, W. de Meester. 
 
 Voor Van de Graaff en de Meester Schepenen compareerde d’ Heer 
 j.b. de Vries, Oud Raad en Fiscaal der Colonie van Suriname, 
 ende verklaarde te constitueren en magtig te maken, sulks 
 doende kragt en mits desen, den Heer Mr. Evert Jan Eekhout, 
 ten eijnde desselfs saaken waartenemen insonderheijt tegens 
 Teunis van Slooten, omdat tegens den inhout vann het onderling 
 aangegaan contract uijt sijn huijs en dienst gegaan is, alsmede 
 om betaling te erlangen van soodane twintig guldens als 
 hij volgens handschrift op rekening van sijn Soon vooruijt 
 ontfangen heeft en alnog schuldig gebleven is, gelijk ook 
 om vergoedinge te hebben van de schaade en nadeel den 
 Heere Comparant door sijn onbehoorlijke desertie veroorsaakt, 
 die saak voor den Ed. Stadgerigte der Stad Zwolle niet alleen 
 te institueren, termijnen te respicieren, penñ. te ontfangen 
 en daar voor te caveren, maar ook dieselve saak ten uijteijnde 
 te vervolgen tot de sententie incluijs, de voordelige ter executie 
 te leggen en van de nadelige soo nodig te appelleren en 
 revideren, en met een woord alles hieromtrend te doen en te 
 verrigten dat d’ Hr. Comparant, præsent zijnde, soude konnen 
 mogen of moeten doen, alles met magt van substitutie, 
 onder belofte van ratihabitie en indemniteijt, daar toe ver- 
 bindende sijn persoon en goederen als regtens, mits den Geconsti- 
 tueerde verpligt blijve van alles te doen rekening en reliqua. 
 Actum Harderwijk, den 18. April 1768. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerde de Heer 
prothocol Rub. Landereijen Jaques de Leuze van Lancizolle en bekende opregt en deug- 
tussen de Lage Zijpel dig schuldig te weesen aan de Mesieurs Johannes van Zijl 
Weijsteeg en Oosten fº. en Soon, Meesters Moolenmakers, eene summa van seven duij- 
323. send seven hondert vijftien guldens  elf stuijvers dertien penningen, 
 heenkomende wegens een schuldbekentenisse, bij ’t accoord off 
 contract op den 14. Maart deses jaars 1768 tot Amsterdam tussen 
 den Comparant en gemelte Van Zijls ingegaan en geslooten, 
 met meerderen vervat. Belovende den Heer Comparant die boven ge- 
   seide 
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 seide somma aan meergemelte J. van Zijl en Soon sonder eenige 
 interessen te sullen voldoen in en op de volgende termijnen, name- 
 lijk den 31. December 1771 eene summa van twaalf hondert vijftien 
 gulden erf stuijvers dertien penningen, den 31. December 1772 de summa 
 van twee duijsend twee hondert en vijftig gulden, den 31. December 1773 
 eene gelijke summa van twee duijsend twee hondert en vijftig gulden 
 en laatstelijk op den 31. December des jaars 1774 eene summa van 
 twee duijsend guldens, waar mede dese gehele bovengenoemde summa 
 van f. 7715-11-13 sal betaalt ende voldaan zijn. Tot securiteijt van 
 welk capitaal en nakominge der versprokene en beloofde beta- 
 linge de Heer Comparant verbind sijn persoon en goederen en steld 
 tot een speciael hijpotheecq en onderpand sijne papiermolen De 
 Maria Magdalena, staande buijten dese Stad op de Stadsweijde, 
 ten eijnde daar aan alle onverhoopte hinder en schade te konnen 
 verhalen, met submissie aan de Judicature van alle Heeren Hoven, 
 Rigteren en Gerigten, onder renunciatie van alle strijdige exceptien. 
 Actum den 21. April 1768. 
 
 Voor Holthe en Scheltinga Schepenen compareerden Mr. Abraham 
 Wilbrennink en Zara Braskamp Ehelieden en Mr. Abraham van 
 de Graaff als geconstitueerde Volmagtiger van Thomas Hanius 
 en Eva Cornelia Wilbrennink Eheliedn. , vermogens volmagt voor 
 Burgermeesteren, Schepenen ende Raad deser Stad op den 30. Meij 
 1767 gepasseert, ons vertoont en gesien sulks te behelsen, zijnde 
 gem. Abraham Wilbrennink en Eva Cornelia Wilbrennink Kinde- 
 ren, eenige en universele Erfgenamen van Paulus Wilbrennink, 
 in leven Oud Burgermeester deser Stad en Waradijn van de Provin- 
 ciaele Munt alhier, en Alida Catharina Schonemans in leven 
 Ehelieden, en bekenden op den 2. Decemb. 1767 in het openbaar 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 kragt deses te cederen en transporteren een huijs en erve, staande 
 binnen dese Stad in het Susterenstraatje tusschen de Academie 
 en ’t gangetje naa het Clooster, met all desselfs lusten en lasten, 
 servituten en vrijheden, soo als hetselve bij den eersten Comparant 
 en desselfs Ouderen is bewoont geweest en sijlieden daar noijt 
 geen verponding nog heerstedegeld van betaalt hebben, zijnde 
 egter beswaart met een jaarlijkse ordinaris straatgeld, aan en ten 
 erflijken behoeve van Willem Wilberts, rustend Predikant op Batavia, 
 voor de summa van twee duijsend ses hondert gulden vrijgeld, waar 
 van de eerste Comparant voor sig en de derde Comparant naamens 
 sijn Principalen bekennen hier van voldaan en betaalt te zijn, 
 belovende voorsr. huijs en erve te wagten en wharen als erfkoop 
 regt is, in ’t bijsonder ook ten aansien van de verponding en heer- 
 stedegeld, inval den Koper daar voor mogt aangesproken worden, 
 onder verband en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, d. 22 
 April 1768. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde deselve Comparanten, in voegen 
 hier voorn gemelt, en bekenden op d. 2. December 1767 in het openbaar te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
 een dubbele boog of opstal, staande agter de stadsmuur naast 
 het huijs van Koperen ter eenre en dat van Lambert Moojen 
 ter andere sijde, gevende boven en behalven het ordinaris straat- 
 geld jaarlijks aan booggeld 12 stuijvers voor de Stad en 12 stuijvers 
 voor de Roeijdrageren, aan en ten erflijken behoeve van Jan Bavius 
   de 
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 de Vries, Oud Raad en Fiscaal van de Colonie Surinamen, 
 en Maria Catharina Cores Ehelieden, voor een summa van 
 hondert en thien gulden vrijgeld, waar van de twee eerste 
 Comparanten voor sig en de derde Comparant naamens sijn 
 Principalen bekenden voldaan en betaalt te zijn, des be- 
 loofden voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoopregt is, onder 
 verband en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, d. 
 22. April 1768. 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerde Willem 
 Wilberts, rustend Predikant op Batavia, aan ons ver- 
 toont hebbende sekere procuratie, gepasseert op Batavia 
 voor den Notaris Mathias Didrik van Haak en sekere 
 Getuijgen den 12. Octob. 1767, waarbij Monsieur Leendert 
 Pieterse, Bosgieter ten dienste van de Nederlandse Oostin- 
 dische Compagnie, geauctoriseert en gemagtigt heeft 
 Willem Wilberts, gerepatrieert Predikant ordre of Erve, spe- 
 cialijk om van de WelEdele Grood Agtbare Bewindhebberen 
 der Geoctroijeerde Oostindische Compagnie ter Camere 
 Amsterdam te versoeken betaling van soodane twee hondert 
 en veertig guldens, als geseide Leendert Pieterse aan ver- 
 diende maandgelden van Haar We.Ed. Grood Achtb. is compete- 
 rende volgens twee pieces soldij rekeningen, de voorsr. penñ. 
 ontfangen hebbende, quitantie te passeren en de Hoogge- 
 dagte Edele Heeren Bewindhebberen voor verdere aan ende 
 naamaningen dien aangaande te indemneren, cum potestate 
 substituendi en belofte van approbatie; deese bij ons gesien 
 en bevonden sulks te behelsen, heeft uijt kragt van de magt 
 van substitutie geconstitueert, gesubstitueert en magtig 
 gemaakt kragt deses Andries Korseberg, om in naame 
 en van wegen den Comparant bij Hoog Gedagte Heeren Bewind- 
 hebberen te ontfangen gemelte summa van f. 240-:-:, 
 daar voor quitantie te passeren en welgemelte Heeren voor 
 alle verdere namaning dien aangaande te indemneren, 
 voorts alles te doen en te verrigten wat den Comparant, selve 
 præsent zijnde, soude kunnen mogen en moeten doen, met be- 
 lofte van ratihabitie en indemniteijt als na regten.  Actum 
 Harderwijk, den 25. April 1768. 
 
 Voor Oosterbaan en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Herman Romerman en Hendrik 
 Hartgers voor het erf en sterfhuijs van Geertjen Zuls, des 
 beloofde Hendrik Timmer dese voornoemde Burgen te vrijen 
 en guaranderen als regt is.  Actum Harderwijk, d. 28. April 1768. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Evert 
 Wesenhagen en Maria Jansz Ehelieden en bekenden in een 
 vast en stedigen erfkoop uijt de hand op den 14. Octob. 1767 te 
 hebben verkoft en kragt deses te cederen en transporteren, 
 aan en ten erflijken behoeve van Petrus Martinius, een 
 huijs en erve, staande binnen dese Stad op den Broederen 
 tusschen de huijsen van Lammertje en Jannetje Coobus,  
   met 
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 met sijn ap en dependentie, lusten, lasten en servituten, soo en in 
 dier voegen als hetselve bij Comparanten tot dato deses bewoond en 
 beseten is geweest, doende in ordinaris verponding sonder de Stads stuijvr. 
 5-2-2, voor een summa van twee duijsend gulden Hollands, daar van 
 Comparanten bekennen voldaan en den laatsten met den eersten 
 penning betaalt te zijn; Belovende voorsr. huijs te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, tot de ordinaris verponding 1766 en het 
 heerstedegeld ult. Junij 1767 verschenen incluijs, daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband van haar personen en goederen ten 
 bedwang en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, den 28. April 
 1768. 
 
 Voor Pannekoek en Scheltinga Schepenen compareerden Eijbert 
 Gerretsen en Dirkje Neuijen Ehelieden en verklaarden op den 1e. 
 Decemb. 1764 uijt de hand te hebben verkoft en kragt deses te cede- 
 ren en transporteren aan Jan van Asselt en Willemeijntje Wouters 
 Echtelieden en haar Erven, een huijs en erve met desselfs ap en depen- 
 dentie, lusten, lasten en servituten, staande binnen dese Stad op de 
 Smeepoorter Brink naast de schuur van Loge Reijers ter eenre 
 en het werkhuijs van Rijket van Otterlo ter andere sijde, soo en als 
 hetselve sedert Meij 1765 door Kooperen bewoond is, doende in ordina- 
 ris verponding sonder Stads stuijver 1-16-2, en sulks voor de summa 
 van drie hondert en vijf en twintig gulden Hollands, daar van Com- 
 paranten bekennen voldaan en betaalt te weesen, belovende voorsr. 
 huijs te wagten en wharen kommevrij en alle voorpligt, tot 
 de verponding 1763 en ’t heerstedegelg ult. Junij 1764 verschenen, 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten. Actum Harderwijk, den 29. April 1768. 
 
 Op heden den 2. Meij 1768 heb ik, ondergeschreven Mr. Abraham 
 van de Graaff, Secretaris der Stad Harderwijk, ter instantie van den 
 Heer Cornelio van Castricum, woonagtig tot Amsterdam, mij vervoegt 
 ten huijse van den Heer J.B. de Vries, Oud Raad en Fiscaal van 
 Surinamen woonende alhier, en sijn E. gevraagt om betalinge 
 van een originele wisselbrief, waarvan de copie luijd als volgt. 
 
                  Suriname den 6. October 1767. 
 Ses weeken na sigt betaalt deese mijne tweede wisselbrief (de  
 eerste onvoldaan zijnde) aan d’ Heer L. Nepveu of ordre de summa 
 van vier hondert vier en seventig guldens en …. stuijvers courant geld, 
 de waarde alhier genooten van den selven, stelt op rekening van mij 
 ondergeschr. sonder verder advijs van UwEd. Dw. Dienaar. was getekent 
 G.C. Abercrombie.  onderstond  Mijn Heer d’ Heer J.B. de Vries 
 te Harderwijk. 
 geendosseert voor mij aan d’ Heer D.F. Dandiran Ontfanger ofte ordre 
 de waarde van denselven. was getekent  Louis Nepveu. 
 verder stont  voor mij aan de Hr. Jan Swart en Zoon tot Vlissingen 
 ofte ordre de waarde van Capt. J. de Vriese voor rekeñ. van ’t schip 
 d’ Anthonij Ewout, niet langer aansprakelijk als anderthalf jaar. 
 Suriname d. 24. October 1767.  was getekent  D.F. Dandiran Ontfanger. 
 lager stont voor ons van d’ Hr. Hendrik de Haan of ordres, waarde 
 in rekeñ. Vlissingen den 4. Maart 1768.  was getekent Jan 
 Swart en Zoon. 
 waarop Sijn E. mij ten andwoord gaf, dat hij de wisselbrief niet 
 sal betalen om reden aan den Trekker te melden. 
   Wes 
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 Weshalve ik, Secretaris in den naame als boven, wel ex- 
 presselijk heb geprotesteert, en protestere mits desen, van man- 
 quement van non betalinge van gem. wisselbrief, kosten, 
 schade en interessen, om die te vorderen en verhaalen volgens 
 regt en stijl van wissel. Aldus geprotesteert binnen Harder- 
 wijk ut supra.  get. Abr. van de Graaff, Secr. 
 
 Voor Holthe en Van de Graaff Schepenen compareerde Bernt 
 Beutick (volgens transactie voor de Raaden des Furstendoms 
 Gelre en Graafschap Zutphen den 9. Julij 1766 binnen Ar- 
 nhem in ’s Hoves vertrek camer opgerigt tussen Geertruijd 
 Hanecam impetrante ter eenre en hem, Comparant als ge- 
 daagde, ter andere sijde en ter Secretarije alhier dicto die 
 geregistreert) volkomen eijgenaar en besitter van dit onder 
 genoemde parceel, en verklaarde kragt deser uijt de hand op  
 den 26. Febr. 1768 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en 
 alnu te cederen en transporteren aan Willem van Laar en Jannet- 
 je Welbergen Echteluijden en haar Erven, een huijs en erve, 
 staande binnen dese Stad in de Wullewevers of Luttekepoort  
 straat naast het huijs van Hendrik van Asselt ter eenre 
 en dat van Geertruij Israels ter andere sijde, alles met sijn ap 
 en dependentie, regten en geregtigheden, lusten, lasten en servi- 
 tuten, soo en in voegen hetselve bij den Comparant is beseten 
 geweest, doende in ordinaris verponding sonder opstuijvers 
 f. 5-16-14, voor een summa van een duijsend seven honderd 
 en vijftig gulden vrijgeld, daar van Comparant bekent voldaan 
 en den laatsten met den eersten penninck betaalt te zijn, 
 belovende voorsr. huijs en erve te wagten en wharen kommer- 
 vrij en alle voorpligt, tot de verponding 1766 en heerstedegeld 
 ult. Junij 1767 verschenen, daar van aftedoen als erfkoop regt 
 is, onder verband en submissie als na regten.  Actum Harder- 
 wijk, den 2. Meij 1768. 
 
 Voor Van de Graaff en Scheltinga Schepenen compareerden Jan- 
 nis Davidsen en Aaltje Jans Ehel., marito tutore, dewelke be- 
 kenden opregt en deugdig schuldig te wesen aan Jan Volten 
 eene somma van drie hondert drie gulden en vijf stuijvers, heen- 
 komende wegens verscheijde jaaren verschulde landpagte 
 van een erfje in Hierden, gelegen op den Dunen, tot petri 
 1768 incluijs en meede wegens geleende en bij haar ontfangene 
 penningen, met belofte van niet alleen die geseijde summa, 
 maar ook het lopende jaar pagt en het geene nog verschuld 
 mogte werden, prompt te sullen opleggen en betalen den eersten 
 met den laatsten penning. Ten welken eijnde Comparanten 
 niet alleen verbinden haar personen en goederen, hebbende en 
 toekomende, maar hebben ook met haaren vrijen wille na 
 volkomen informatie van verwillekeurings regt bij parate execu- 
 tie verwillekeurt, als naa Stadregt eijgent en behoort, sulks 
 doende kragt ende mits desen, alle haare goederen, hebbende 
 en toekomende, geene van alle uijtgesondert, om daar aan alle 
 hinder en schaade en kosten te konnen en te mogen ver- 
 halen sonder dat het Comparanten vrij sal staan, of samen 
 of afsonderlijk, buijten kennisse van ges. Jan Volten eenige 
 goederen te verkopen of te verbrengen. 
 Tot nakominge van ’t gunt voorsr. verbinden sig Comparanten 
 kragt deses als na regten, met renunciatie van alle strijdige 
   ex 
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 exceptien.  Actum den 4. Meij 1768. 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden Geertruijd 
 Mouwen en Willem Janssen Mouwen, sij eerste Comparante soo veel 
 nodig met tweede Comparant geassisteert als haaren Momboir, en ver- 
 klaarden in de beste en bestendigste forme regtens Volmagt te maken, 
 sulks doende kragt deses, den Advocaat E.J. Ammon, ten eijde alle 
 der Comparanten saaken, soo buijten als in regten, waar te neemen, 
 ’t zij haar die te saamen of ijder afsonderlijk aangingen, tam agendo 
 quam defendendo, contra quosiumque, de saken ten uijteijnde te 
 vervolgen, cautie te stellen, te accorderen, te transigeren, pen- 
 ningen te ontfangen en daar voor te quiteren, en generaal alles te 
 doen en te verrigten dat Comparanten, præsent zijnde, souden 
 konnen mogen of moeten doen, alles met magt van substitutie 
 soo van een als meer, onder belofte van ratihabitie en indemniteijt 
 daar toe Comparanten verbinden haare personen en goederen als 
 regtens.  Actum Harderwijk, den 7. Meij 1768. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Antje Mulder, laatst 
 Weduwe van Jacob Wesenhagen, met ons gaande en staande, haar verstand, 
 memorie en uijtspraak volkomen magtig, in overwegen nemende haare 
 hooge jaaren, geresolveert is geworden bij dese te legateren en bema- 
 ken haar huijs, daar sij tegenswoordig in woond, staande 
 op de hoek van de Schoemakers straat, waarvan sij volgens scheijding 
 tusschen haar ter eenre en de nagelaten Kinderen van gem. Jacob 
 Wesenhagen ter andere sijde, op den 3. Januar. 1755 gepasseert, Eijge- 
 naresse en Besitster is, aan haar Dogter Maria Snel, Huijsvrouw 
 van Aulbert Wulfsen, onder conditie dat haar gemelte Dogter 
 bij haar, Comparantes, overlijden sal betalen de summa van 
 negenhondert guldens Hollands, soo nogtans, dat haar Dogter voorsr. 
 bij verdeijling des boedels aan geseide negen hondert gulden 
 sal hebben en behouden haar filiale portie. 
 Waar meede Comparante deese haare dispositie eijndigende 
 met begeerte dat deselve als testament, legaat, codicil of andere 
 betere door haare respective Kinderen en Erfgenamen stiptelijk 
 sal werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is deese bij ons getekent en besegult binnen Harderwijk, 
 den 11. Meij 1768.  was nevens twee cachetten in rood lak getekent 
 Jan Apeldorn,  François Oosterbaan. 
 
 Voor Holthe en De Meester Schepenen compareerde d’ Heer J.B. de 
 Vries, Oud Raad en Fiscaal der Colonie van Suriname, gesond van lighaam 
 en verstand, met ons gaande en staande, en verklaarde uijt overdenking 
 van de sekerheijt des doods dog de onsekere uure van dien, niet gaarne 
 uijt dese wereld te willen scheijden voor en aleer hij deese sijne 
 laatste dispositie mogt gemaakt hebben, daar toe dan komende, 
 verklaarde den Hr. Comparant vooraf te inhæreren en van volle kragt en waarde 
 te houden alle soodane testamentaire dispositie, als d’ Hr. Comparant met 
 en benevens zijne overledene Ehevrouwe op den 23. April 1748 gepasseert hebben,  
 en daar tegens revocerende en casserende alle andere dispositien als hij Heer 
 Comparant, soo wel alleen als met ijemand anders te vooren mogt hebben 
 opgerigt, niet willende dat eenige derselver de minste kragt grijpen nog 
 effect sorteren sal, maar dat den inhoud van sijne en sijn Vrouws dispositie 
 voorsr., gelijk meede den inhout deses naa sijn overlijden alleen nagekomen 
 en agtervolgt werden sal; vervolgens verklaarde hij Heer Comparant bij 
 deesen tot sijne eenige en universele Erfgenaam of Erfgenamen te 
 nomineren en institueren, gelijk hij doet mits deesen, sijne vier Soonen 
 of derselver wettige Kinderen in haare plaatsen, of soo veel er zijn Heer Com- 
    pa 
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 parants sterfdag mogten beleven, ten effecte om te saamen 
 en ijder in egale portien, sonder dat den eenen eenige prærogativen 
 voor den anderen genieten sal, te besitten en behouden eeuwig- 
 lijk en erflijk alle des Hr. Comparants natelatene gereede en 
 ongerede goederen, actien en crediten, waar ter plaatse deselve 
 leggen of ervintelijk zijn mogten, niets uijtgesondert, welke 
 verdeelinge of scheijdinge hij Heer Comparant haarl. ordonneert en 
 serieuselijk recommendeert, om in alle broederlijke vriendschap en 
 liefde te doen en effectueren, wanneer dan ook, t’geen den 
 een boven den anderen uijt den ouderlijken boedel genooten mogt 
 hebben, in collatie sal moeten koomen en ingebragt werden, waar- 
 van alsdan den Heer Comparant of sijne overledene Vrouw aante- 
 kening mogt hebben gemaakt. 
 Verder verklaarde de Heer Comparant tot Voogden over sijne onmundige 
 Zoon of Zoonen en tot Executeurs van desen sijn testament te nomineren 
 en aantestellen den WelEd. Gestr. Heer J.G.F. Meijners, Oud Schepen der 
 Stad Rotterdam, en de WelEd. Agtb. Heer W.H. van Steenberch, Raad van 
 Policie en criminele Justitie der Colonie van Suriname, als meede 
 de WelEd. Agtb. Heer Mr. G. Reisiger, Raad van de civiele Justitie der 
 Colonie van Suriname, mitsgaders nog sijn Hr. Comparants oudste Zoon 
 H.J.A. de Vries, als ook sijn tweede Zoon J.C.F. de Vries, inval deselve 
 bij sijn Hr. Comparants overlijden zijne meerderjarigheijt mogt hebben be- 
 reijkt, en in contrarie geval versoekt den Heer Comparant op ’t  eerbie- 
 digste, dat hem alsdan de nodige venia agendi daar toe verleent moge 
 worden; welke Voogden en Executeuren testamentair bij desen werd 
 verleent alle soodane ample magt en authoriteijt, als sulken 
 na regten is competerende en gegeven kan worden, selfs met magt van 
 assumptie en surrogatie, ten effecte dat bij afsterven van den 
 eenen de langstlevende sal vermogen een ander bequaam persoon in 
 de plaats te kiesen, soo en als sij geraden vinden sullen, en daar 
 meede vervolgens te continueren ten uijteijnde deser voogdeij en admi- 
 nistratie toe; bedankende mitsdien alle anderen en speciaal ook 
 alle Weesheeren en Weeskameren, waar ter plaatse sulks soude 
 mogen wesen, deselve meede soo veel nodig bij desen salvo respectu 
 excluderende. 
 Begerende den Heer Comparant dat dese sal gelden als testament, 
 legaat, codicil. gifte ter saake des doods, ofte soo en als het best 
 na regten sal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deese getekent en besegelt op den 
 14. Meij 17C agt en sestig, was nevens twee cachetten in rood lak 
 getekent  A. van Holthe.  W. de Meester. 
 
 Voor Oosterbaan en De Meester Schepenen compareerde Juffrouw Anna 
 Heijdelberg, Wede. van wijlen Lambert Sas, met ons gaande en staande, 
 ook haar verstand, memorie en uijtspraak volkomen magtig, te kennen 
 gevende, hoe dat aan de eene kant haar overleden Soon Herbert Sas en 
 ook desselfs Soon Lambert Sas, soo bij haar trouwen als anders respecti- 
 velijk veele penningen uijt den boedel van haar en haar Man Zalr., 
 thans bij haar Comparante onverdeelt beseten werdende, genooten hebben 
 boven haar eenige Dogter Johanna Sas, en aan de andere sijde, consi- 
 dererende hoe dat haar gemelde Dogter Joha. Sas sedert veele jaaren en 
 insonderheijt in haar Comparantes klimmende jaaren en gedurige ouder- 
 doms ongemakken, veele trouwe hulp en gemak aan haar Comparante 
 met alle liefde bewesen heeft, soo als ook selfs veel werk en moejte 
 in de huijshoudinge, en speciaal mede in de negotie tot Comparantes 
 bestaan, gecontribueert heeft, sonder dat sij ook tot nog toe eenige 
 loon getrokken heeft, soodanig dat haar gem. Dogter weijnig of niets, 
 tegen ’t geene Comparantes Soon en Kleijnsoon gehad hebben, genoten 
 heeft en daarom ook veel te kort soude koomen, indien Comparante 
 daar in niet eenigsints kwame te voorsien. En om soo veel mogelijk 
   eene 
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 eene ægaliteijt tusschen haar Dogter en Kleijnsoon in cas van Comparantes af- 
 sterven te observeren, soo verklaarde de Comparante bij deesen haar eenige laat- 
 ste en uijterste wille te zijn ende tusschen haar Dogter en Kleijnsoon te 
 maaken eene schikkinge, soo en als sij begeerde dat den voorsr. ouderlijken 
 boedel geerft, gedeelt en genoten soude worden, namentlijk: 
 Dat haar gem. Dogter Johanna Sas en haar Kleinsoon Lambert Sas, Soon 
 van Herbert Sas, een ijder voor de halfscheijt sullen erven, hebben en behou- 
 den het Huijs en erve, staande binnen dese Stad in de Rabben straat, soo 
 verre met Dius. W. Heshusius in ’t gemeen word beseten en den hoff, gelegen 
 voor dese Stad in de Smeepoorter Touwbaan, alsmeede all ’t  linnen geho- 
 rende tot den inboedel. 
 En dat haar gemelde Dogter Johanna Sas daarenboven voor sig alleen sal 
 erven, hebben en besitten eeuwiglijk en erflijk alle des Comparantes klede- 
 ren en lijfsbehoor, niets uijtgesondert, mitsgaders ook alle de verdere gerede 
 en ongerede goederen, voorts actien en crediten, waarin deselve bestaan of waar 
 gelegen en uijtstaan mogen, niets van ’t overige van den gemeenen ouder- 
 lijken boedel uijtgesondert, die dan ook alle schulden en lasten des boedels 
 betalen en de Comparante een ordentelijke begraaffenisse sal moeten aandoen, 
 sonder dat in soo’n val des Comparantes voorñ. Kleijnsoon ’t geen bij hem of 
 sijn Vader genoten is wederom sal behoeven in collatie te brengen; vertrou- 
 wende dat haare Dogter en Kleinsoon met deese haare ouderlijke dispo- 
 sitie en schikkinge te vreden wesen, deselve alsoo agtervolgen en den boe- 
 del invoegen voorsr. verdeijlen sullen; dog in cas haar Kleinsoon sig tegen 
 deese haaren wille en goede meninge kwame te versetten, soo verklaart sij 
 Comparante niet alleen te begeeren, dat deselve gehouden sal zijn niet alleen 
 all het reets genotene, soo door hem als sijn Vader, wederom in den boedel te 
 brengen, maar ook dat deselve niet verder sal mogen erven als de legitime portie 
 in Comparantes nalatenschap; en inval haar Dogter andersints den gehelen 
 boedel met haar gem. Broederssoon ægaal soude moeten verdeelen, sal deselve 
 wegens haare diensten in de huijshoudinge konnen trekken s’ jaars vijftig 
 guldens voor meideloon, gereekent van den jaare 1742, zijnde sedert het over- 
 lijden van Comparantes andere Dogter, tot Comparants. dood toe. 
 Eijndelijk verklaarde de Comparante tot Executrice deses en van haaren boedel 
 te nomineren en aantestellen haar voorñ. Dogter Johanna Sas, met magt 
 van assumptie en surrogatie en verders met soodane ample magt als 
 een Executeur of Executrice in regten competeert, met uijtsluijtinge van 
 alle en een ijgelijk wie het soude mogen wesen; begerende dat dese effect 
 sal sorteren en gelden als testament, legaat, codicil, gifte ter sake des 
 doods ofte inter liberos, en alsoo als deselve het beste na regten sal kunnen 
 bestaan, bevelende vorders haar Ziel aan Gods barmhertigheijt en haar lig- 
 haam aan de aarde. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen dese geteekent en besegelt op den 14. Meij 
 17C agt en sestig. was nevens twee cachetten in rood lak geteekent 
 François Oostebaan, W. de Meester. 
 
 Voor Apeldorn en Van de Graaff compareerde Jan Alexander Schimmelpenninck, 
 Bedienaar des Goddelijken Woords binnen dese Stad, Aleijda Schimmelpenninck, 
 geassisteert als regtens en Dr. Willem Hendrik Roschet, te saamen Erfgena- 
 men van wijlen Garret Willem Schimmelpenninck en Geertruij Spaar in 
 leven Ehelieden, dewelke verklaarden in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig temaaken, sulks doende kragt deses, 
 Jacobus Revius woonagtig te Almelo, om in ’t generaal alle der 
 Comparanten saaken te administreren en waarteneemen, speciaal 
 om derselver erve, ’t Rengelink genaamt, met alle sijn ap en depen- 
 dentien publicq aan de meestbiedende te verkopen en daar van nae- 
 mens de Comparanten naa coustume locaal transport te doen, voorts 
 dienaangaande alles te doen en te verrigten wat der saaken nodruft 
 vereijscht en de Comparanten, selfs præsent zijnde, soude kunnen 
 mogen of moeten doen, alles onder belofte van ratihabitie en 
 indemnisatie en submissie als na regten.  Actum d. 14. Meij 1768. 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerden Hendrik Cirkel, 
   Roe  
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 Roelof Arendsen, Arend Creenen en Zeger Buijtenhuijs, tijdelijke 
 Diaconen van den Nederduijtsche Diaconie alhier, en verklaarden, 
 uijt kragt van aucthorisatie van de WelEdele en Agtbare 
 Magistraat in dato den 19. Octob. 1767, op den 20. Novemb. 1767 in 
 het openbaar te hebben verkoft en over sulks klagt deses in 
 haar gem. qualiteiten te cederen en transporteren aan Reijer 
 Willemsen den Groten en Hendrikje Hendriks Ehelieden ende 
 haere Erven, het huijs van Ellard Hendriksen Tromp en 
 Hendrikje                  Ehelieden, staande op de Vischmarkt 
 binnen dese Stad naast het huijs van Wouter Jansen ter 
 eenre en dat van Zeger Buijtenhuijs ter andere sijde, soo en 
 als hetselve, ingevolge resolutie van de Heeren van de 
 Magistraat deser Stad in dato den 9. Octob., aan gem. Diaconie 
 is gekomen, ende sulks voor een summa van seshondert 
 vier en sestig gulden, daar van de Comparanten in haar 
 meergem. qialiteijten bekenden voldaan te zijn, belovende 
 over sulks voorsr. parceel te wachten en wahren kom- 
 mervrij en alle voorpligt daar van aftedoen, in specie 
 de verpondinge over ordin. 1766 en het heerstedegeld tot 
 ult. Junij 1767 incluijs, als erfkoop regt is, doende jaarlijks 
 in ord. verponding, behalven de stadsstuijvers, f 3-3-12, onder 
 verband en submissie als na regten.  Actum den 13. Meij 1768. 
 
 Voor W. v. Holthe en B.W. Pannekoek Schepenen der Stad 
 Harderwijk compareerden Jufferen Cornelia Bernarts en Mar- 
 gareta Alida Bernarts, beide gesond van lichaam en 
 verstand, dewelke verklaarden haare vrije onbedwongen en 
 uijterste wille te zijn dat, wanneer God een van haar 
 beide sal gelieven uijt de wereld te haelen, alle des over- 
 ledens na te laeten gerede en ongerede goederen, actien 
 en crediten, niets ter wereld uijtgesondert, erflik en eijgendom- 
 melick sullen vererven en versterven op de langstlevende 
 van haar beiden, ten dien einde elkanderen ende de eene de 
 andere instituerende tot haare eenige en universele Erfge- 
 naam, met uijtsluijtinge van alle andere. 
 Begerende dat dese haare mutuele dispositie ten re- 
 guarde van eens ijders nalatenschap ter sijner tijd sal 
 bestaan als testament, legaat, codicil, ofte soo en als 
 deselve andersints na regten kan hebben haar volkomen- 
 ste en uijtterste effect.  Actum Harderwijck, onder onse 
 betekening en besegeling op den 24e August. 1735. 
 Was nevens twee cachetten in rood lak getekent  W.v. Holthe, 
 B.W. Pannekoek. 
                                                    geregistreert den 17. Meij 1768. 
 
 Voor Van de Graaff en H.H. Pannekoek Schepenen compareerde 
 Jan Loge, dewelke verklaarde sig te stellen tot Borge voor 
 alle kosten, schade en interesse, soo gerigtelijk als ongerigte- 
 lijk, als Gerret Boerrigter, gearresteerde, soude komen te 
 lijden wegens het arrest of besaat op desselfs gerede 
 goederen, op heden ondernomen en gedaan door de Juffers Elisa- 
 beth en Clasina Boots in Compagnie, waar op de Comparant 
   ge 
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 gestipuleert heeft als na regten.   Harderwijk, den 18. Meij 1768. 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compareerde 
 Marritje Gerrits, en verklaarde voorenstaande staat en inventaris ter 
 goeder trouwe geformeert te hebben, onder reserve van vermeerderinge 
 verminderinge naa betere informatie, en heeft daar op den Stad- 
 regtelijken boedel eed in onse handen afgelegt.  Actum Harderwijk, 
 den 19. Meij 1768. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Marritje Gerrits, Weduwe en ge- 
 lijftugtigde Boedelhoudersche van Otto Holsteijn, en verklaarde 
 na alle aangewende moejte geen Burgen te hebben kunnen krijgen 
 en daarom alnu haar regt van tugt, volgens huijwlijks voorwaarden 
 de dato d. 23. Januar 1763 door wijlen haar Eheman aan haar be- 
 maakt, te verburgen, sulks doende kragt deses, met cautie jura- 
 toir, met eedelijke verklaring alle moejten te hebben aange- 
 wend, dog geen Burgen te hebben kunnen magtig worden en 
 dat sij Comparante de goederen van ges. haar overleden Eheman 
 als een goed Huijsmoeder betaamt na tugtsregten gebruijken 
 sal, alles om te strekken ten effecte als na regten, waar op de 
 Comparante den gewoonen Eed in onse handen afgelegt heeft. 
 Actum den 19. Meij 1768. 
 
 Voor Van de Graaff en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Evert Menns en Jan van Voorst voor 
 het erf en sterhuijs van Juffer Cornelia Bernarts; des beloofde haar 
 Suster Margaretha Alida Bernarts, als des overledens eenige en univer- 
 sele Erfgenaam, volgens mutuele teatamentaire dispositie voor 
 Heeren W.v. Holthe en B.W. Pannekoek als deser Stad Schepenen 
 op den 24. Augus. 1735 gepasseert, voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs 
 regt is.  Actum Harderwijk, den 20. Meij 1768. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Gerhardus van Holthe, Med. 
 Doctr. binnen Amsterdam en Clara Margaretha Claus Ehelieden, 
 sig binnen dese Stad bevindende, met ons gaande en staande, 
 haar verstand, memorie en uijtspraak beijde  ten vollen magtig, 
 verklaarden uijt overdenking van de sekerheijt haares doods en onse- 
 kere uijrhe van dien, mits deese te casseren, annuleren en te 
 niet te doen alle voorgaande dispositien die sij saam of ijder af- 
 sonderlijk gemaakt hebben; tredende tot dese haare laatste 
 en uijtterste dispositie, legateren en bemaken uijt onderlinge 
 liefde en toegenegentheijt malkanderen en den een den anderen, 
 dat is de eerst stervende den langst levende, den vollen vrijen 
 en volkomen eijgendom van alle haare natelaten gerede en onge- 
 rede goederen, actien en crediten, niets ter wereld uijtgesondert, 
 en gelegen ter plaatse daar de gratificatie tusschen Man en Vrouw   
 gepermitteert is, en sulks sonder onderscheijt van alle goederen die 
 de Comparanten reets werkelijk besitten of hier naa van Ouders 
 als anders aanerven of op een andere wijs verkrijgen en besitten 
 mogten, waar toe sij malkanderen, de eerst stervende de langst 
 levende, tot Erfgenaam ‘t instituerende, soo nogtans dat 
 wanneer sij tweede Comparante bij het leven van haar Moeder 
 Alida van Zanten en Weduwe Claus, en sonder egte Kinderen 
 uijt dit huijwlijk voor den eersten Comparant mogt koomen te sterven, 
   als 
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 alsdan haar geseide Moeder uijt haar nalatenschap vrij en 
 onbekommert sal genieten de legitime portie, haar na regten 
 competerende. 
 Kind of Kinderen uijt dit huijwlijk nablijvende en de langst- 
 levende van dese Comparanten sig andermaal in den huijw- 
 lijken staat begevende, sal verpligt en gehouden wesen de 
 nalatenschap van de overledene aan Kind of Kinderen uijt- 
 tekeeren, deselve in dat geval tot Erfgenaam instituerende 
 met eerbiedige uijtsluijting van de WelEd. Weescamer binnen 
 Amsterdam als elders, maar de langst levende buijten Echten 
 staat blijvende, sal de goederen van de eerst stervende eeuwig- 
 lijk en erflijk besitten als gemelt is, buijten en behalven 
 de legitime portie Kind of Kinderen van regtswegen 
 toebehorende. 
 Aldus hebben Comparanten deese haare laatste en uijt- 
 terste wille geeijndigt met ernstige begeerte dat deselve 
 naa doode der eerst stervende haarer beijden, ’t zij als testa- 
 ment, legaat, codicil, of andere betere forme stiptelijk 
 mag werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is deese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk, alwaar geen besegelt papier in gebruijk is, den 
 20. Meij 17 hondert agt en sestig.  was nevens twee cachet- 
 ten in rood lak getekent  H.C. van de Graaf,  H.J. Schras- 
 sert.  
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde Cornelis 
 Franken Vermeer, voor sig selven en mede de rato caverende voor 
 en als Lasthebbende van zijne absente Broeder en Susters, met 
 naeme Hendrik Vermeer, Petronella, Gerbrech en Jannetje Ver- 
 meer, en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop uijt de 
 hand te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en trans- 
 porteren aan Gerrit Scherrenberg en Jannetje Willems Ehelied. 
 ende haare Erven, het Huijs en schuijr met de plaats, soo als 
 van Comparants Ouders heengekomen zijnde, bij de Kooperen reeds 
 bewoond en gebruijkt werd, staande in de Luttekepoort straat, doende 
 in ordinaris verpondinge behalven de stadsstuijvers 3-3-12, ende 
 sulks voor eene summa van seeven hondert en vijf en twintig 
 gulden, daar van den Comparant bekende voldaan en betaalt te 
 weesen, belovende over sulks voorsr. parcelen te wagten en 
 wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding ordinar. 1766 
 en heerstedegeld over 1767 incluijs, daar van aftedoen als erf- 
 koops regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 21. Meij 1768. 
 
 Voor H. van Westervelt en Apeldorn Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is, Jacob van Wanrode en Otto Dreesen 
 voor het erf en sterfhuijs van Gerretje Woutering; des beloofde Aard 
 Gerretsen van Wanrode, Weduwenaar en volgens huwelijks voorwaarde, 
 voor Heeren Schepenen deser Stad N.W. de Meester en Jan Apeldorn 
 op den 12 April 1759 gepasseert, als universele Erfgenaam voorsr. Burgen 
 te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk, den 23. Meij 1768. 
 
 Voor Holthe en Van de Graaff Schepenen compareerden Berend 
 Woutersen en Hendrik Lubbertsen, als Voogden van drie minderjarige 
 Kinderen van wijlen Jacob Woutersen en Evertje Lubbertsen, in leven 
   Ehe 
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 Ehelieden, met naamen Wouter, Lubbert en Marretje Jacobs, als meede 
 Andre Holte, als Profisoir van het Diaconie Weeshuijs alhier, wegens Hen- 
 drikje Jacobs, Dogter van gem. Ehelieden, in voorsr. Godshuijs geadmitteert en 
 gealimenteert werdende, en verklaarden uijt kragt van authorisatie van 
 de Heeren van de Magistraat deser Stad, in dato den 2. Nov. 1767 bij ap- 
 pointement op haar Comparanten respectivelijk verleent, in het openbaar 
 den 6. Nov. 1767 te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en 
 transporteren aan Cornelis Buurman en Geertruij Haenders Ehelieden 
 ende haare Erven, het huijs en erve van wijlen voorñ. Jacob Woutersen 
 en Evertje Lubberts, staande in het Moolenstraatje binnen dese Stad 
 naast het huijs van Jan Priester ter eenre en de schuur van Coperen 
 ter andere sijde, doende in ordinaris verpond. behalven de stadsstuijvers 
 2-2-8, ende sulks voor eene somma van een hondert en thiend gulden, 
 daar van de Comparanten in haare respective voorsr. qualiteijten 
 bekenden voldaan te zijn, belovende over sulks voorsr. parceel te 
 wagten en wharen (de verponding over ordinar. 1766 en het heerstede- 
 geld tot ult. Junij 1767 beide incluijs) daar van aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 24. Meij 1768. 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerde Maria Doijeweerd 
 Wede. van Joh. van Nederrein voor haar selven en mede als Gevolmag- 
 tigde van haar Schoondogter Sophia van Nederrein, ingevolge vol- 
 magt voor Burgermeesteren en Regeerders der Stad Haarlem op den 
 27. April 1768 gepasseert, bij ons gelesen en sulks behelsende, dewelke 
 bekende in eenen vasten en stedigen erfkoop publicq te hebben 
 verkoft en getransporteert, haar huijsjen en plaats, gelegen agter 
 de Nonnen naast het huijs van Jan Beerdsen en van de Wede. Jan 
 Jansen, aan den Burgermeester Jan Apeldorn en Elisabet van 
 Kolck Echtel. en haar Erven, voor een somma van een hondert 
 en dartig gulden vrijgeld, daar van sij Comparante voor haar en 
 in voorsr. qualiteijt bekende ten vollen voldaan en betaalt te 
volmagt door Jacob Claver zijn, dienthalven beloofde voorsr. huijs en plaats te wagten en 
op Dr. Huijsman tot het wharen kommervrij en alle voorpligt daar van aftedoen als 
verkopen van een schuijt erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
d. 30. Meij 1768 siet den 30. Meij 1768. 
fº. 116 vs. 
 Voor H. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compareerden Jan 
 Umbgroeve en Hendrikje Jans Echtel., dewelke verklaarden in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt 
 deses te cederen en in vollen eijgendom te transporteren, aan Jan 
 Rietvelt en Cornelia Heijmensen Echteliedn. en haare Erven, een Huijs 
 en erve met een stal daar agter, genaamt De Bijl, soo als het bij 
 de Comparanten laatst is gebruijkt en bewoond geworden, staande 
 hier ter Stede in de Schoemakers Straate naast ’t huijs van 
 Albert van Asselt ter eenre en het huijs van Eijbert Gerretsen 
 ter andere sijde, doende jaarlijks in de ordinar. verpondinge 6-8-12 
 en verder beswaart met een jaarlijkse uijtgang aan de Stad ad. 
 20 strs.en aan de Coster van Harderwijk 16 strs., en sulks voor een 
 somma van veerthien hondert gulden, daar van de Comparanten 
 bekenden ten vollen voldaan en betaalt te zijn, werd hier meede 
 door de Comparanten wel expres buijten bedongen soodanige camer 
 met de solder daar boven, als thans door den Soldaat, Pieter van 
 Lind geñ., in pagt gebruijkt werd, en staande naast de stal 
 hierboven genoemt, des belovende Comparanten dit voorsr. huijs 
 en erve met de stal daar agter te wachten en wharen kommervrij 
   en 
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 en alle voorpligt, d’ordinar. verpondinge over den jaare 1766 en 
 den uijtgank aan de Stad en Custos over den jaare 1768, daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is, alles onder verband en submis- 
 sie als na regten.  Actum den 4. Junij 1768.  
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Oosterbaan en De Wolff Schepenen compareerden Jan Rietveld 
prothoc. Rub. Schoemakers- en Cornelia Heijmensen Echtel., welke bekenden wegens opgenomen 
straat fº. 254. en ter leen ontfangen penningen geregt en deugdelijk schuldig te 
 weesen aan Jacob van Wanrode en Lambertje Cobes Echteldn. en haar 
 Erven, een somma van ses hondert Caroli guldens ad 20 Strs. ’t stuk 
 ( zijnde daar mede bij gerekent die drie hondert gulden dewelke de 
 Comparanten hebben overgenomen van Jan Umbgrove en aan 
 voorñ. Jacob van Wanrode en Lambertje Cobes is verschult) waar 
 voor sij Comparanten beloofden jaarlijks te sullen betalen een 
 interesse van vier gulden van het hondert, en daar in te continu- 
 eren tot de aflosse toe, welke alle jaar op den verschijndag, heden 
 over een jaar de eerste, sal kunnen en mogen geschieden, mits 
 een vierdeel jaars bevorens opgeseit of opgeeischet zijnde; stellende 
 voor capitaal, renten en kosten tot een speciaal onderpand haar 
 huijs, staande in de Schoemakers straat naast ’t huijs van 
 Albert van Asselt ter eenre en dat van Eijbert Gerretsen ter andere 
 sijde, geñ. de Bijl, voorts tot een verdere whaarschap haar per- 
 soon en goederen, ten bedwang en submissie als na regten, 
 met renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, in  
 specie die van ongetelden gelde.  Actum den 6. junij 1768. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen en Overweesmeesteren com- 
prothocol Rub. Ooster- pareerde Helmigh Cornelissen, Weduwenaar, dewelke sig sullende 
mehen fº. 125. verandersaten verklaarde aan sijn onmundig Kind, met name 
 Cornelis Helmigsen, voor sijn Moeders versterf te bewijsen een 
 summa van een hondert vijf en seventig gulden vrijgeld, welke 
 hij Comparant beloofde te sullen betalen wanneer deselve 
 meerderjarig sal zijn geworden, daar voor verbindende sijn per- 
 soon en goederen en stellende tot een speciaal onderpand twee 
 matten hoijland, gelegen op de Oostermehen in ’t Schependom 
 van Harderwijk, geñ. de Lange Elle, als meede de klederen 
 van sijn overleden Moeder, bestaande in 13 hembden, 7 rokken, 
 of schorten, 2 blauwe voorschoten, 1 dº. swarte seijen, 3 hembt- 
 rokken, 3 jakken, 2 paar jaksmouwen, 2 stijklijven, 5 
 kroplappen, 3 paar boord mouwen, 39 mutsen, 11 neusdoeken, 
 1 paar wanten, 1 sijlveren beugel met een gespel, 1 Bijbel met 
 sijlveren crappen, 1 sijlveren oorijser,1 paar muijlen, 1 hoed, 
 1 stuk nieuwdoek, dewelke op dato deeses aan de onderstaande 
 Voogden in bewaring zijn overgegeven. 
 Voorts heeft den Comparant belooft en aangenomen om sijn 
 bovengem. Kind tot sijn meerderjarigheijt na behooren te ali- 
 menteren als mede om de schulden des boedels te sullen voldoen. 
 Hierover waaren aan en meede te vreden Jan Hannissen en 
 Brand Elbertsen, als door de Heeren van de Magistraat aange- 
 stelde Voogden, op wiens verklaring wij dese hebben geapprobeert 
 en getekent binnen Harderwijk, den 7. Junij 1768. 
 
 Voor Oosterbaan en Schrassert Schepenen compareerde Aaltjen de 
 Weerd, Weduwe van Gerret Timmer, geadsisteert met Mr. Hendrik Johan 
   Ar 
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 Ardesch als haaren gekoren Momber, en verklaarde in de beste en besten- 
 digste forme regtens te constitueren en magtig te maken kragt deses 
 Dries van Dragt, Custos van Veessen, ten eijnde om naamens de Compa- 
 rante met en benevens haare Broeders en Susters, als Kinderen en Erfge- 
 namen van haar Vader en Moeder, wijlen Willem de Weerd en Rutgertjen 
 Schraats in leven Ehelieden, te treden tot scheijdinge en deijlinge van 
 den gehelen boedel en nalatenschap, soo en als die door haar Ouders 
 voornoemt, en wel voornamentlijk laatst door haar Vader Zalr. is 
 nagelaten, daar omtrend der Comparante plaatse te vertreden en in 
 allen opsigte haar persoon te repræsenteren, rekeningen aftehoren, 
 examineren en helpen sluijten, ongerede goederen verkoft zijnde, de koops- 
 penningen en andere boedelspenningen te innen en te ontfangen, op- 
 dragt in forma en belofte van wharing te doen, mitsgaders haare 
 geregte erfportie te ontfangen, magescheit opterigten en tekenen 
 en in het generaal alles te doen en laeten geschieden hetgeen de 
 Comparante, selfs præsent zijnde, soude konnen mogen of moeten 
 doen, met magt van substitutie, onder belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt, cæterisque sub clausulis de jure solitis ac necessariis, 
 mits den Geconstitueerde verpligt sal zijn van alles te doen be- 
 hoorlijke reliqua en rekening.  Actum den 27. Junij 1768. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Otto Dreesen en Harmen Drost voor 
 het erf en sterfhuijs van Gerretje Hendriks in leven Huijsvrouw van Roelof 
 Petersen; des beloofden Lubbert Gerretsen, Aard Cornelissen Koning, 
 in huijwlijk hebbende Jacobje Roelofs, sig sterk makende 
 voor sijn Swagers Hendrik Roelofsen en Gerret Roelofsen, en Willem 
 Jansen, in  huijwlijk hebbende Petertje Roelofs, Kinderen van haar 
 voorsr. overleden Moeder, gem. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is. 
 Actum den 1. Julij 1768. 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Gerret Hendriksen en Peter Lubbertsen 
 voor het erfhuijs van Evert Willemsen; des beloofden Wijne Willemsen, 
 Beerd Hendriksen, Soon van Petertje Willems en Hendrik Petersen 
 Eheliedn., sig sterk makende voor sijn Suster Hendrikje Hendriks 
 en Broeder Peter Hendriksen, Claas Willemsen, Arend Willemsen, 
 Hendrik Willemsen, Willem Willemsen, sig sterk makende 
 voor de Kinderen van Lubbert Willemsen, Aaltje Jans Ehevrouw 
 van Willem Petersen, Soon van wijlen Peter Willemsen, Willem 
 Beenen, sig sterk makende voor sijn Susters en Broeders Kinderen van 
 wijlen Beene Willemsen, en Willem Willemsen, sig sterk makende 
 voor sijn Broeders en Susters, Kinderen van Willem Thijssen en Marritje 
 Willems in leven Ehelieden, Broedrs, Broeders en Susterskinderen 
 van voorsr. Evert Willemsen, gemelte Burgen te vrijen als erfhuijs 
 regt is.  Actum Harderwijk, den 2. Julij 1768. 
 
 Voor Boonen en Pannkoek Schepenen compareerde Johannes 
 van Elfrinkhof, bedienaar des Goddelijken Woords tot Ermelo, welke 
 bekende voor sig en sijne Erven in een vast en stedigen erf- 
 koop uijt de hand te hebben verkoft, en over sulks kragt deser 
 te cederen en transporteren, een huijs met sijn ap en dependentie, 
 regt en geregtigheijt, staande aan de Vullers Brink tussen het huijs 
 van Jan IJsendorn en de schuur van Andries Rijkessen Apeldorn, doende 
   in 
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 in ordinaris verponding sonder opstuijvers 2-2-8, aan en ten erflijken 
 behoeve van Aard Muller en Johanna van Broekhuijsen Ehelied. 
 voor de summa van drie hondert Caroli gulden vrijgeld, waar- 
 van Comparant bekent voldaan en betaalt te zijn, des beloofde 
 voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, 
 tot de ordinaris verponding 1766 en ’t heerstedegeld verschenen ult. 
 Junij 1767, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en 
 submissie als na regten.  Actum Harderwijk, den 4. Julij 1768. 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvanks regt is, Harmannus Lunterbosch en Andries 
 Snel voor het erfhuijs van wijlen Berend Wittop; des beloofden 
 Anna Wittop, Andries Rijkessen Apeldorn, als Vader en Voogd 
 over sijne onmundige Kinderen bij Geurtje Wittop ehelijk ge- 
 procreërt, mitsgaders desselfs meerderjarige Dogter Jannetje 
 Apeldorn, Erfgenamen van gem. Berend Wittop, voorñ. Burgen 
 te sullen vrijen en wharen.  Actum Harderwijk, d. 6. Julij 1768. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde Neeltje 
 Hogervorst, met ons gaande en staande, haar verstand, memorie en 
 uijtspraak ten vollen magtig, verklaarde kragte deser te legateren 
 en bemaken alle haare nat6elaten goederen aan Maria Hoger- 
 vorst,Dogter van wijlen Maurits Hogervorst en Johanna Gallois 
 Ehelieden. Dat bij vooroverlijden van geseide Maria Hogervorst 
 ofte wanneer deselve naa doode van deese Comparante sonder 
 echte Kinderen natelaten kwam te overlijden, alsdan haar nate- 
 laaten goederen, waar van immediaat naa der Comparanten over- 
 lijden een staat wen inventaris door haar onderbenoemde Executeur 
 sal werden gemaakt en onder deselve blijven berusten, sullen 
 erven en versterven op Wouter Janssen, Stads Metselaarsbaas, 
 en soo deselve voor gemelte Maria Hogervorst was komen te over- 
 lijden, alsdan op de naaste Vrienden van geseide Wouter Janssen. 
 Daar benevens heeft Comparante bij deese genomineert en aangestelt 
 bij haar overlijden tot Redderaar, administrateur en executeur van 
 haar nalatenschap, alsmeede over dese haare testamente, meer- 
 gemelte Wouter Jansen, en bij desselfs vooroverlijden Laurens 
 Bakker, om voor haar een ordentelijke begrafnis meede te besor- 
 gen, alles met magt en auctoriteijt als een Executeur Testa- 
 mentair competeert, als meede om een of meer te assumeren 
 en substitueren naa goedvinden. 
 Begerende dat deese als haar laatste en uijterste wille in de 
 beste en bestwendigste forme van regten naa Comparanten 
 dood stiptelijk mag werden nageleeft. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen Har- 
 derwijk, den 9. Julij 17.hondert agt en sestig. was nevens twee 
 cachetten in swart lak getekent: R.C.W. de Wolff van Weste- 
 rode, H.C. van de Graaff. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde Beerd 
prothoc. Rub. Brugge- Janssen, dewelke bekende voor sig en sijnen Erven, wegens opge- 
straat fº. 95. nomen en ter leen ontfangen penningen, opregt en deugde- 
 lijk schuldig te zijn aan Vrouwe Antonetta Schrassert en 
 haaren Erven een summa van seshondert en vijftig Car. guldens 
 ad 20 sts. ’t stuk, daar van hij Comparant beloofde jaarliks 
 en alle jaaren op derselver verschijnsdag (heden over een jaar 
     de 
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 de eerste) te sullen betalen een rente van drie gelijke guld. en thien 
 strs. van ijder hondert en daar in tot de finale aflosse en restitutie 
 deses capitaals toe te sullen continueren, welke aflosse jaarliks sal 
 mogen en moeten geschieden op derselver verschijnsdag, mits van de 
 eene of andere sijde een vierdeel jaars bevorens opgeseijt zijnde, voor 
 welk capitaal, renten en bij wanbetalinge te vallen kosten hij 
 Comparant bij desen verbind sijn persoon, gerede en ongerede goederen, 
 en tot een speciaal onderpand stelde sijne twee huijsen en erven 
 in deese Stad, staande ’t eene in de Rabbestraat naast de schuur 
 van de Heer Professor Haestenburgh, van Gosen Vliek aangekoft, en 
 ’t andere huijs en camer daar naast, staande in de Groote Haver- 
 straat op de hoek van de Valckestraat naast het huijs van Jan Goed- 
 vree, van Harmen Knier aangekoft, om aan deselve ten allen tijden 
 alle hinder en schaade te konnen erhaelen, alles onder verband 
 en submissie als na regten en renunciatie van alle exceptien, 
 sonderling die van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk, den 8. Julij 1768.  
 
 Voor De Wolff en De Meester Schepenen compareerden Gosen Vliek 
 en Aaltje Gerrets Ehelieden, dewelke verklaarden in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkogt, bij publijke verkoping dato den 
 27. Febr. 1768, en over sulks kragt deses te cederen en transporteren aan 
 en ten behoeve van Beerd Janssen en sijne Erven, haar huijs en erve 
 staande in de Rabbenstraat op de hoek tegen aan de schuur en 
 plaats van Professor H. van Haastenburg, doende in ordinaris ver- 
 ponding behalven de stadsstuijver f. 2-2-8, ende sulks voor een 
 summa van seshondert vijf en twintig guldens, waar van Comparanten 
 bekenden voldaan en betaalt te zijn, belovende over sulks voorsr.  par- 
 ceel te wagten ende wahren kommervrij en alle voorpligt (de 
 verponding over ordinar. 1766 en heerstedegeld op twee heersteden tot 
 ult. Junij 1768 incluijs) daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, den 9. Julij 1768. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Schipper Jan 
 Camps en Cornelia Rietvelt Ehelieden, welcke beijde met ons gaande 
 en staande, gesond van lighaam en verstand, verklaarden sonder inductie 
 of persuatie van ijmand, uijt suijvere liefde en toegenegentheijt, 
 malkanderen en den eerststervende den langstlevende, doende sulks re- 
 ciproce kragt deser, te legateren en bemaken het vrugtgebruijk 
 van alle haare gerede en ongerede goederen, niets van dien hoegenaamt 
 uijtgesondert, ten eijnde de langstlevende haarer beijden deselve 
 na tugtregten kan en sal gebruijken sijn of haar leven lang, buijten 
 bespiering van ijmand. 
 Daar benevens heeft Cornelia Rietveld voornoemt, onvermindert de 
 tugt bij haar eerst overlijden hier boven aan haar geseide Eheman ge- 
 legateert, tot haar eenige en universele Erfgenamen geinstitu- 
 eert Gerharda Camps en Bartha Camps, Voordogteren van haar voorsr. 
 Eheman, bij wijlen Mechtelt van Aaken in ehestand verwekt, en bij 
 overlijden van een derselver sonder egte lijfsgeboorte natelaten, sal 
 de laatste alleen Erfgenaam weesen, soodanig nogtans, dat ingevalle 
 sij Comparante egte Kinderen mogt koomen natelaten, dese erfin- 
 stelling alsdan nul en van geener waarde sal weesen. 
 Begerende dat dit een en ander bij forme van testament, legaat, 
 codicil, of soo als dese dispositien bet beste kunnen bestaan, stipte- 
 lijknaa haarlieder dood sal werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is deese bij ons getekent en gesegult binnen Harderwijck, 
   den 
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 den 22. Julij 1768. was nevens twee cachetten , een in rood en een in 
 swart lak getekent  Jan Apeldorn. D. Boonen. 
 
 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerden Jan Bemer 
 en Janna Buijinck Ehelieden, beijde met ons gaande en staande 
 en haar verstand, memorie en uijtspraak ten vollen magtig, 
 verklaarden uijt sonderlinge liefde en toegenegentheijt en 
 sonder inductie of persuatie van ijmand, malkanderen, de 
 eerst stervende de langst levende, te legateren en bemaken, 
 doende sulks reciproce kragt deser, het vrugtgebruijk van 
 haare respective gerede en ongerede goederen, niets uijtge- 
 sondert, om sijn of haar leven lang naa tugtsregten te ge- 
 bruijken buijten bespiering van ijmand. 
 Begerende dat deese als haar laatste en uijterste dispositie 
 in forme van testament, legaat, codicil, of andere betere 
 soo als deselve in regten best kan bestaan, mag werden agter- 
 volgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen Harder- 
 wijk, den 26 Julij 1768. was nevens twee cachetten, een in 
 swart en een in rood lak getekent  R.C.W. de Wolff van Weste- 
 rode, H.J. Schrassert. 
 
    
Geprothocoll. ten Voor de Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde Metje Hendriks 
nieuw. prothoc. Rubr. Wede. van Cornelis Schuurman, welke bekende voor sig en haare 
Wullewevers Straat Erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
fº.219vs. et. Hoven  fº. opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan en ten erflijken 
41. behoeve van Maria Ossenberg Wede. van Cornelis Timmer, een  
 summa van ses hondert en vijftig Caroli guldens ad 20 stuijvs. ‘t 
 stuk, waar voor sij beloofde jaarlijks op de verschijndag, heden 
 over een jaar d’eerste, te sullen betalen vier gelijke guldens van 
 ijder hondert, en daar meede continueren tot de finale aflosse toe, 
 die alle jaar op gem. verschijndag sal kunnen geschieden, mits een 
 vierdeel jaar bevorens van de eene of andere sijde opgeseijt of opge- 
 eijscht zijnde, in goed gangbaar sijlvergeld, niet minder als gereduceerde 
 schellingen of goude rijers of gerande ducaten.  
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en onverhoopte kosten heeft 
 de Comparante, naa voorgaande informatie van verwillekeurings 
 kragt en werking, alle haare gerede goederen verwillekeurt en gesub- 
 mitteert aan de parate executie buijten forme van proces, verbindende 
 daar benevens tot meerdere securiteijt als een speciaal hijpotheecq 
 haar huijs met desselfs ap en dependentie, mitsgaders de smits- 
 winkel met all desselfs toegehoor, staande in de Wullewevers of 
 Luttekepoort straat, soo als bij haar selve bewoond werd, tussen de huijsen van 
 Hendrik Besselsen en Gerret Scherrenberg, alsmede haar hof, 
 kennelijk gelegen in de Knijptang tussen de hoven van Burgermr. 
 W.J. van Westervelt en van Peter Egge, met renunciatie van alle 
 exceptien dese eenigsints contrarierende, in specie van ongetelden 
 gelden, als meede van alle de sulke de Vrouwen naa regten competerende. 
 Actum Harderwijk, den 26. Julij 1768. 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde Aard van 
 Wanrode, zijnde gesond van lighaam en geest, en verklaarde uijt over- 
 denkinge van de sekerheijt des doods en onsekere uure van dien, 
 sonder inductie of persuatie van ijmand, uijt vrije wille en sonderlinge 
 hem daar toe per moverende redenen, tot sijn eenige en universele 
 Erfgenamen te institueren, sulks doende kragt deses, sijnes Broeders 
 Jacob van Wanrodes Kinderen, woonagtig thans te Utregt, met namen 
   Hen 
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 Hendrik en Woutera van Wanrode, ofte bij vooroverlijden derselver Kinderen, 
 soodanig nogtans, dat eene van de geinstitueerde Erfgenamen sonder wettige 
 Descendenten komende te sterven, desselfs erfportie sal devolveren op de 
 langstlevende, en na desselfs dood op sijne wettige nakomelingen, 
 onder die mits, dat sij sullen gehouden wesen aan sijns Testateurs halve 
 Broeder, Jacob van Wanrode te Harderwijk, eens uijttereijken de summa 
 van vijf en twintig gulden. Al hetwelk verklaarde den Comparant 
 Testateur te zijn sijn uijterste of laatste wille, met expresse begeerte 
 dat deselve na sijn dood effect gewinnen sal, het zij als testament, gifte 
 ter sake des doods ofte onder de levende, ofte soo en als na regten 
 andersints best sal konnen bestaan. 
 Des ’t oirkonde hebben wij Schepenen dese geseguld en betekent te 
 Harderwijck, den 28. Julij 1768.  was nevens twee cachetten in rood lak 
 getekent  H. van Westervelt.  H.J. Schrassert. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Nicolaas Wesenhagen 
 en Geertruijd Cronenburg Ehelieden, dewelke bekenden in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt en over sulks kragt deses te 
 cederen en transporteren, aan en ten behoeve van den Heer Willem 
 Hendrik van Steenberch en desselfs Erven een huijs en erve, staande 
 binnen dese Stad aan den Ossenmarkt tusschen ’t huijs van Dr. 
 Van Erkelens ter eenre en Gerret Roest ter andere sijde, doende in 
 ords. verpondinge behalven de stadsstuijvers f 10-10-, voor een summa 
 van seventhien hondert guldens vrijgeld, daar van de Comparanten 
 bekenden voldaan en betaalt te zijn, belovende over sulks voorsr. 
 huijs te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt (de ordi- 
 naris verponding over 1766 en heerstedegeld verschenen ult. Junij 
 1767 incluijs) daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na regten.  Actum Harderwijk, den 30. Julij 1768. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Gerret Roest en Grietje Be- 
 rends de Vente Ehelieden, dewelke bekenden in eenen vasten en  
 stedigen erfkoop te hebben verkogt en over sulks kragt deses te 
 cederen en transporteren, aan en ten behoeve van den Heer Willem 
 Hendrik van Steenberch en desselfs Erven een huijsje, staande binnen 
 dese Stad naast het huijs van den Heer Koper aan den Ossenmarkt 
 op de hoek van ’t Clooster, doende in ords. verponding behalven de stads- 
 stuijvers f. :-10-:, voor eene summa van vier hondert guldens vrijgeld, 
 daar van Compartn. bekenden voldaan en betaalt te zijn, belovende 
 over sulks voorsr. huijsje te wagten en wahren kommervrij en alle 
 voorpligt (de ords. verpondinge over 1766 en heerstedegeld versche- 
 nen ult. Junij 1767 incluijs) daar van aftedoen als erfkoops regt 
 is, onder verband en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, den  
 30 Julij 1768. 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde Juffr. Zara Palte Wede. 
 en Boedelhouderse van Hendrik Oosterbaan, soo veel nodig of dienstig geas- 
 sisteert met den Advocaat E.J. Ammon als haaren gekoren Momboir, 
 en verklaarde kragt ende mits desen Volmagt te maken de Hr. Hendrik 
 Holland, Solliciteur te Amsteldam, ten eijnde naamens haar Constituente 
 in der minne of door middelen regtens van den ijserkoper Lammert 
 Sas te Amsteldam in te vorderen soodane prætensien als door de 
 Constituante aan den Geconstitueerde sullen opgegeven worden, 
 daar omtrend na stijle en practijcq te procederen, so behoren en 
 nodig wesen sal, tot den uijteijnde der saaken en executie toe, als 
 mede om penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, en generaal 
   om  
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 om alles te doen en te verrigten dat Comparante, præsent zijnde, 
 soude konnen mogen en moeten doen en de merites der saake 
 quamen te vorderen, en ofschoon tot het een of ander een 
 nadere volmagt gerequireert mogte werden, so wil de Compa- 
 rante deselve alhier geinsereert gehouden hebben, alles met 
 magt van assumptie en substitutie, onder belofte van goed- 
 keuringe en schadelooshoudinge, waartoe Comparante sig verbind 
 bij dese als na regten.  Actum den 1. Augus. 1768. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde onsen mede Raadsvrind de 
 Heer en Mr. François Oosterbaan en verklaarde kragt ende mits 
 desen te constitueren en magtig te maaken den Heer Hendrik 
 Holland, Solliciteur te Amsteldam, ten eijnde om namens den 
 Heer Comparant in der minne of door middelen regtens van 
 Lammert Sas, Coopman in ijser tot Amsteldam, in te vorderen 
 alle soodane eijschen en prætensien, als den Heer Constituant 
 aan den Geconstitueerde sal komen optegeven en daar omtrend 
 na stijle en practijcq te procederen tot den eijnde der saake 
 en executie toe; voorts om penningen te ontfangen en daar 
 voor te quiteren en in ’t generaal alles te doen en te verrigten 
 dat de nodruft der saaken vereijschen sal en den Heer Comparant, 
 præsent zijnde, soude konnen mogen of moeten doen, alles met 
 magt van assumptie en substitutie, willende den Hr. Consti- 
 tuent wel expresselijk, een nadere of ampelder volmagt gere- 
 quireert wordende, deselve alhier voor geinsereert gehouden hebben. 
 Belovende de ratihabitie en indemniteijt, daar toe den Comparant 
 verbind sijn persoon en goederen als regtens.  Actum den 1. August 1768. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Coopman Dirk Penninck en 
 verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maken, sulks doende kragt deses, den Heer Hendrik 
 Holland, Soliciteur te Amsteldam, om namens den Comparant, 
 ’t zij in der minne ofte door middelen regtens, in te vorderen van 
 Lammert Sas, IJserkoper te Amsteldam, sodane prætensien als 
 onder de hand aan den Geconstitueerde sullen worden opgegeven, 
 dien aangaande na stijle en practijcq te procederen soo behooren sal, 
 ten eijnde der saake en executie toe. Verder denselven magtigende 
 tot ontfangst van penningen en daar voor te quiteren en generaal om 
 alles te verrigten dat den saaken vereijschen sullen of den Compa- 
 rant Constituent, præsent zijnde, soude konnen mogen of moeten 
 doen, alles met magt van assumptie en substitutie, onder be- 
 lofte van ratihabitie en indemniteijt, met expresse begeerte van 
 een nadere of ampelder volmagt gerequireert wordende, deselve alhier 
 voor geinsereert te willen gehouden hebben, waar op den Comparant 
 gestipuleert heeft, onder verband van sijn persoon en goederen als nae 
 regten.  Actum den 1. Augus. 1768. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Willem van 
prothoc. Rub. Wullewevers Laar en Johanna van Welbergen Egteln., dewelke bekenden voor 
Straat fº. 222. haar en haare Erven wegens opgenomen en ter leen ontfangene 
 penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Vrouwe Anto- 
 netta Schrassert en haaren Erven eene somma van duijsent Carl. 
 gulden ad 20 st. ’t stuk, daar van sij beloofden jaarliks en alle jaa- 
 ren op derselver verschijndag, waar van de eerste wesen sal den 28. 
 Martii 1769, te sullen betalen eene rente van drie guldens 
 thien stuijvers van ijder hondert, en daar in te sullen continueren 
 tot de finale aflossinge en restitutie des capitaals, welke 
 alle jaaren mede op derselver verschijndag sal moeten en mogen 
   ge 
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 geschieden, mits van de eene of andere sijde bevorens een vierendeel 
 jaars gedenuntieert zijnde; voor welck capitaal en renten sij Comparanten 
 bij desen verbonden haare personen, gerede en ongerede goederen, en tot 
 een speciaal onderpand stelden haar huijs en erve, staande in de Lutteke- 
 poort Straate binnen dese Stad, so als thans bij haar bewoond werd en 
 tot welkers betaling dese penningen genegotieert zijn, met submissie 
 als na regten en onder renunciatie van alle exceptien, sonderling die 
 van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk, den 6. Augus. 1768. 
 
Geprothocoll.  ten Voor deselve Schepenen compareerden Willem van Laar en Johanna van 
nieuw. prothoc. Rubr. Welbergen Echteldn., dewelcke verklaarden met Anna Wittop en Andreas 
Wullewevers Straat Rikersen Apeldorn, als Vader en Voogd wegens sijne onmondige Kinderen 
fº. 222 te zijn overeengekomen wegens de publique toeslag van beijde 
 huijsen bij haar bekent. 
 Dat Comparanten bij geen burgstellinge, bij de conditien van verko- 
 pinge vereijscht wordende, van die koop en toeslag op haar gevallen 
 bij desen te renuntieren, afsien, en geen regt of eijgendom aan deselve 
 huijsen sullen behouden, gelijk Anna Wittop en Andreas Rikersen 
 Apeldorn in voornoemde qualiteijt bij desen meede verklaren deselve 
 behuijsinge aan haar in eijgendom weder overnemen en aan sig be- 
 houden en sij parthijen zijn overeengekomen en geaccordeert, dat 
 Comparanten Willem van Laar en Johanna van Welbergen Echteluijden 
 aan Anna Wittop en Andreas Rikersen Apeldorn prædictu qualitate 
 en uijt dien hoofde souden voldoen en betalen een somma van negen 
 hondert guldens en de kosten bij de verkopinge als anders daar op ver- 
 schult, en die penningen in geen gereedheijt hebbende, bekenden 
 bij desen deselve aan haar Anna Wittop en Andreas Rikersen 
 Apeldorn of desselfs Kinderen opregt en deugdelijk schuldig te zijn 
 en deselve prompt te sullen voldoen op den 1. Novemb. 1768, in welke 
 tusschentijd en selfs tot de volkomene voldoeninge sij Comparanten 
 verbonden haare gerede en ongerede goederen, in specie haar huijs 
 en bakkereij in de Luttekepoort straat, soo thans bij haar be- 
 woond word, en verklaarden tot meerdere securiteijt  hetselve in 
 een volkomen verwin van nu af aan over te geven, om deselve 
 bij geen voldoeninge op de gestipuleerde tijd paratelijk, buijten 
 eenige forme van proces, publijcq te kunnen verkopen en daar aan 
 gemelde somme en kosten te kunnen verhalen, van welck regt 
 van verwillekeuring sij Comparanten bij desen verklaren ten vollen 
 geinformeert te zijn, alles sonder erg of list.  Actum den 6. Augus. 1768. 
 
Geprothocoll. ten Voor deselve Schepenen compareerden Willem van Laar en Johanna 
nieuw. prothocol van Welbergen Egtelieden en verklaarden op den 8. Julij 1768 van Lubbertus 
Rub. Wullewevers Bunskerken en Geijsjen Hulsentop Egtelieden opgenomen en schuldig 
straat fº. 222. bekent te hebben een somma van twee hondert gulden en daar van 
 jaarlijks belooft een interesse van vier gulden van ijder hondert, en daar 
 voor verbonden haar gerede en ongerede goederen, als uijt vertoonde obli- 
 gatie te sien is, boven welk verband Comparanten verbinden in specie 
 haar huijs en bakkereij in de Luttekepoort straat, thans bij haar 
 selven bewoond werdende, en geven tegelijk bij verwillekeuring over 
 alle haare gerede goederen, om ten allen tijden van nu af aan 
 buijten forme van proces alle hinder en schade met de kosten daar 
 aan te moogen verhalen, onder submissie als na regten.  Actum den 
 6. Augus. 1768. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Woutertje Dreesen, 
 Weduwe en Boedelhoudersche van wijlen Andries van Asselt, in leven Chi- 
 rurgijn binnen dese Stad, en verklaarde met en benevens haar voorsr. 
 overleden Eheman op den 13. November 1767 uijt de hand te hebben ver- 
   koft 
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 koft en kragt deser voor sig en haare Kinderen te cederen en 
 transporteren aan Mr. Hendrik Gijsbert Wolfsen en Engelbartina 
 Geertruij Schrassert Ehelieden een camp lands, zijnde thiendvrij, 
 gelegen buijten deser Stad Grootepoort, schietende westwaarts 
 van het steegje tot aan de Groentjes deser Stad aan en noord- 
 waarts langs het voedpad aan de kant van de camp van 
 Beertje Westerhoven, soo en als door de Kinderen en Erfgenamen 
 van Trijntje Hendriks, Weduwe Hartger Westerhoven, den 7. Febr. 
 1754 aan wijlen haar voorsr. Eheman getransporteert is, sulks 
 voor een summa van drie hondert en thien gulden, daar van 
 sij Comparant bekent voor sig en haar Kinderen voldaan en be- 
 taalt te zijn; des beloofde voorsr.  camp, op een ordinar. verpond. 
 van 9-5-, te sullen wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, tot de verponding over 1766 incluijs, daar van afte- 
 doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na 
 regten.  Actum den 8. Augus. 1768. 
 
 Voor H. van Westervelt en Apeldorn Schepenen compareerde 
 onsen meeden Raadsvriend Mr. Hendrik Johan Schrassert in 
 qualiteijt als Voogd van de drie onmundige Kinderen van Vrouwe 
 Engelbertina Geertruijd Schrassert, bij wijlen den Heer Secretaris 
 Andreas Feijth ehelijk geprocreërt, dewelke verklaarde, in ab- 
 sentie dog met volkomen approbatie en toestemminge van 
 desselfs mede Voogd de Heer van Rueij, Predikant te Silvolde, 
 te constitueren en magtig te maken, sulks doende bij desen, 
 den Welgeleerden Heer en Mr. Johan Schrassert, Advocaat voor 
 den Hove Provinsiael van Gelderland, om namens hem Compa- 
 rant te erschijnen bij de Rekening in Gelderland en aldaar 
 te versoeken approbatie van soodane vestenis, grood twee duij- 
 send vier hondert gulden, als hij Comparant wegens opgenomen 
 en ter leen ontfangen penningen voor desselfs Pupil, de Heer 
 Jan Bernhard Feijth, ten voordele van de HoogWelgebooren Jonk- 
 vrouwe Anna Catharina Beninga van Ploschwitz voor geerfdens 
 in Veluwe op den 12. Augus. 1768 heeft gepasseert, en in de Saal- 
 wehr en een derde portie van ’t erve en Heerengoed, de Vree 
 genaamt in den Ampte van Ermello onder Nunspeet gelegen, 
 heeft gevestigt, en vervolgens daaromtrend te doen en te laeten ge- 
 schieden all ’t geene d’aard en nature der saaken sal komen 
 te vereijsschen als wegens voorsr. Saalwehr en Heerengoed de 
 Vree te versoeken alle nodige approbatie, beleningen, inve- 
 stituten, qualificatien en oprukkingen, alle versuijmen en agter- 
 standen aftedoen, alles met belofte van ratihabitie en indemni- 
 satie, cæterisque sub clausulis de jure solitis ac necessariis. 
 Actum den 12. Augus. 1768. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Schipper 
 Jan Camps en Cornelia Rijtveld Ehelieden en bekenden op den 24. 
 Febr. 1768 in het openbaar te hebben verkoft en kragt deses te cederen 
 en transporteren, een huijs en erve met desselfs ap en dependentie, 
 regt en geregtigheijt, staande binnen dese Stad in Heer Aalts 
 straatje naast het huijs van den Professor Haastenburg ter 
 eenre en dat van Oldert Olders ter andere sijde, soo en als het- 
 selve bij den eersten Comparant bevorens is bewoond geweest, doende 
 in ordinaris verponding f. 3-14-6, aan en ten erflijken behoeve van 
 deser Stad Roeijdrager Rutger van Werven en Geertje van dePol 
     Ehe 
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 Ehelied., voor een summa van ses hondert seven en twintig gulden vrij- 
 geld, waar van Comparanten bekenden voldaan en betaalt te weesen, 
 belovende voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij en alle voor- 
 pligt, tot de verponding over den jaare 1765 en heerstedegeld ult. Junij 
 1766 verschenen, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband haarer 
 persoon en goederen ten bedwang en submissie als na regten.  Actum 
 16. Augus. 1768.  
 
 Voor Pannekoek en Schrassert compareerden Lubbertus Bunskerken 
 en Gijsje Hulsentop Ehelieden, en verklaarden in een vast en stedigen 
 erfkoop uijt de hand te hebben verkoft en kragt deses te cederen 
 en transporteren aan Albertje Aards, Weduwe van Aard Claasen, 
 een huijsje staande in de Kleine Oosterwijk tussen de huijsen 
 van Rijkert Apeldorn en Teunis Adriaansen, sonder verponding, soo 
 als ’t selve voor de eene helft door Gerret Jacobsen en Geurtje 
 Jacobsen op den 2. Meij 1764 en de andere helft van ’s Heeren wegen 
 op den selven 2. Meij aan haar Comparanten getransporteert is, sulks 
 voor negentig gulden vrijgeld, daar van Comparanten bekennen vol- 
 daan en betaalt te weesen, belovende voorsr. huijsje te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt daar van aftedoen als 
 erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 Harderwijk, den 15. Augusti 1768. 
 
Geprothocoll. in ’t Voor Pannekoek en Scheltinga Schepenen en Geerfdens in Veluwen 
nieuw prothoc. Rubr. compareerden P.T Greber en A. Oosterbaan Ehel., tutore marito, 
Vijhestraat fº. 67. dewelke bekenden opregt en deugdig schuldig te weesen aan de Heer 
 W.J. van Westervelt en Vrouwe A.J. van Westervelt en haare Erven 
 een summa van twee duijsend guldens, heenkomende wegens 
 geleende en aangetelde penningen, belovende deselve jaarlijks en 
 alle jaar te sullen verrenten met drie guldens, na advenant 
 ieder hondert en in de betaling van deselve te sullen continu- 
 eren tot de effective aflosse van het voorsr. capitaal toe, 
 welke aflosse alle jaar op den verschijndag sal konnen en mogen 
 geschieden, mits daar van een behoorlijke denuntiatie een half 
 jaar bevorens gedaan werde, en welke interessen, dewijl Compa- 
 ranten buijten s’lands denken te gaan, alle jaar door der Rent- 
 geveren Volmagtiger Mr. E.J. Ammon, of bij desselfs abstentie door 
 Burgermr. H.H. Pannekoek sullen betaalt en voldaan werden, aan 
 denwelken insgelijks de opsage van dat capitaal door de Rentheffe- 
 ren sal kunnen gedaan werden. Tot securiteijt van welk capitaal, 
 interessen en kosten de Comparanten verbinden alle haare gereede 
 en ongereede goederen, soo die sij thans hebben, als die sij namaals 
 hetzij door erffenis als andersints souden koomen te acquireren, 
 en stellen tot een speciaal hijpotheecq en onderpand een vierde 
 part van twee huijsen, staande in de Smeepoortstraat te Harder- 
 wijk nevens den anderen, en waarvan het eene bij der Comparanten 
 Moeder Wed. Hendrik Oosterbaan, en het andere bij Simon Samuels 
 bewoont werd, dan nog een vierde part van een erve in Veltwijk, bij Aart 
 Rijksen in pagt gebruijkt wordende, een vierde part van een en een 
 halve deijlinge in de Speulder Bosch, een vierde van een camp hoojland 
 in Horst, bij denselve Aart Rijksen als pagter beseten wordende, alle 
 in haare bekende bepaalinge onder Ermelo gelegen, en welke goederen 
 alle bij gemelte Wede. Hendrik Oosterbaan in tugt beseten worden. 
 Verder verbonden Comparanten alle sodane gereede en ongereede 
 goederen, als voor een agtste part op tweede Comparante door overlij- 
 den van haar Vader Hendrik Oosterbaan uijt kragte van testament 
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 van wijlen Burgermr. J.J. Geltjager verstorven zijn en bij 
 Vrouwe G. Oosterbaan, Wede. Geltjager in tugy beseten worden, 
 ten eijnde daar aan alle hinder en schade in cas van wanbeta- 
 linge te konnen verhalen, submitterende daar toe haare 
 personen en goederen de Judicature van alle Heeren, Hoven, 
 Rigteren en Gerigten ,renuncierende van alle strijdige excep- 
 tien, insonderheijt die van onaangetelden gelde. 
 Des t’ oirkonde is dese bij ons Schepenen en als Geerfdens in 
 Veluwen benevens de Comparanten getekent en gesegelt 
 op den 18. Augus. 1768. was nevens vier cachetten in rood lak 
 geteekent 
 H.H. Pannekoek                            Pieter Theodorus Greber 
 Eco Scheltinga                               Anna Oosterbaan. 
 
  
 Voor H. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 Rijket Dirksen van de Pereboom, en verklaarde, onder voorbe- 
 hout van alle exceptien en beneficien als meede privilegien 
 regtens, ontsaat te doen tegen sodanigh wederregtelijk ar- 
 rest als Dr. J.C. Huijsman, Procureur Fiscaal, op heden op 
 des Comparants persoon en bevorens mede op de penningen 
 door Wijnick van Dusselaar verschult te onregt heeft onder- 
 nomen, stellende tot Burge voor dit sijn ontsaat de persoon 
 van Huijbertus Erdegaij, thans meede present, ende sulks 
 ten eijnde om ten regten te staan en aan ’t gewijsde te 
 voldoen en inval met dese cautie geen genoegen mogte 
 genomen werden, soo verklaarde den Comparant de penningen, 
 door Wijnick van Dusselaar ad 16-11- aan hem verschult, 
 loco cautionis sub nexu arresti te laeten, alles met belofte 
 van sijn voorñ. Burge te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum den 20. Aug. 1768. 
 
Geprothocoll. ten Voor Pannekoek en Scheltinga Schepenen compareerde Jan 
nieuw. prothocol. Rub. Bavius de Vries, Wedwuwenaar van wijlen Vrouwe Maria Ca- 
oven buijten de Smee- tharina Cores, en verklaarde met het overlijden van desselfs 
poort fº.75 teder geliefde Egtgenoot, alhier binnen Harderwijk den 5. Meij 
 deeses jaars 1768 voorgevallen, de gemeenschap van alles, 
 sonder uijtsondering van ijts hoegenaamt en waar gelegen, spec- 
 terende desselfs in gemeenschap beseten boedel en nalatenschap 
 van wijlen sijne meergem. lieve Huijsvrouwe, te houden voor 
 geeindigt, gecesseert en opgehouden te zijn met haar WEd. 
 overlijden en voortaan de winst en verlies van dien invoege 
 voorsr. te houden en neemen ten sijnen pericul en risico alleen, 
 als geensints willende nog begerende deselve verstaan soude 
 kunnen worden in iets door hem na dato den 5, Meij jongst- 
 leden te zijn gecontinueert. 
 Versoekende hij Heer Comparant deese naa stijle locaal 
 deeser plaatse mogt worden geprothocolleert en aan hem 
 acte in forma communi daar van overhandigt, ten eijnde in 
 tijd en wijlen te komen dienen, daar hij Heer Compt. sulks 
 nodig soude oordelen en te pas komen kunnen. Actum Harderwijk 
 d. 20. Aug. 1768. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerde Bard Peter- 
prothoc. Rub. Landen van sen, welke bekende wegens opgenomen en ter leen ontfan- 
’t erve van Br. W.J. van gen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan 
Westervelt rondsom met   Reijer 
den Duijnen fº. 397 vs.  
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 Reijer Willemsen den Grooten en Hendrikje Hendriks Ehelieden 
 en haar Erven de summa van twee hondert Caroli guldens Hollands, daar 
 voor belovende jaarlijks op de verschijndag (heden over een jaar d’eerste) 
 te sullen betalen vier gulden van ijder hondert voor renthe en daar 
 in te continueren tot de finale aflosse toe, die alle jaar op geseide 
 verschijndag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens 
 van d’eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten verbind den Com- 
 parant een geregt agtste portie in de wind koornmoole, staande 
 in ’t Schependom Hierden, alsmeede in het huijs, hof, schuur 
 berg en onderhoorig land, soo als tegenswoordig bij Jacob Elbertsen 
 Moolenaar bewoond en gebruijkt werd, stellende tot een verdere waar- 
 schap sijn persoon en goederen ten bedwang en submissie als na 
 regten, met renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, 
 in specie van ongetelden gelde.  Actum den 22. August. 1768. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Jan Hendriksen 
 Vosselman en Claartjen Jans Ehelieden en verklaarden in een vast en 
 stedigen erfkoop op den 10. Decemb. 1766 uijt de hand te hebben 
 verkoft en over sulks kragt deses te cederen en transporteren aan 
 Beerd Jansen en Aardjen Gerrets Ehelieden en haar Erven een 
 huijs en plaatsjen, staande in de Groote Marktstraat tussen 
 de huijsen van Gerret Martensen en Jan Gerretsen, soo als bij 
 Koperen thans bewoond werd, doende in ordinaris verponding 3-10-2, 
 voor twee hondert vijftig gulden vrij geld, daar van Comparanten 
 bekennen voldaan en betaalt te zijn, des belooven voorsr. huijs te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de ordinaris 
 verponding 1766 en ’t heerstedegeld tot ult. Junij 1767, daar van afte- 
 doen als erfkoopregt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 24. Augus. 1768. 
 
 Voor Oosterbaan en Pannekoek compareerde Anna Elisabeth 
 Allard, geassisteert als regtens, welke verklaarde te constitueren 
 en magtig te maken kragt deser Paul Hendrik Schultz, Univer- 
 siteijts Secretaris tot Frankfort aan den Oder, om alle haare 
 saaken waarteneemen en wel in specie om te denuncieren en 
 opteseggen soodane capitaal, grood twee hondert Rijxdalers, ten 
 laste van het Westrampsen huijsen in de Swaartvegers Straat 
 tot Frankfort aan den Oder, vermogens gerigtelijke obligatie daar 
 van zijnde, ten eijnde gemelte capitale somma met de agter- 
 stedige renten te restitueren op de naastkomende verschijndag, 
 bij ontstentenis de originele Debiteuren in regten te vervolgen 
 en door middelen regtens te betaling te constringeren, termijnen 
 te respicieren, des noods te caveren, transigeren, sententien te 
 aanhooren, deselve tot de executie inclusive te vervolgen, pen- 
 ningen te ontfangen, daar voor quitantie te passeren, als ook 
 het voorsr. capitaal met de rente ten prothocolle van beswaar 
 te doen rojeren, voorts generaliter alles te doen en te verrigten 
 dat sij Comparante, selve præsent zijnde, soude kunnen mogen of 
 moeten doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt ten bedwang en submissie als na regten, sullende 
 den Geconstitueerde verpligt weesen te doen behoorlijk bewijs, re- 
 kening en reliqua.  Actum Harderwijk, 24. Augus. 1768. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareerden Beerd 
 Jansen en Aardje Gerrets Ehelieden, met ons gaande en staande, 
   beij 
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 beijden haar verstand, memorie en uijtspraak ten vollen magtig 
 en verklaarden uijt onderlinge liefde en genegentheijt malkan- 
 deren en den een den anderen te legateren en bemaken, doende 
 sulks reciproce kragte deses, het vrugtgebruijk van haar 
 respective gerede en ongerede goederen, ten eijnde de langstle- 
 vende deselve sijn of haar leven lang naa tugtsregten sal 
 kunnen gebruijken, buijten bespierung van ijmand. 
 Daar benevens sal het de langstlevende haarer beijde vrij staan 
 de goederen te mogen verkopen en transport in forma te doen, 
 sodanig dat deselve aan de eene helfte der koopspenningen be- 
 hout den vollen eijgendom om deselve tot sijn of haar substiten- 
 tie te kunnen impenderen, behoudende aan de overige helft 
 dier koopspenningen de tugt onverkort. 
 Vervolgens is der Comparanten wille en begeerte haar Soon 
 Gerret Beerdsen naa doode der langstlevende vooruijt sal 
 genieten vijftig gulden uijt het geene alsdan sal nablijven. 
 Begerende dat dese als haar laatste en uijterste wille 
 bij forme vam testament, legaat, codicil of andere betere 
 na doode der eerststervende stiptelijk sal werden agter- 
 volgt. 
 T’ oirkonde is deese bij ons getekent en besegult binnen Har- 
 derwijk den 25. Augus. 1768.  was nevens twee cachetten in 
 swart lak getekent  R.C.W. de Wolff van Westerroode, 
 Eco Scheltinga. 
 
 Voor Holthe en De Meester Schepenen compareerde de Heer 
 Willem Hendrik de Vries, als aangestelde Vaendrig in het tweede 
 Battaillon van den Generaal van Aijlva, ende verklaarde 
 in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maaken kragt deses den Agent P. Herfst, woon- 
 agtig tot Leeuwarden, ten eijnde om namens en van wegens 
 den Comparant te erschijnen voor de Edele Mogende Heeren 
 Gedeputeerde Staaten der Provincie van Friesland en in 
 naame ende Ziele van hem Comparant te præsteren 
 soodane eed of eeden als ingevolge de wetten van den Lande 
 op den dienst, en speciaal ten aansien van de Vaandriks, 
 vereijscht worden, en daar omtrend te doen en observeren 
 all het geene hij Comparant, selfs præsent zijnde, soude 
 konnen mogen of moeten doen, met magt van substitutie, 
 onder belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder verband 
 en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, den 29. Augus. 
 1768. 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerde Mr. Abra- 
 ham van de Graaff, Secretaris deser Stad, als met en benevens den 
 Ed. Heer Cornelio van Castricum, woonende tot Amsterdam, te 
 samen en ijder in ’t bijsonder door Vrouwe Anna Maria Cocq, 
 Weduwe van wijlen den Heer Hendrik van Castricum aange- 
 stelde Executeurs van haar E. testament, op den 5. Januarij 1767 
 voor de Notaris Salomon Dorper en sekere Getuijgen tot Am- 
 sterdam voornoemt gepasseert, en Redderaars van haar boedel en 
 sterfhuijs, dewelke verklaarde in qualité voormeld op de 
 kragtigste wijse regtens doenlijk te constitueren en magtig 
 te maaken bij desen sijnen meede Execteur den welgem. 
 Heere Cornelio van Castricum specialijk omme meede in  
   sijn 
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 sijn gedagte qualiteijt aan ende ten behoeve van Cornelia de Mont, We- 
 duwe Jan Willem Duijn, als Koperse wel en wettelijk na stijle locaal 
 tot Amsterdam gebruijkelijk te cederen, transporteren en in vollen 
 vrijen eijgendom overtedragen een dubbele plaijsier tuijn, staande 
 en gelegen in de Nieuwe Plantagie binnen de voormelde Stad Am- 
 sterdam op stadsgrond in de Franse Laan bij de Kerklaan, daar 
 Gent voor staat, uijtkomende op de Rapenburger Gragt, met al het- 
 geene daar op aard en nagelvast is, nevens nog vier aparte woon- 
 huijsjes op de Rapenburger Gragt, de uijtgeloofde kooppen- 
 ningen te ontfangen en daar voor te quiteren, en te bekennen 
 daarvan voldaan te zijn, voor de evictie en vrijwaring van het 
 getransporteerde te verbinden alle de nagelatene goederen des 
 boedels van welgemelde Vrouwe Anna Maria Cocq Weduwe 
 Hendrik van Castricum, domicilie te kiesen en te consenteren 
 tot het nasien der belastingregisters, so ter Secretarij als Wees- 
 kamer aldaar en de nodige declaratoiren daar van te ligten, en 
 voorts alles meer te doen en verrigten ’t geene ten eijnde en sake 
 voormeld eenigsints soude werden vereijscht en hij Comparant qq, 
 selfs præsent zijnde, doen soude kunnen of mogen, met magt 
 van substitutie, onder belofte van approbatie, præstatie en 
 verband als na regten.  Actum den 7. Septemb. 1768.  
 
 Voor Oosterbaan en Schrassert Schepenen compareerden Gerret Knip- 
 penberg en Anna Judit Boele Egtheluiden, dewelke verklaarden 
 hoe sij ingevolge obligatie schuldig waaren eene summa van 
 drie honderd Caroli guldens met een jaar rente aan den Heer H. 
 van Westervelt, welke penningen sijn genegotieert en gebruijkt tot 
 aankoop van haar vischschuijt, soo als bij opgem. obligatie mede 
 komt te consteren; en dewijl Comparanten voorneemens zijn die visch- 
 schuijt eerstdaags, of wel aanstaande maandag, sullende tragten 
 te verkoopen, soo geven sij Egteluiden over en assigneren in de 
 eeste plaats aan gem. Heer H. van Westervelt die penningen tot vol- 
 doening van meergem. obligatie en des noods de gehele vischschuijt 
 met den aankleven van dien en houden het daar voor alsof op de- 
 selve gerigtelijk geprocedeert en verwonnen waare, met renunciatie 
 van alle exceptien, authoriserende en gelastende een ijder die 
 dese schuijt verkoopen of penningen daar voor ontfangen mogte, deselve 
 aan dusgem. Heer van Westervelt te betalen tegens quitantie, ’t geene 
 sal valideren, en sal dese mede dienen voor een gerigtelijk verband, 
 als mede ten effecte gelijk hier boven vermelt als na regten, met 
 vesoek dat dese ten prothocolle tot een ijders narigt moge werden 
 geinsereert.  Actunm den 17. Septemb. 1768. 
 
 Voor Pannekoek en Scheltinga Schepenen compareerden de Heer 
 Med. Doctor Pieter Theodorus Greeven en Vrouwe Anna Oosterbaan Ehelied. 
 marito tutore, dewelke verklaarden sampt en ijder in ’t bijsonder in de 
 beste en bestendigste forme van regten te constitueren den Advocaat Evert 
 Jan Ammon, ten eijnde alle haare Comparanten saaken, hoe ge- 
 naamt en waar ter plaatse sulks ook mogte weesen, waartenee- 
 men, te administreren en derselver personen in allen opsigte te 
 representeren, door dien sij Comparanten voornemens waaren naa 
 Paramaribo in de Westindien te verreijsen, alle erffenissen 
   op 
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 op haar te volveren, te adieren, of na bevind van saken daar in 
 te handelen, deselve te verburgen, schiftingen en scheijdingen 
 daar over integaan en te bevorderen, alle goederen, soo gereede 
 als ongereede, soo dienstig en nodig te veralieneren en te verko- 
 pen, daar van transport en vrijwharing te doen, penningen te ont- 
 fangen en daar voor te quiteren, capitalen des gerequireert te 
 negotieren en daar voor verband van gereed en ongereed te doen, 
 de denunciatien van capitalen aantenemen en weder te denuncieren 
 die den Geconstitueerde sal koomen uijttesetten of op de Comparanten 
 quaamen te devolveren, te accorderen en te transigeren, voorts om 
 tam active quam passive tegens een ijder in regten te ageren 
 sonder onderscheijt wat ingangen van regten gebruijkt waaren of dien- 
 den gebruijkt te worden, ’t zij citatie, arrest, peijndinge, inleijdinge, 
 ook ten erfhuijsregten, klagt, verburginge, als anders, domicilium 
 citandi te kiesen, de nodige cautien te stellen, den eed van 
 niet te calumnieren en alle verdere noodsakelijke eeden (die 
 door den Geconstitueerden moesten gedaan worden) in haarer Com- 
 paranten ziele te doen, in regten te concluderen, regt begeren 
 en sententien te bevorderen, de voordelige ter executie te leggen, 
 van de nadelige te appelleren en revideren, en voorts generaliter 
 alles te doen en te verrigten dat de Comparanten, præsent zijnde, 
 souden konnen mogen of moeten doen en het meeste nutte haar- 
 rer saaken vereijschen soude; daarom expresselijk begerende , soo 
 een nadere of ampeler volmagt tot het een of andere vereijscht 
 wierde, soo eene volmagt voor geinsereert in desen te willen gehou- 
 den hebben, met mag van te substitueren soo veele den 
 Geconstitueerden nodig oordelen sal, het zij met deselve magt 
 als aan sijn Ed. in dese word gegeven, het zij met sodane min- 
 dere of meerdere magt als desselfs goede raad gedragen sal. 
 Belovende de Comparanten Constituenten niet alleen te sullen 
 ratihaberen en goedkeuren dat den Geconstitueerden sal koo- 
 men te verrigten,maar denselven ook ten allen tijde te sullen 
 indemniseren en schadeloos te houden, mits den Geconstitueerden 
 verpligt blijft rekening en reliqua van sijne gehoudene admi- 
 nistratie te doen. Tot nakominge van ’t gunt voorschreven 
 verbinden de Comparanten haare personen en goederen, hebbende 
 en toekomende, geene uijtgesondert, deselve submitterende de 
 Judicature van alle Heeren Hoven, Rigteren en Gerigten, onder 
 renunciatie van alle strijdige exceptien.  Actum Harderwijk, den 
 29. September 1768. 
 
Geprothocoll. ten nieuw Voor Oosterbaan en De Meester Schepenen compareerde Aaltje 
prothocol rubr. Brugge- de Weerdt, Weduwe van Gerret Timmer, pro se en als Moeder en 
straat fº.98 vs. legitime Voogdesse van haare minderjarige Kinderen, bij 
 wijlen voorñ. Gerret Timmer ehelijk verwekt en bij appointement 
 van de Heeren van de Magistraat deser Stad in dato den 3. deses 
 tot het passeren deser acte gequalificeert, dewelke verklaarde voor 
 haar en in voorsr. qualiteijt wegens opgenomen en bij het leven 
 van haar Man Zalr. ter leen ontfangene penningen opregt en 
 deugdelijk schuldig te zijn aan de Heer W.J. van Westervelt, 
 onsen meede Raadsvriend, en Vrouwe Aleida Johanna van Wester- 
 velt Ehelieden ende haare Erven, een capitale somma van 
 drie duijsend Caroli guldens ad 20 sts. ’t stuk, zijnde de rest van drie 
 duijsent agt hondert guldens volgens personele obligatie van den 
 21 Augus. 1764 door haarlieden getekent, dog waar op in minderinge 
 agthondert gulden is afgelost, van welke resterende 3000 gls. capi- 
 taal sij Comparante alle jaar op den 21 Augustij beloofde te 
 betaalen een interesse va drie gulden en tien stuijvers van 
 ijder hondert en teffens alle jaar in mindering van ’t gemelde 
   ca 
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 capitaal te sullen aflossen en voldoen eene somma van twee hondert 
 guldens ende sulks alles tot de finale aflosse en restitutie des vollen ca- 
 pitaals, welke aflossinge ook van het gemelde capitaal ter concurrenter 
 summa alle jaar sal konnen en mogen geschieden, mits de opsage daar 
 van een vierendeel jaars bevorens van een van beide zijden gedaan werde 
 en de interesse als dan na rato van ’t capitaal betalende. 
 Tot securiteit van ’t gunt voorsr. en van ’t capitaal, rente en kosten, de 
 Comparante heeft verbonden haare en haarer Kinderen personen en alle 
 gereede en ongereede goederen, bij verwillekeuringe van ’t gereede en parate 
 executie van ’t ongerede, na volkomen informatie van verwillkeurings 
 rechten, ten welken eijnde zij Compte. meede tot een speciaal onderpand en 
 hijpotheecq heeft gestelt en ter parate executie gesubmitteert haar nieuwe 
 schip, bij het leven van haar Man in ’t veer gekomen, met all sijn toebe- 
 hooren, soo van zeijlen, ankers, touwen en al wat verder daar toe behoort, 
 met overgifte van de bijlbrief, soo daar van zijn mogte, mitsgaders haar- 
 lieder huijs en erve, staande in de Bruggestraat binnen dese Stad, soo als 
 bij haar selfs bewoont en gebruijkt word, ten eijnde om aan ’t een en andere, 
 sonder eenige forme van proces, alle hinder en schade te kunnen en moo- 
 gen verhaalen, met renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien, in 
 specie van ongetelden gelde en van divisie, welkers kragt sij Com- 
 parante verklaarde wel te kennen.  Actum den 6. October 1768. 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerden Sijmen Janssen 
 en Trijntje Gosens Ehelieden, den eersten Comparant gesond van lichaam 
 en geest, en de tweede Comparante wel siek na ’t lichaam, dog 
 haar verstand en sinnen volkoomen magtig, dewelke uijt over- 
 denkinge van de sekerheit des doods en onsekere uure van dien, 
 en deselve begerende voortekomen met deese haare testamentaire 
 dispositie, verklaarden kragt ende mits desen vooraf te casseren 
 en te niet te doen alle haare voorige testamentaire dispositien, 
 uijtgesondert de reciproque lijftugt die de Comparanten elkanderen 
 bemaakt hebben, deselve inhærerende bij deese in alle sijne leden 
 en delen, willende dat deselve effect gewinnen sal en disponerende 
 voorts opnieuws tusschen haare Kinderen met namen Rijkert, 
 en Gosen Sijmensen en haar Kindskind Dirk Janssen, bij wijlen 
 haar Soon Jan Sijmensen en Gerritje Dirks ehelijk verwekt, dewijl 
 de Comparanten Testateuren niet gaarne wilden, dat de eene boven 
 den anderen bevoordeelt was, en wijlen haar Soon Jan Sijmensen bij 
 sijn trouwen reeds uijt den boedel geprofiteert hadde, en de andere 
 Kinderen altoos tot nutte en gemeene best van ’t huijshouden hadden 
 gewerkt, sonder daar tegens ijts genoten te hebben; soo verklaarden sij 
 Comparanten mits desen te bemaaken aan haare Kinderen Rijkert en 
 Gosen Sijmensen voor haare kinderlijke portien alle des Testateu- 
 ren gereede en ongereede goederen, geene van alle uijtgesondert, soo 
 nogtans, dat sij ook gehouden sullen zijn alle boedelschulden te be- 
 talen en verder aan haar Kindskind Dirk Jansen voor desselfs fili-  
 ale portie eene summa van vijfhondert guldens vrijgeld, welke door 
 Comparanten bovengenoemde Kinderen sullen uijtgereijkt ende betaalt 
 worden, willende en begerende dat deese haare uijterste en laatste 
 wille stipt sal agtervolgt en nageleeft worden en gevolglijk effect 
 sorteren en bestaan sal, het zij als testament, codicil, gifte ter saaken 
 des doods ofte onder de levendigen, ofte soo en als na regten andersints 
 bestaanbaar soude konnen zijn. Des t’oirkonde hebben wij Schepenen 
 dese getekent en beseguld te Harderwijk, den 10. October 1768. was 
 nevens twee cachetten in rood lak getekent  H.H. Pannekoek, 
 W. de Meester. 
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 Voor Apeldorn en Van de Graaff Schepenen compareerde de Heer Wij- 
 nandus Kruijskerk, verb. div. Minister alhier, dewelke verklaarde 
 in de beste forme regtens te constitueren en volmagt te maaken 
 sijn Neev Petrus Leonardus le Grand, Coopman tot Amsterdam, 
 om voor en namens van den Constituent tot Amsterdam en 
 waar ter plaatse het ook mogte wesen waar te nemen alle 
 sijne saaken, van wat natuur deselve ook mogten zijn, penningen 
 te ontfangen, te quiteren, transporteren en opdragten te doen, on- 
 willige met procedures tot de executie incluijs te vervolgen, 
 voorts alles te doen en te verrigten hetgene de natuur van 
 de saaken nodig en de stijlus loci vereijschen sal, ende de 
 Heer Comparant, selfs præsent zijnde, in ijder saake soude kun- 
 nen of moogen doen, ofschoon na regten een speciaelder vol- 
 magt gerequiteert wierde, welke den Hr. Constituant op de 
 Heer Geconstitueerde omni meliori modo mits desen is confere- 
 rende, cum potestate substituendi, sub clausulis ratihabitionis 
 indemnitatis cæterisque de jure solitis ac consuetis.  Actum 
 den 13. Octob. 1768. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Harbar- 
 tus Molenberg en Maria Rosendaal Ehelieden, welke bekenden 
 voor sig en haare Erven, in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 uijt de hand verkoft en over sulks kragt deses te cederen en trans- 
 porteren aan en ten erflijken behoeve van Philip Edë en Anna 
 van Asselt Eheliedn. een huijs en erve, staande in de Vijhestraat 
 op de hoek van de Donkerstraat ter eenre en ’t huijs van Rijket 
 van Otterloo ter andere sijde, mitsgaders de camer daar agter uijt- 
 komende in de Donkerstraat, met sijn verdere ap en dependentie, 
 regt en geregtigheden, lusten, lasten en servituten, soo als bij 
 de Comparanten tot hier toe bewoont en gebruijkt is, doende 
 in ordinaris verponding sonder Stads stuijvr. 2-2-8, dan nog haarlieder 
 hof, gelegen buijten de Smeepoort aan de Vier Campen, tussen 
 de hoven van Marten Vermeer en J. Deggering, doende in ordinaris 
 verponding sonder Stads stuijvr. 1-6-14, mitsgaders het hofhuijsje 
 en verdere getimmer en opstal, soo als bij Comparanten tot hier toe 
 is gebruijkt geweest, te saamen voor een summa van veerthien 
 hondert en sesthien gulden vrijgeld, waar van Comparanten bekennen 
 voldaan en betaalt te zijn, des beloofden voorsr. twee parcelen 
 te wagten en wharen commervrij en alle voorpligt, tot de verpon- 
 ding over 1767, heerstedegeld tot ult. Junij 1768 en het straatgeld 
 tot dato deses incluijs aftedoen, onder submissie van haar perso- 
 nen en goederen en ten bedwang als erfkoop regt is.  Actum den 
 17. Octob. 1767. 
 
 Voor Pannekoek en Scheltinga Schepenen compareerde de 
 Heer Jan Bavius de Vries, Oud Raad en Fiscaal der Colonie Surina- 
 men, Weduwenaar van wijlen Vrouwe Maria Catharina Cores, 
 gesond van lichaam en verstand, met ons gaande en staande, 
 en verklaarde uijt overdenkinge van de sekerheijt des doods 
 dog de onsekere uure van dien, niet gaarne uijt dese waereld te 
 willen scheiden voor en aleer hij deese sijne laatste dispositie 
 mogte gemaakt hebben, daar toe dan komende, verklaarde den 
 Heer Compart. te revoceren, casseren en te niet te doen alle 
 soodanige dispositien, als hij Hr. Comparant, soo wel alleen als 
 met ijmand anders te voren mogt hebben opgerigt en gepasseert, 
 en mede wel speciaal sijne laatstgemaakte dispositie 
   al 
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 alhier binnen Harderwijk in dato den 14. Meij deeses jaars 1768 voor Sche  
 penen deser Stad gepasseert, niet willende dat eenige derselver de minste 
 kragt grijpen, nog effect sorteren sal, maar dat de inhoud deses na sijn 
 overlijden eeniglijk en alleen nagekoomen en agtervolgt worden en stand houden 
 sal. En dus dan nu koomende ter nieuwe dispositie, verklaarde den Heer Com- 
 parant tot sijne eenige en universele Erfgenaam of Erfgenamen te nomi- 
 neren en institueren, gelijk sijn Ed. doet mits desen, desselfs vier Soonen 
 in wettige huijwlijk verwekt bij wijlen sijne lieve en waarde Echtgenoot 
 Vrouwe Maria Catharina Cores, of soveel er van deselve sijn Heer Comparants 
 sterfdag mogten beleven, ofte derselver wettige Kinderen in haare plaatsen,  
 ten effecte om te samen een ijder in egale portien desselfs nalatenschap 
 te verdeelen, sonder dat den eenen sijner gemede Soonen boven den anderen 
 eenige prærogativen genieten soude, eeniglijk willende en begerende dat 
 aangemerkt de reets geimpendeerde kosten, soo ter opvoedinge, leeringe, 
 studeringe, educatie als andersints der oudere Soons, den eenen meer, den 
 anderen min, sijn Heer Comparants jongste Soon, met name Charles Bavius, 
 jaarlijks uijt den gemeenen boedel, bij hem Hr. Comparant met de dood 
 te ontruijmen en natelaten, vooraf sal genieten alle jaaren eene 
 somma van agthondert guldens, omme daar uijt door den hier na te 
 noemene Heer Voogd en Executeur meede na vereijsch en omstandigheijt 
 te kunnen worden versorgt, gelijk de oudere Broeders bij sijn leven hebben 
 genoten, en dit alles tot den ouderdom van vijff en twintig jaaren, huwelijk 
 ofte andere geapprobeerde staat door hem, Charles Bavius sal zijn bereikt. 
 Verklarende de Comparant verder bij deesen te versdoeken en committeren, 
 gelijk bij desen versogt en gecommitteert werd, tot Voogd over sijn E. 
 onmundige Erfgenamen voorsr. en tot Executeur over desen sijn testament, 
 mitsgaders tot administrateur over sijne nalatenschap, hoe ende waar 
 of die gelegen mogte zijn, desselfs Swager den WelEd. Achtb. Heere Willem 
 Hendrik van Steenberch, Raad van Policie en Criminele Justitie der Colo- 
 nie van Suriname, thans hier binnen deese Stad woonagtig, denselven 
 aanstellende en authoriserende kragt deeses tot oogd, Executeur en 
 Administrateur, met alle soodanige ample magt en gesag, als aan 
 een Voogd, Executeur en Administrateur kan en vermag te worden ge- 
 geven en is competerende en selfs wel speciaal des nodig en goed- 
 vindende om vaste goederen, plantagien, huijsen als andersints, niets 
 uijtgesondert, ’t zij geheel of ten deele, aankomende de minderjarige, 
 ten hunnen meesten voordele, ’t zij uijt de hand ofte publijk 
 te moogen verkoopen, transporteren en overdragen, of ook te verhuu- 
 ren op al sulke conditien en voor soodane summa van penningen 
 als sijn WEd.Achtb. of desselfs Gesubstiueerde te rade sal worden, 
 sonder daartoe alvorens eenige de minste nadere authorisatie of decreet 
 van den Richter of Weeskamer of van wie tot ’t verleenen van 
 sulks vermeenen bevoegt te zijn, benodigt te hebben,als sijn Wed. 
 Agtb. daar toe wel expresselijk authoriserende bij deese, om daar meede 
 na vereijsch en omstandiigheijt te mogen handelen als met losse 
 goederen gebruijkelijk en sijn Wed.Agtb. sal vermeenen tot ‘t 
 meeste intrest der minderjarige te verstrekken, als meede de 
 magt van assumptie, substitutie en surrogatie, bedankende 
 mitsdien alle andere en speciaal ook alle Weesheeren en Wees- 
 kameren, waar ter plaatse sulks soude mogen weesen ofte eenige 
 goederen gelegen zijn, als deselve meede soo veel noodig bij deesen 
 salvo respectu excluserende.  
 Eijndelijk verklaarde de Heer Comparant sijn wille te zijn dat aan de 
 armen, van de plaatse daar sijn E. sterfhuijs komt te vallen, sal uijtge- 
 reijkt worden een hondert gulden eens, begerende dat deese sal 
 gelden als testament, codicil, gifte ter saake des doods ofte soo 
   en 
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 en als het best naa regten sal kunnen bestaan, niettegen- 
 staande eenige solemniteijten na regten gerequireert in deesen 
 waaren geomitteert, versoekende egter het uijterste beneficie 
 te mogen genieten. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en besegelt. 
 Actum Harderwijk, den 19. October 1768. was nevens twee cachetten 
 in rood lak getekent  H.H. Pannekoek, Eco Scheltinga. 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerden Jacob 
 Claver en Hendrikje Mulger Eheliedn., welke in desen verklaren 
 in de bestendigste forme regtens te constitueren en magtig te 
 maken, doende sulks kragte deses, Mr. J.C. Huijsman, om namens 
 Comparanten alle haar saken en prætensien, alhier of elders 
 uijtstaande, bij middelen regtens intevorderen, specialiter om 
 namens Comparanten bij een tentamen van verkoop eener wel 
 bevarene schuijt, welke op den 31. Meij 1768 staat te geschieden, 
 deselve na dato volgens conditien aan den Coper gerigtelijk te 
 transporteren en overtedragen, die penningen daarvoor te ont- 
 fangen en hetgeen daar toe verder mogte vereijscht en nodig 
 bevonden worden te doen ’t welk door Comparanten, selfs præ- 
 sent zijnde, soude kunnen of mogen gedaan worden, alles met 
 belofte van approbatie en indemnisatie, onder verband van 
 Comparants personen en goederen als na regten.  Actum den 30. Meij 
 1768. 
 
 Voor H. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compareerden de Heer 
 en Mr. Abraham van de Graaff, Secretaris deser Stad en Vrouwe Maria 
 van Castricum Egtelieden en de Heer en Mr. Heribert Cornelis van de 
 Graaff, onsen meeden Raadsvrind, en Vrouwe Petronella van Castricum 
 Egtelieden, welke voorñ. Vrouwen Comparanten met haare respective 
 Mannen zijn geadsisteert en door hun tot het passeren deser ge- 
 aucthoriseert, zijnde de voorñ. Vrouwe Maria van Castricum en Vrouwe 
 Petronella van Castricum mede Kinderen van wijlen den Heer Hendrik 
 van Castricum en Vrouwe Anna Maria Cocq, in tijden Egtelieden, 
 dewelke verklaarden te constitueren ende magtig te maaken, 
 sulks doende bij deesen, ---------------------------------------------------------- 
T Willem Stroobant, ------------------------------------------------- T te Amsterdam, specialijk omme in 
    Makelaar de namen en van wegen de Constituanten met en benevens de 
 mede Eijgenaars, wel en wettelijk na stijle locaal te Amsterdam 
 gebruijkelijk, te transporteren der Comptn. aandeel in de navolgende 
 parcelen als in: 
 Een huijs en erve, staande en gelegen tot Amsterdam voormelt 
 op de Cingel of Koningsgragt over de Appelmarkt tusschen de 
 Goudsblom en Vlasboom Steegen, 
 Een huijs en erve, staande en gelegen op de Heeregragt, op de Ooste- 
 lijke hoek van de Goudsblomsteeg agter het even gem. parceel. 
 Een huijs en erve, staande en gelegen op de Cingel op de hoek van 
 de Vlasboomsteeg naast ’t eerst gem. parceel. 
 Een huijs en erve, staande in de Vlasboomsteeg agter ’t evengem. par- 
 ceel. 
 Ende sulks aan ende ten behoeve van den WelEd. Heer Nicolaas 
 Freher ------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------, belofte van vrijwaringe te doen en daar voor 
 der Constituanten respective personen en goederen mede te ver- 
 binden, de uijtgeloofde kooppenningen te ontfangen en 
 daar voor te quiteren, domicilium te kiesen, te consenteren tot 
 het nasien der belasting registers, so ter Secretarije als Weeska- 
 mer aldaar, en de behoorlijke declaratoiren daar van te ligten 
   ende 
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 ende voorts ten eijnde voormelt alles meer te doen en verrigten ’t geen 
 de Constituanten, selfs præsent  zijnde, doen soude kunnen of mogen, met 
 magt van substitutie, onder belofte van approbatie, præstatie, en verband 
 als na regten. Actum den 20. October 1768. 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerde Hendrik Timmer, 
 en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en 
 over sulks kragt deses te cederen en transporteren sijn huijs en erve, 
 staande in de Vehestraat naast dat van de Heer Burgermr. 
 Pannekoek ter eenre en dat van het Gasthuijs, thans bij Beerd 
 Olofsen bewoond, ter andere sijde, met all derselver regt en geregtig- 
 heijt, ende sulks aan en ten behoeve van Hendrik Hartersen 
 en Frankjen Geurtsen Eheldn., zijnde dit parceel beswaart met een 
 ordinaris verpondinge van 2-13-2, ende sulks voor een somma 
 van agthondert en vijff Caroli gulds. ad twintig strs. ’t stuk, waar 
 van de Verkoper bij desen bekent voldaan te zijn, belovende voorts 
 voorsr. huijs en erve te wagten en wahren kommervrij en 
 alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop regt is, alles 
 onder verband en submissie als nae rechten.  Actum Harderwijk, 
 den 27. October 1768. 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaf Schepenen compareerde 
 Woutertje Dreesen, Weduwe van Andries van Asselt, in leven 
 Mr. Chirurgijn binnen dese Stad, welke bekende bij het leven 
 van haar voorsr. Eheman in een vast en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en trans- 
 porteren aan en ten erflijken behoeve van Jan Vosselman 
 en Claartje Jans Eheldn. een hof met desselfs getimmer, ge- 
 legen buijten de Stad aan de Graft tussen de Smee en Lutteke 
 poorten, tussen den hof van Burgermr. Apeldorn en het gangetje 
 aan den hof van Burgermr. D. Boonen, doende in ordinaris ver- 
 poding sonder stadsstuijver 1-7-:, voor de summa van twee 
 hondert vijf en twintig gulden, waar van Comparante bekende 
 voldaan en betaalt te weesen, des beloofde voorsr. hof te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 
 1758 incluijs daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 en submissie als na regten.  Actum den 28. October 1768.  
 
  Op versoek van Antonetta Schrassert, Weduwe 
  Marklof, is dese volgende acte hier ter plaatse 
  geregistreert. 
(L.S.) Seem Bruggers 
 In den naame Godes, Amen. 
 Kennelijk zij een ijgelijk, die het behoort, dat voor mij Leonard 
 Campie, eerste geswoore Clercq ter Secretarie van het Cormandels 
 Gouvernement, staande onder het gesag van den WelEdelen Gestren- 
 gen Heer Pieter Haksteen, Raad Extraordinair van Nederlands 
 India, mitsgaders Gouverneur en Directeur deser Custe Cormandel 
 met den resorte van dien, præsent de natemeldene Getuijgen, op 
 heeden den ses en twintigsten September anno een duijsend 
 seeven hondert ses en sestig, in persoon gecompareert is dE. Man- 
 haften Heer Adolph Ambrosius Markloff, Oud Capitain Lieute- 
 nant Militair alhier, zijnde gesond van lighaam, gaande en 
 staande, zijn Eds. verstand, reede en memorie, so mij eerst- 
 geswooren Clercq ende Getuijgen uijterlijk scheen en wij niet anders 
 konden bemerken, wel hebbende en gebruijkende, den welken mij, eerst- 
   gesw. 
    
  
 
  
  
   
  
  



 257

ORAH-154  1768 fol.117vso. 
 
 gesw. Clercq te kennen gaf dat bij sijn Ed. overdagt zijnde 
 de broos en swakheijt van ’s menschen leeven, op deese aarde 
 als een schaduw vergankelijk, en dat er niets sekerder is dan de 
 dood en daar en tegen niets onsekerder dan de stond en uure 
 van dien, derhalven, als tot een hogen ouderdom gesteegen 
 zijnde, te raade geworden was, alvoorens uijt dit tranendal komt 
 te scheijden, te disponeren over sijn Ed. tijdelijke middelen, 
 hem van God Almagtig uijt genaade verleent, ’t geen sijn Ed. 
 verklaarde bij desen te doen uijt vrije en onbedwongen wille, 
 sonder inductie ofte misleijding van ijmand ter we- 
 reld, ende sulks in maniere hier navolgende. 
 Vooraf beveelt den Testateur sijn Ed. onsterflijke Ziele in de genaade en 
 barmhertige handen van God Almagtig, en desselfs doode lighaam 
 den schood der aarde met een eerlijke en compatible begravenisse 
 naa tijds gelegentheijt. 
 Daar na revoceert, casseert en doet dood en te niete alle testamenten, 
 codicillen ofte andere makingen van uijterste wille, als den 
 Testateur voor dato deeses mogte gemaakt hebben, niet willende 
 nog begerende dat deselve in ’t allerminste sullen standgrijpen, 
 maar gehouden moeten worden voor nul, kragteloos en van geender 
 waarde, even als of diergelijke instrumenten nooijt waaren 
 gepasseert of verleeden geweest. 
 Vervolgens ter dipositie komende, verklaarde den Testateur te 
 maken en bespreeken aan de Gereformeerde Diaconij armen 
 deeser Steede een somma van vijf en twintig pagooden omme 
 na des Testateurs dood door de hier na te noemen Executeuren 
 aan de Besorgers van dien uijtgekeerd en voldaan te werden, 
 soo als den Testateur aan de vrije Vrouw Tomasia de Rozaijro 
 ook vermaakt en legateert een gelijke somma van vijf en 
 twintig pagooden. 
 Als meede aan des Testateurs Dienaar Samia Chittij een dier- 
 gelijk montant van vijf en twintig pagooden, te weeten 
 wanneer den laatstgem. tot het eijde van des Testateurs leeven 
 bij sijn E. mogte blijven dienen omme insgelijks na des Testa- 
 teurs overlijden door de hier na te moemene Executeuren aan 
 gem. Tomasia de Rosaijro en Samia Chittij uijtgekeert te 
 werden. 
 Verklarende wijders den Testateur te emanciperen, uijt alle slaaf- 
 se dienstbaarheijt te ontslaan en op vrije voeten te stellen 
 alle desselfs Slaven, soo die reets vrij gegeeven, als degeene welke 
 nog in slavernij zijn, in naamen Januarij, Februarij, December 
 en Rosella, vermaakende aan haar gesamentlijk teffens 
 het huijs en erff van den Testateur, staande en gelegen in 
 deesen buijten Stad, in ’t Oostwijk en ’t Blok Lva C. Nº. 18, ten 
 eijnde door haar verhuurd te werden, als kunnende van dien 
 huur haar dagelijkse rijst hebben, dog voor klederen en toespij- 
 sen sullende moeten arbeijden om die te verdienen. 
 Voorts ter institutie van Erfgenaamen tredende, verklaard den 
 Testateur, als geen ads- nog descendenten in leevende lijve 
 hebbende, bij deesen tot desselfs eenige algeheele en uni- 
 verseele Erfgenaame te nomineren, stellen en institueren 
   ge 
  



 258

ORAH-154  1768 fol.118 
 
 gelijk hij nomineert, stelt en institueert bij deesen, desselfs aangehuwde 
 Suster, de WelEdele Geboren Vrouwe Anthonetta Schrassert, Weduwe wijlen 
 den Heer Georg Angelus Jacobus van Markloff, wonende te Harderwijk, en 
 dat in alle zijn Testateurs naa te laaten goederen, soo roerende als onroe- 
 rende, geld, goud, sijlver, gemunt en ongemunt, juweelen, actien en crediten, 
 erffenissen en bestervenissen, presente en toekomende, te goed hebbende 
 en nog te verdienende gagie, en generaalijk niets uijtgesondert en gereser- 
 veert sulx en in dier voegen, als hij Testateur deselve met de dood sal koomen 
 te ontruijmen en natelaaten, dog soo het mogte gebeuren dat meergem. 
 Vrouwe Schrassert voor den ontfangst der tijding van des Testateurs dood 
 meede het lot der natuure hadde betaalt, (dat God egter verhoede) alsdan 
 begeert den Testateur dat desselfs nalatenschap sal devolveren op haar Es. 
 Broeder, den WelEdelen Heer Hendrik Johan Schrassert, Burgermeester 
 der Stad Harderwijk, maar die meede overleden wesende, aan de naaste 
 bloedverwand, voortkomstig uijt de familie van Schrassert, als verklarende 
 den Testateur malkanderen in den bloede te bestaan als Kinderen 
 germain zijnde. 
 Tot Executeurs van dit testament stelt, nomineert en versoekt den Testa- 
 teur de Heeren Tammerus Cantervisscher, Coopman en Fiscaal, en Jan 
 Aspengh, Ondercoopman alhier, met magt om na des Testateurs over- 
 lijden ten sterfhuijse intetreden, hem een eerlijke begraffenisse te 
 besorgen, voorts desselfs nalatenschap ten gelde te maken en die 
 provenue naa aftrek van voorsr. legaaten, onder het doen van behoorlijke 
 rekening en reliqua overtetransporteren aan des Testateurs voorsr. Erf- 
 genaame off Erfgenaam, gevende daartoe gem. Executeuren sodanige 
 verdere magt en authoriteijt als testamentaire Executeurs na regten 
 souden mogen toekoomen, en sulks buijten last of de minste be- 
 swaarnisse van eenige Heeren Magistraten, Weesmeesteren, Curatoren, 
 ad lites of andere, als alle deselve ende een ijder van hen van 
 alle des aangaande te neemen moejte, te dragen consent, of ander- 
 sints beleefdelijk excuserende en buijten den boedel en het executeur- 
 schap wel expresselijk secluderende bij deesen. 
 Eijndelijk stelt hij Testateur tot Executeurs van deesen testamente de 
 Edele HoogAgtbare Heeren Bewindhebberen ter Kamere Enkhuijsen, 
 waarvoor hij met het schip DeHaringthuijn in den jaare 1723 voor 
 Adelborst met f. 10 is uijtgevaaren, voor soo verre desselfs bij sijn over- 
 lijden te goed hebbende gagie aangaat, daar toe haar Edele 
 HoogAgtbaarheden gunste bij deesen eerbiedig implorerende. 
 Alle hetgeene voorsr. staat den Testateur voorgeleesen zijnde, ver- 
 klaarde hij den inhoude van dien te weesen sijn testament, laatste en 
 uijtterste wille, willende en begerende dat ’t selve na sijn overlijden 
 volkomen stand grijpen en effect sorteren sal, het zij als testament, 
 coldcille, gifte ter saake des doods, of eenige andere makinge van 
 uijtterste wille, soodanig ’t naa regten best sal kunnen bestaan, all waar ‘t 
 schoon dat alle solemniteijten, na scherpheijd van regten vereijschende, 
 waaren geomitteert, die den Testateur verklaart in deesen te houden voor 
 geinsereert, versoekende ten dien fine ’t nobile et benignum officium 
 judius van alle ’s Heeren Hoven, regten ende Regteren. 
 Verklarende den Testateur laatstelijk nog desselfs boedel boven de twee 
 duijsent rijksdaelders komt te emporteren; zijnde hiervan op ’t speciaal 
 versoek van den Testateur gemaakt en afgegeven twee eensluijdende 
 grossen. 
 Aldus gedaan en getesteert tot Nagapatnam in het Casteel op 
 dato voorsr., ter præsentie van Jacob Simons en Nicolaas Sadama, 
   Cler 
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 Clercquen ter Secretarije alhier als Getuijgen, die de minute 
 deeses, zijnde geschreven op een zegel van thien rijksdaalders, 
 nevens den Testateur en mij, eerste geswooren Clercq, hebben 
 ondertekent. 
    onderstont Quod Attestor 
    getekent     Leond. Campie 
            Eg Clercq. 
 
                                          Registr. 2. Novemb. 1768 ten overstaan van Schepenen De Wolff en 
                              Van de Graaff volgens ondertekening dato 
                              den 9. Novemb. 1768. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Corne- 
 lis Buurman en Geertruij Hoenders Eheliedn., en verklaarden voor 
 sig en haare Erven in een vast en stedigen erfkoop uijt de hand te 
 hebben verkoft en kragt deses te cederen en transporteren aan Cor- 
 nelis Claver en Jannetje Alberts Eheldn. een huijs in de Groote 
 Marktstraat, staande tussen de schuuren van Hendrik Moojen 
 en de Wed. Utersum, soo als bij Comparanten bewoond werd, doende 
 in ordinaris verponding 1-11-14, voor vier hondert en vijftig gulden 
 vrijgeld, waar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt 
 te zijn, des beloofden voorsr. huijs te wagten en wharen kommer- 
 vrij en alle voorpligt, tot de verponding over 1766 en ’t heerstede- 
 geld ult. Junij 1768 verschenen, daar van aftedoen als erfkoop 
   regt is, onder verband als na regten. Actum den 1. Novemb. 1768. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Cornelis Claver en Jannetje 
 Alberts Eheliedn. dewelke bekenden voor sig en haar Erven in een 
 vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt 
 dese te cederen en transporteren aan Cornelis Buurman en Geer- 
 truij Hoenders Eheliedn. een huijs en erve, staande in de Schoe- 
 makersstraat, met sijn ap en dependentie, tussen de huijsen 
 van Dr. Huijsman en Marten Vermeer, soo als bij Comparanten 
 bewoond werd, doende in ordinar. verponding 2-6-12, voor een 
 summa van duijsent gulden, daar van Comparanten bekenden 
 voldaan en betaalt te wesen, in soo verre, dat de Koperen op sig 
 genomen hebben een capitale summa van vier hondert gulden 
 ten behoeve van Reijer Willemsen den Grooten daar in gevestigt 
 en daar benevens ontfangen te hebben ses hondert gulden in gereed 
 geld, belovende voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, tot de verponding 1766 en heerstedegeld ult. 
 Junij 1768 verschenen, daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband als na regten.  Actum den 1. Novemb. 1768. 
 
 Voor Oosterbaan en De Wolff Schepenen compareerde Beerdje 
 Westerhoven, Weduwe Wouter Petersen, dewelke verklaarde voor 
 sig en haar Erven in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en over sulks kragt deses te cederen en transporteren aan 
 en ten erflijken behoeve van Roelof Aardsen Conink, een 
 huijs met sijn ap en dependentie, regt en geregtigheden, in specie 
 met twee gangen benevens een plaats agter de aschbak, waar 
 van de eene gang loopt naa de Kerkstraat, zijnde vijf voet 
 breed, en de tweede gang loopt tot aan de muur van ’t St. Joris, 
 zijnde vier voet breed, staande in de Bruggestraat tussen de 
 huijsen van Lunterbos en dat van het minderjarige Kind van 
 Jan Timmer, doende in ordinaris verponding, sonder opstuijvers, 
 drie gulden veertien stuijvers en ses penningen, soo en als het 
   sel  
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 selve thans bij de Chirurgijn Hol bewoond werd, sulks voor een summa 
 van duijsent en sestig gulden vrijgeld, daar van Comparante bekent 
 voldaan en betaalt te zijn, des beloofde voorsr. huijs te wagten en wha- 
 ren kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 1767 en het heerstede- 
 geld ult. Junij 1768 verschenen, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.  Actum den 3. Novemb. 1768. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden den Heer en Mr. 
 Abraham van de Graaff, Secretaris deser Stad, en Vrouwe Maria 
 van Castricum Egteluiden, en de Heer en Mr. Heribert Cornelis van 
 de Graaff, onsen mede Raadsvrind, en Vrouwe Petronella van 
 Castricum Egtelieden, welke voorñ. Vrouwen Comparanten met haare 
 respective Mannen zijn geadsisteert en door hun tot het passeren 
 deses geauthoriseert, zijnde de voorñ. Vrouwen Maria en Pe- 
 tronella van Castricum, met en benevens de na te noemene 
 Heer Cornelio van Castricum, Vrouwe Susanna Catharina van 
 Castricum, Huisvrouw van den Heer Nicolaas Freker, Jonkvrouwe 
 Carolina van Castricum en Vrouwe Hendrietta Cornelis van Castri- 
 cum, Huijsvrouw van den Heer Carel van der Schaaf, ijder voor 
 egale portien, zijnde een sesde part, geinstitueerde Erfgenamen 
 van hunne Moeder, Vrouwe Anna Maria Cocq Wede. van den 
 Heer Hendrik van Castricum, ingevolge desselfs testament, op 
 den 5. Januarij 1767 ten overstaan van Salomon Dorper, Notaris 
 en sekere Getuijgen tot Amsterdam gepasseert, dewelke ver- 
 klaarden onwederroepelijk te constitueren ende magtig te 
 maken, sulks doende bij desen, hun Comparanten Broeder voorñ. 
 Heer Cornelio van Castricum, Koopman tot Amsterdam, specialijk 
 omme mede voor en in de name van hen Comparanten alle 
 de scheepsportien tot den boedel en nalatenschap van hunne 
 voorñ. overledene Moeder behorende, ’t zij deselve staan ten 
 name van de Wed. Hendrik van Castricum of van de Wede. Hendrik 
 van Castricum en Zoon, te regeren en administreren, deselve, 
 des goedvindende, mede in der Comptn. namen te verkopen en aan 
 de Koper of Kopers te transporteren, belofte van indemni- 
 teijt en vrijwaring te doen, domicilium te kiesen, de kooppen- 
 ningen te ontfangen en daar voor te quiteren, met de Reeders 
 en Boekhouders van de redereijen afterekenen en te liquideren, en 
 wijders ter sake voormelt alles meer te doen, handelen en verrigten 
 ’t gunt de Comparanten, selfs present zijnde, doen soude kunnen 
 of mogen, onder belofte van approbatie, præstatie en verband 
 als na regten, sullende de voorñ. Heer Geconstitueerde niet eerder 
 gehouden zijn rekening en verandwoording van ’t gunt hij uijt 
 kragte deses sal verrigten te doen, voor en aleer alles diesaan- 
 gaande sal zijn afgelopen.   Actum Harderwijk, den 5. Nov. 
 1768. 
 
 Wij, Heribert van Westervelt en Heribert Cornelis van de Graaff, 
 Burgermeesteren der Stad Harderwijk en Leenmannen des Fur- 
 stendombs Gelre en Graafschap Zutphen, bij gebrek van Leen- 
 mannen der Baronie van IJsselsteijn, doen kond en certificeren 
 kragt deses, dat voor ons gecompareert is de Heer Cornelio van Castricum, 
 wonende te Amsterdam, dewelke verklaarde te constitueren en magtig 
 te maken d’ Heer Johannes Petsch, specialijk om uijt den naam 
 ende van wegen den Heer Comparant te compareren voor de Heeren 
   Stad 
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 Stadhouder en Leenmannen van de Baronie van IJsselsteijn 
 en aldaar optedragen, overtegeven en kwijt te schelden, sonder 
 eenig regt, actie of toeseggen daar aan te behouden, sekere 
 helfte van het erf en goed, genaamt Nieuwenhorst, soo en 
 in dier voegen als de Heer Comparant daar mede op den 27. 
 September 1754 verleid is, en te versoeken dat met het voorsr. 
 erf en goed op nieuw mag werden verleid en beleent den Heer 
 Mr. Abraham van de Graaff, Secretaris der Stad Harderwijk. 
 Compareerde mede de Heer Mr. Abraham van de Graaff voornt. 
 en verklaarde bij desen te constitueren en magtig te maken 
 den Heer Johannes Petsch, specialijk om te compareren voor 
 de voorñ. Heeren Stadhouders en Leenmannen der Baronie van 
 IJsselsteijn en aldaar te versoeken investiture en verleidinge 
 van de voorsr. helfte van het erf en goed genaamt Nieu- 
 wenhorst op de naam ende ten behoeve van hem, Heer Com- 
 parant, dienvolgende ook eed, huld en manschap van trouwe 
 te doen en voorts alles te præsteren hetgeen gerequireert word 
 en bij soodanige gelegentheden gebruijkelijk is. 
 Belovende sij, Heeren Comparanten, voor goed, vast en van waarde 
 te sullen houden en doen houden al het geene bij den Ge- 
 constitueerden uijt kragte deses sal werden gedaan ende 
 verrigt, onder verband en submissie als na regten. 
 T’ oirkonde hebben wij, Leenmannen voornoemt, dese nevens 
 de Comparanten getekent en gesegult binnen Harderwijk, den 
 5. November 1768. was nevens een cachet in rood lak en drie 
 cachetten in swart lak getekent 
 H. van Westervelt           H.C. van de Graaff 
            Cornelio van Castricum   
            Abr. van de Graaff. 
 
 Voor Apeldorn en Van de Graaff Schepenen compareerde onsen 
 meede Raadsvrind Mr. Derk Boonen als Volmagtiger van Abra- 
 ham Bredius Boonen, des tijdes Predikant tot Hattem en 
 tegenswoordig Predikant binnen de Stad Nijmegen, en Zara 
 Maria Dusart Eheldn., vermogens acte, voor Burgermeesteren, 
 Schepenen ende Raad der Stad Hattem den 28. Januar. 1765 ge- 
 passeert, ons vertoont en gesien sulks te behelsen, en bekent in 
 sijn voorsr. qualiteijt in een vast en stedigen erfkoop in het open- 
 baar den 28 Novemb. 1767 te hebben verkoft en kragt deses te cede- 
 ren en transporteren aan en ten erflijken behoeve van Gerret 
 Hendriksen , Jan Hendriksen, Aart Hendriksen, Johan Arnold 
 Haklander en Vrouwe Beeltje Hendriks Ehelieden, samentlijke 
 Kinderen van wijlen Hendrik Gerretsen van Meervelt, een huijs 
 en erve, staande binnen dese Stad in de Bruggestraat op de 
 hoek van de Vijhestraat naast het huijs van de Kinderen 
 van de Wede. Rietveld benevens den uijtgang in gem. Vijhestraat, 
 soo en als hetselve bevorens tijdes der verkoping is bewoond geweest 
 bij de Wede. Jan van Schalkwijk en thans door Arnold 
 Haklander en Vrouw bewoond werd, verders met sijn ap en 
 dependentie, regt en geregtigheden, lust en lasten en servitu- 
 ten, doende in ordinaris verponding sonder stadsstuijver 
   ƒ 6-5-8   
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 ƒ 6-5-8 en aan straatgeld - - - - - - voor een summa van twee duijsent 
 twee hondert en seventig gulden vrijgeld, waar op den Comparant qq 
 bekent ontfangen te hebben een duijsend twee hondert en seventig guld. 
 segge ƒ 1270-:-, de resterende duijsent gulden blijven tot lasten van de 
 samentlijke Koperen, gevestigt in voorsr, huijs volgens brief en segul, 
 door haarlieden op heden ten behoeve van Comparants Principalen 
 gepasseert, en alsoo in voegen voorsr. van de beloofde koopspenningen 
 is voldaan en betaalt, belovende voorsr. parceel te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, tot de ordinaris verponding 1766 en het heer- 
 stedegeld ult. Junij 1767 verschenen met alle verdere kommer incluijs, daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is, verbindende te dien eijnde desselfs Prin- 
 cipalen personen en goederen ten bedwang en submissie als erfkoop regt is. 
 Actum Harderwijk, den 11, Novemb. 1768.  
 
Geprothoc. ten nieuw Voor deselve Schepenen compareerden Gerret Hendriksen, Jan Hendriksen, 
prothoc. Rubr. Brugge- Aard Hendriksen, Johan Arnold Haklander en Vrouwe Beeltje Hendriksen 
straat fº. 99. Ehelieden, te samen Kinderen van wijlen Hendrik Gerretsen van Meervelt, 
 de Vrouw behoorlijk na regten geassisteert, en bekenden wegens de reste- 
 rende koopspenningen van onder benoemde huijs, op heden aan haar 
 Comparanten getransporteert, opregt en deugdelijk schuldig te weesen 
 aan Abraham Bredius Boonen, Predikant binnen de Stad Nijmegen, 
 en Zara Maria Dusart Ehel. en haar Erven, een duijsent Caroli guldens 
 ad 20 st. het stuk, belovende jaarlijks op den verschijndag( den 12. Septemb. 
 1769 de eerste en soo vervolgens) voor rente te sullen betalen drie 
 gulden van ijder hondert en daar meede te sullen continueren tot de 
 effective aflosse toe, die alle jaar op gem. verschijndag sal kunnen 
 en mogen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens van d’eene of andere 
 sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde, edog in geen minder specie als 
 gereduceerde schellingen; tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en 
 kosten verbinden Comparanten een huijs en erve, staande in de Brugge- 
 straat op de hoek van de Vijhestraat naast het huijs van de Kinderen 
 van de Wede. Rietvelt, soo als bij Arnold Haklander en Vrouw thans be- 
 woond werd, stellende daar benevens tot een verdere whaarschap haare 
 personen en goederen, deselbe submitterende aan alle Heeren, Hoven, 
 Regteren en Gerigten, en wel in specie de Judicature van den Ed. Hoven 
 van Gelderland en de Stad Harderwijk tot Renthefferen keuse, met 
 renunciatie van alle exceptien dese eenigsints contrarierende, in specie 
 van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk, den 11. November 1768. 
 
Geprothoc. ten nieuw Voor Van de Graaff en Scheltinga Schepenen, soo veel nodig meede 
prothoc. Rub. Land. tus- als Overweesmeesteren, compareerde Andries Rijkessen Apeldorn, welke 
sen de Sijpels fº. 280. bekende, met voorkennis en approbatie van Haar WelEd. en Achtb. 
Hoven fº.44. Schoe- agtervolgens appointement van den 11. Novemb. 1768, ter leen opge- 
makersstraat fº. 258 nomen en ontfangen te hebben en schuldig te zijn aan Jannetje 
Markt fº.284 vs. Apeldorn, zijnde meerderjarig, en Rijket en Stijntje Apeldorn, 
 zijnde minderjarig, saam des Comparants Kinderen bij wijlen Geurtje 
 Wittop ehelijk verwekt, de summa van seven hondert negentig 
 gulden en vier stuijvers, welke sijne Kinderen respectivelijk ijder 
 voor sijn aandeel, ofte een derde portie, sullen werden gerestitueert 
 en afgelost jaarlijks op den verschijdag, heden over een jaar d’eerste, 
 mits dat sulks den Comparant een vierdeel jaar bevorens sal wesen 
 opgesegt, desgelijks sal het den Comparant meede vrijstaan voorsr. 
 capitaal naa sijn goedvinden afteleggen naa dat hetselve 
 drie maanden voor den verschijndag aan sijn Kinderen heeft 
 gedenuncieert. Tot securiteijt van voorsr. capitaal en onverhoopte 
 kosten verbind den Comparant 
   1º. 
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 1º. een geregte vijfde portie van en in de eek of runmoole 
      buijten deese Stad. 
 2º. een schuur op de Vollersbrink. 
 3º. een schuur op de hoek van de Koornmarkt. 
 4º. het huijs daar Comparant in woond, 
 5º. den hof in de oude Touwbaan tussen de hoven van dr. J.C. Huijs- 
      man en den Custos van Elspeet. 
 Stellende verder tot een whaarschap sijn persoon en gerede 
 goederen ten bedwang en submissie als na regten, met 
 renunciatie van alle exceptien dese eenigsints contrarie- 
 rende, in specie van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk, d. 
 12. Novemb. 1768. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden den 
 Heer en Mr. Abraham van de Graaf, Secretaris deser Stad, en 
 Vrouwe Maria van Castricum Ehelieden en de Heer en Mr. He- 
 ribert Cornelis van de Graaff, onsen mede Raadsvriend, en Vrouwe 
 Petronella van Castricum Egtelieden, welke voorñ. Vrouwen 
 Comparanten met haare respe. Mannen zijn geadsisteert en 
 door hun tot het passeren deeses geauctoriseert, zijnde de 
 voorñ. Vrouwen Maria en Petronella van Castricum met en 
 benevens de Heer Cornelio van Castricum, Vrouwe Susanna 
 Catharina van Castricum, Huijsvrouw van den Ed. Heer Nicolaas 
 Freher, Jonkvrouwe Carolina van Castricum en Vrouwe 
 Henrietta Cornelia van Castricum, getrouwt met den Heer 
 Carel van der Schaaff, ijder voor egale portien, zijnde een sesde 
 part, geinstitueerde Erfgenamen van hunne Moeder Vrouwe 
 Anna Maria Cocq, Weduwe van den Heer Hendrik van Ca- 
 stricum, ingevolge desselfs testament, op den 5. Janu. 1767 
 ten overstaan van Salomon Dorper, Notaris en Getuijgen tot 
 Amsterdam gepasseert, dewelke verklaarden  te constitueren 
 ende magtig te maaken, sulks doende bij deesen, den Heer 
 Eilard Remmers, specialijk omme meede in der Comparan- 
 ten naamen respectivelijk aantegaan en te passeren 
 acte van scheijding en verdeeling van de nalatenschap van 
 hunne gedagte Moeder, Vrouwe Anna Maria Cocq Weduwe 
 van de Heer Hendrik van Castricum, welkers project sij Com- 
 paranten gesien, gelesen en wel bevonden hebben, deselve schei- 
 dinge en quitantie in der Comparanten namen repectivelijk 
 te approberen, lauderen en goed te keuren, als meede de 
 rekening en verandwoording van de Directie, door de Heeren 
 Executeurs over voorñ. boedel gehouden, te verklaren met deselve 
 scheijdinge genoegen te neemen, te bekennen ’t aanbedeelde, 
 soo in effecten als penñ., de papieren en bewijsen van eigendom, 
 ontfangen en na sig genomen te hebben, deswegens finale 
 quitantie en decharge te passeren ( exempt wegens ’t geene 
 bij voorsr. scheijdinge onverdeelt blijft), sonder eenig regt of 
 actie op ’t geene aan de meede Erfgenamen toe en aanbedeelt 
 word te reserveren, daar voor der Comparanten persoonen en 
 goederen te verbinden en derselver domicilie te kiesen, en wijders 
 alles te doen ’t geen tot finale scheidinge en verdelinge 
 van den voorsr. boedel werd vereijscht, houdende alle vereijschte 
 noodsakelijkheden hier inne voor geinsereert, ofschoon tot het  
   een 
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 een of ander ampelder magt, dan in dese is vervat, vereijscht wierden. 
 Belovende voor goed, vast en van waarde te houden all ’t geene uijt kragte 
 deses eenigsints sal werden gedaan en verrigt, onder verband als na regten. 
 Actum Harderwijk, den 12. Novemb. 1768. 
 
 Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareerde Vrouwe An- 
 thonetta Schrassert Weduwe van wijlen de Heer Georg Angelus Jacobus 
 van Markloff, woonagtig alhier tot Harderwijk, geassisteert met 
 onsen mede Raadsvriend den Heer en Mr. Henrick Johan Schrassert 
 als in desen haaren gekoren Momber, Erfgenaam ex testamento van 
 haar aangehuwde Broeder de Heer Adolph Ambrosius Markloff 
 in leven Oud Capitein Lieutenant Militair tot Nagapathnam 
 op de kust Cormandel, en verklaarde bij desen soodane testament, als 
 haar voornoemde aangehuwde Broeder de Heer Adolph Ambrosius 
 Markloff op den 26. September 1766 in ’t Casteel van Nagapathnam 
 etc. gepasseert heeft, van volle kragt en waarde te erkennen en 
 sig uijt hoofde van dien wel expresse bij desen voor Erfgenaam 
 te declareren en sig tot nakominge van ’t selve in allen delen 
 te verbinden.  Actum Harderwijk, den 15. November 1768. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen, soo veel nodig mede als 
 Overweesmeesteren, compareerden Anna Wittop, Andries Rijkessen Apel- 
 dorn, als Vader en Voogd van sijn minderjarige Soon en Dogter Rijket 
 en Stijntje Apeldorn bij wijlen Geurtje Wittop ehelijk verwekt, 
 en Jannetje Apeldorn, meerder jarige Dogter van geseide Eheliedn., 
 de Vrouwlieden geassisteert met Harmannus Lunterbos, te 
 saamen Erfgenamen van wijlen Berend Wittop, d’ eerste Com- 
 paranten voor d’ eene helft en de derde Comparante voor sig en 
 de tweede Comparant qq sampt voor de andere helft, verklaarden 
 bij deesen aangaande de nalatenschap van geseide Berend Wittop 
 te hebben opgerigt volgende boedelscheijding. 
 Om hier toe te koomen hebben de respective Comparanten tot 
 een fundament genomen de scheijding, welke sijlieden, bene- 
 vens Berend Wittop voorsr. doe nog in leven, voor deser Stad Sche- 
 penen en tijdelijke Overweesmeesteren op den 4. Novemb. 1767 heb- 
 ben gepasseert wegens de boedel en nalatenschap van Jan Wittop 
 en Steijntje Koek in leven Eheliedn., en op dato, soo veel de min- 
 derjarigen aangaat, door Haar WelEd. en Agtb. de Heeren van de 
 Magistraat deser Stad geapprobeert, waarbij onder anderen ervinte- 
 lijk, dat ’t huijs in de Suijderstraat, om redenen daarbij vermelt, 
 was in eijgendom overgegeven aan Berend Wittop en Anna Wittop 
 voor veerthien hondert gulden, dus der Kinderen voorsr. 1/3 part be- 
 draagt      ……………………………………………………………….. 466 -14 - : 
 welcke tegenswoordig aan geseide Kinderen 
 zijn voldaan. 
 Even alsoo omtrend den hof, welck om daar bij 
 gemelte redenen meede aan Berend en Anna 
 Wittop was overgegeven voor hondert vijftig 
 gulden, waar uijt 1/3 voor de Kinderen bedroeg   ………………….      50 -  : - : 
 die op heden meede voldaan zijn. 
 Dat nu na doode van Berend Wittop de helft 
 van gemelte huijs en hof tussen Anna Wit- 
 top en haare samentlijke Susterskinderen                                      ___________ 
                                                                            516 - : - : 
                                      moet 
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                                           transport 516 – 14 - : 
 
 moet verdeelt werden, sodanig dat voorsr. Kin- 
 deren een vierde part, en aan Anna Wittop 
 drie vierde parten in geseide huijs en hof 
 competerende is. 
 Daar benevens den gehelen inboedel en verdere 
 meubilaire goederen waaren getaxeert op 
 negen hondert negen en seventig gulden 
 en vijftien stuijvers, en der Kinderen 1/3 
 portie bedroeg ƒ 326–11-10 
 in welkers plaats, vermits het koorn, waar- 
 in Berend Wittop twee derden in competeerde, 
 verkoft is voor ƒ 550-:-: 
 en de meubilen onder haar beide nog onver- 
 deelt zijn gebleven, is goed gevonden om de 
 Kinderen de helfte der voorsr. koorngelden 
 te betalen met   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   275 - : - : 
 voorbehoudens deselve de geregte halfscheijt 
 in die meubilaire goederen 
 werdende dus doende geseide peñn. ad ƒ 326-11-10 
 hiermeede voor gemortificeert gehouden. 
 Bij nadere examinatie is bevonden dat de 
 gerede penningen en ingekomen restanten 
 in plaats van ƒ 531-13-,  bij gemelte scheijding 
 geexpresseert, niet meer kwamen te bedragen 
 als vier hondert en vijftig gulden, en aan de 
 Kinderen daar in was competerende en op 
 heden betaalt zijnde 1/3 met               - - - - - - - - - -  - - - - - -  150 - : - : 
 blijvende d’ overige restanten, voor het meeste 
 gedeelte dubieuse posten omtrend de voldoe- 
 ning, tussen dese Condividenten in ’t  gemeen. 
 Waar meede de post ad 177-4-6,  ten behoeve 
 der Kinderen op de scheijding uijtgetrokken, 
 werd mits dese voor geannuleert gehouden. 
 Eijndelijk is naa voldoening van voorsr. pennin- 
 gen in den boedel van Berend Wittop aan 
 contant geld bevonden ses hondert seven en 
 negentig gulden, welcke tussen de Condivi- 
 denten in tween zijn verdeelt, bedragende 
 der Kinderen helft   348 – 10 - 
 soo dat de peñn. der Kinderen te saam bedragen     1290  -   4 – 
 welcke de tweede Comparant naamens sijn twee minderjarige 
 Kinderen, mitsgaders de derde Comparante, soo veel haar aan- 
 gaat, van haar Moej Anna Wittop bekennen ontfangen 
 te hebben, deselve mits dese daar voor quiterende, met 
 renunciatie van alle exceptien, in specie van nadere 
 rekening, liquidatie, inventarisatie als anders, deese 
 eenigsints contratierende. 
 Insonderheijt werd hier mede dood en te niet gedaan 
 soodane een duijsend en twintig gulden, welcke Berend 
 Wittop en Anna Wittop bij voorsr. scheijding aan gemelte Kin- 
 deren bekent hebben schuldig te weesen, ten eijnde het ver- 
   band   
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 band van huijs en hof ten prothocolle werde geroijeert. 
 Blijvende voor het overige onder dese Condividenten alnog in het 
 gemeen alle drie parcelen, welcke in de vooraangetogen scheij- 
 ding onverdeelt staan gespecificeert, werdende, in plaats van 
 Berend Wittop, Anna Wittop bij deese gequalificeert die voorsr. 
 goederen benevens huijs en hof te administreren, der Kinderen 
 aandeel in de jaarlijkse revenuen aan de Vader, die de Kinde- 
 ren alimenteert, te overhandigen tegens behoorlijke quitantie. 
                                        van den anderen) 
 Waar meede parthijen in deese provisioneel ( zijn gescheiden, 
 houdende die voorsr. scheijding, in soo verre deselve bij dese niet 
 is gealtereert, in vollen waarde, sullende ten aansien van de 
 minderjarige deese door de approbatie van Haar WelEd. en Achtb. 
 als Overmomberheeren werden gecovroboreert. 
 T’ oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren getekent 
 binnen Harderwijk, den 21 Novemb. 1768. onderstont 
 Haar WelEd. en Achtb., op propositie van de tijdelijke Over- 
 weesmeesteren, hebben ten aansien van de minderjarige 
 Kinderen van Andries Rijkessen Apeldorn en Geurtje 
 Wittop in leven Ehelieden, deese bovenstaande boedel- 
 scheiding geapprobeert. Actum in Camera, den 21. Novemb. 
 1768. get. Abr. van de Graaff, 
               Secr. 
 
Geprothoc. ten nieuw. Voor H. van Westervelt en Scheltinga Schepenen en Over- 
prothoc. Rub. Hierden fº.396 weesmeesteren compareerde Jannetje Derks Weduwe, dewelke 
 sig sullende verandersaten, verklaarde aan haar twee 
 onmundige Kinderen, bij Hendrik Reijntsen ehelijk verwekt, 
 met naame Metjen en Hilletjen Hendriks, voor haar Vaders 
 versterf te bewijsen een summa van een hondert en vijf 
 gulden, welke sij Comparante beloofde te sullen betaalen 
 wanneer deselve meerderjarig sullen zijn geworden, daarvoor 
 verbindende haar persoon en goederen en stellende tot een 
 verdere waarschap haar geregte sesde part van een huijs, hof, 
 land etc. gelegen in ’t Schependom van Harderwijk, buurschap 
 Hierden, soo als ’t een en ander bij haar Comparante selfs 
 bewoond en gebruijkt word, als meede nog de navolgende goe- 
 deren, te weeten 
 Een damasten borstrok met silvere knoopen 
 Een lakens dito met silvere knopen 
 Een swarte sargien broek 
 een paar silvere gespels, een paar silvere broeksknoopen 
 62 silvere hembdroks knoopen, ses hembden 
 en twee tabaksdoosen. 
 Welke goederen aan Dirk Gerretsen in bewaring zijn overgegeven. 
 Voorts heeft de Comparante belooft en aangenomen om haar 
 bovengemelte Kinderen tot meerderjarigheijt na behoren te 
 sullen alimenteren, alsmede om de schulden des boedels te 
 sullen voldoen. 
 Hier over waaren aan en meede te vreden Derk Gerretsen 
 en Renger Jansen, als door de Heeren van de Magistraat 
 aangestelde Voogden, op wiens verklaring wij deese hebben 
 geapprobeert en getekent binnen Harderwijk, den 23. Novemb. 
 1768. 
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 Voor Van de Graaff en De Meester Schepenen en sooveel nodig als 
 Overweesmeesteren compareerde Hendrik Harmsen van ’t Land, sig 
 sullende verandersaten, aan sijn twee Kinderen met naame 
 Hermannus Elias en Sophia Berendina Hendriks, bij wijlen Anna 
 Christmeijer ehelijk verwekt, voor ’s Moeders versterf te bewijsen: 
 een sijlvere beugel met een staale haak 
 een sijlvere snuijfdoosje 
 een goude ring 
 twee goude oorringen met goude bellen daar aan 
 een blauwe grijne japon 
 een damaste rok 
 een witte marselle rok 
 een blauwe gestreepte leijdse baeje rok 
 een blauw streept rokje 
 een sijde jak 
 een citse jak 
 een engels cits jakje 
 een wit rijglijf 
 een baleijne rok 
 een rood boeselaar 
 ’t welk bij de Voogden voor de Kinderen sal werden bewaart. 
 Dan nog voor ijder Kind thien gulden, te betalen als deselve sullen 
 meerderjarig weesen. 
 Voorts neemt de Comparant op sig den overigen boedel met des- 
 selfs lusten en lasten, belovende sijn voorsr. Kinderen voor alle 
 op en aanspraak te sullen wagten en wharen als regt is, met 
 verder belofte om deselve Kinderen te alimenteren, reden, kle- 
 den en laeten leeren ’t geen sij tot ordentelijke kostwinning 
 sullen van noden hebben. 
 Hier waaren aan, over en meede te vreeden Gerret Mattheussen 
 en Peter Beerdsen Smit, bij de Heeren van de Magistraat 
 aangestelde Voogden. 
 Aldus bij ons geapprobeert en getekent binnen Harderwijk, d. 25. 
 Novemb. 1768. 
 
 Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerde Vrouwe Ja- 
 comina Joanna de Meester, in desen geassisteert met de Heer 
 Capitain G.W. Ardesch, als ad hunc actum haaren gekooren 
 Momber, en verklaarde in de beste en bestendigste forme reg- 
 tens te constitueren en magtig te maaken haaren Eheman 
 den Heer en Mr. Hendrik Joan Ardesch, ten eijnde om namens 
 haar Comparante voor den Heere Landdrost van Veluwen en 
 Gerigtslieden, of daar het behooren sal, en ten genoegen van 
 Haar Ed. Mog. de Heeren Gedeputeerden Staaten des Quartiers 
 van Veluwen te verbinden en tot een speciaal onderpand te stellen 
 haar erve en goed, onder den Ampte van Ermelo Buurschap 
 Hulshorst gelegen, soo als hetselve uijt den boedel van wijlen 
 haar Vader Zal. bij magescheid van den 22. Novemb. 1768 is 
 toegedeelt, ende sulks voor de goede administratie wegens het 
 Rentampt van St. Walburg en Mariendaal op des Comparants 
 Man geconfereert en, soo verre sulks nodig weesen sal, daar om- 
 trend naamens haar Comparante te doen en te laten geschieden 
 het geene de natuur en nooddruft der saake vereijsschen sal 
   en 
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 en de Comparante, selfs præsent zijnde, met en benevens den Geconsti- 
 tueerde soude kunnen moogen of moeten doen, met magt van sub- 
 stitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, cæterisque sub clau- 
 sulis de jure solitis ac necessariis, onder verband en submissie als 
 na regten.   Actum den 26. Novr. 1768. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compareerde Jan 
 Lutz, als Volmagtiger van Mevrouw Henrica Agnes van Dompseler, 
 Weduwe van wijlen de Heer en Mr. W. van Griesthuijsen in leven 
 Waardain van de Provinciale Gelderse Munte, ingevolge acte van 
 volmagt, d. 18 November deeses jaars voor Burgermeesteren, 
 Schepenen en Raad der Stad Arnhem gepasseert, dewelcke bij 
 ons gesien en bevonden is het navolgende te behelsen, en ver- 
 klaarde in opgemelde qualiteijt naamens sijne Principalin- 
 ne in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en mits- 
 dien te cederen en transporteren, doende sulks kragt deeses, aan 
 en ten behoeve van den Heer en Mr. Hendrik Joan Ardesch 
 en Vrouwe Jacomina Joanna de Meester Ehelieden ende 
 haare Erven een hoff buijten deese Stad in de Smeepoorter Touw- 
 baan, met een steene hofhuijsje daar in, gelegen naast den 
 hoff van Burgermeester H.C. van de Graaff ter eenre en den 
 hoff van de Erfgeñ. van de Muntmr. J. Hensbergen ter andere 
 sijde, thans bij den Heer Professor Pagenstecher gebruijkt wor- 
 dende, ende sulks voor de somma van seven hondert en sestig 
 guldens, daar van de Compt. in sijn voorsr. qualiteijt bekende 
 voldaan en betaalt te zijn, sullende de huur over 1768, de- 
 welke met Petri 1769 komt te verschijnen, door Verkoperse 
 worden geprofiteert, belovende over sulks voorsr. parceel te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding 
 over ordinar. 1767 incluijs (doende jaarlijks behalven de stadsstuijver 
 ƒ 2:3:10) daar van aftedoen als erfkoop regt is, verbindende 
 den Compt. q:p: daar voor sijner Principalinne persoon en goe- 
 deren als na regten.  Actum den 26. Novemb. 1768. 
 
 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerde onsen mede 
 Raadsvriend d’ Heer en Mr. Heribert Cornelis van de Graaff ende 
 verklaarde te constitueren en volmagt te maaken Eilard 
 Remmers, om onder directie en met volkoomen voorkennis 
 en approbatie van den Heer Cornelio van Castricum ten meesten 
 profijte van den Comparant emploij te maaken met soodane 
 gereede en contante penningen, als wegens den Comparant van 
 tijd tot tijd onder gem. Heer C. van Castricum berustende sullen 
 weesen, dat ook de Geconstitueerde gehouden sal zijn de obliga- 
 tien, beleeningen, gedisconteerde wisselbrieven, swistingen en 
 verdere papieren, chartres en effecten hier toe specterende, 
 in bewaring van voorsr. Heer C. van Castricum te laten verbijven, 
 gelijk ook de boeken en ’t geene verder eenige relatie daar toe 
 mogte hebben. Voorts in naame van den Comparant pennin- 
 gen te ontfangen , daar voor quitantie te passeren, de suijmagtige 
 en nalatige Debiteuren door middelen regtens ter betaling van 
 de intressen en capitalen respectivelijk te constringeren, deselve 
 na stijl locaal te poursuiveren, termijnen te respicieren, 
 sententie te aanhoren, de voordelige ten uijteijnde toe ver- 
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 volgen, van de nadelige te appelleren en provoceren, voorts 
 de nodige cautien te stellen, accorderen, transigeren, 
 acten dien aangaande te passeren en deselve helpen 
 sluijten, en in ’t generaal alles te doen wat den Compa- 
 rant, selfs præsent zijnde, soude kunnen  mogen en moe- 
 ten doen, schoon tot een of ander nader of speciaalder vol- 
 magt gerequireert wierd, deselve in desen als voor geinsereert 
 willende gehouden hebben, met magt van een of meer te 
 substitueren en belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder 
 verband van sijn persoon en goederen ten bedwang en sub- 
 missie als na regten, daar toe domicilium te kiesen, met  
 renunciatie van alle exceptien dese eenigsints contrarierende, 
 mits de Geconstitueerde verpligt blijve wegens dese admi- 
 nistratie jaarlijks op den 1º. Januarij van ijder jaar te doen 
 bewijs, rekening en reliqua.  Actum den 28. November 1768. 
 
Geprothoc. ten nieuw Voor Pannekoek en Scheltinga Schepenen compareerden Jan Hendrik 
prothocol Rubr. Schoemakers- Grusing en Stijntje Boemers Eheldn., welke bekenden voor sig en haar 
straat fº. 257 vs. Erven opregt en deugdelijk schuldig te weesen wegens ter leen ont- 
 fangen penningen, aan en ten erflijken behoeve van Eijbert Ger- 
 retsen en Dirkje Nuijen Eheldn., een somma van hondert Caroli guldens 
 ad. 20 st. ’t stuk, waar voor Comparanten belooven alle jaar op de 
 verschijndag (heden over een jaar de eerste) voor rente te sullen beta- 
 len vier gulden en daar in te continueren tot de volle aflosse toe, 
 die jaarlijks op den verschijndag sal kunnen en mogen geschieden, 
 mits een vierdeel jaar bevorens van d’eene of andere sijde opge- 
 seijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. capitaal, 
 renten en kosten verbinden Comparanten in specie haar huijs 
 in de Vollersstraat met sijn ap en dependentie, staande tussen de 
 huijsen van Burgermr. Apeldorn en de Wede. Adam van Luijk, stel- 
 lende tot een verdere whaarschap haar personen en goederen 
 ten bedwang en submissie als na regten, met renunciatie van alle 
 exceptien dese contrarierende, in specie van ongetelden gelde. 
 Actum den 29. Novemb. 1768. 
 
 Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareerde Vrouwe 
 Anthonetta Schrassert, Weduwe wijlen den Heer Georg Angelus Ja- 
 cobus van Marklof woonende alhier, geinstitueerde Erfgename 
 ex testamento van wijlen den WelEdelen Gestrengen Heer Adolph 
 Ambrosius Markloff, in leven Oud Capitein Lieutenant Militair 
 tot Nagapathnam op de kust Cormandel, ingevolge sijne testa- 
 mente, voor Leonard Campie, eerste gesworene Clercq ter Secretarie 
 van het Cormandels Gouvernement en sekere Getuijgen op den 
 26. Septemb. 1766 gepasseert, en verklaarde de Vrouwe Comparante 
 bij desen te constitueren ende te volmagtigen den WelEd. Gestr. 
 Heer Mr. Cornelis de Witt, Raad en Oud Burgermr. der Stad Dordregt 
 etc. etc. etc., omme in naam en van wegen de Vrouwe Comparante 
 in qualite voorsr. aangevinge te doen van ’t  collateraal van sodanige 
 obligatien en rentebrieven, als sij Vrouwe Comparante komt te 
 acquireren als geinstitueerde Erfgename van wijlen voorñ. 
 Heer Adolph Ambrosius Markloff, volgens notitie deswegen aan 
 den WelEd. Gest. Heer Geconstitueerde ter hande gestelt, daar van 
 te betalen de verschuldigde impost op de collaterale successie ten 
 behoeve van het gemeene Land van Holland en Westvriesland, daar 
 sulks behooren sal, en wijders soodanigen eed omtrend de deugdelijke 
 aangevinge van dien te doen, als gerequireert sal werden. Belovende 
 de Vrouwe Comparante allen ’t verrigte uijt kragt deses te 
 sullen approberen en ratificeren, mitsgaders het daar voor te 
   sul 
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 sullen houden alsof den voorgemelte te doene eed door haar, Vrouwe Com- 
 parante selve, waare afgelegt, alles onder verband en submissie als 
 na regten.  Actum Harderwijk, den 1. Decemb. 1768. 
 
Geprothocol. ten nieuw. Voor W.J. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compareerden 
prothocol Rub. Vijhe- Cornelis Verhoef en Maria Brands Eheliedn. en verklaarden, wegens 
straat fº. 61 vs. opgenomen en ter leen ontfangen penningen, opregt en deugdelijk schul- 
 dig te weesen aan Aard Roest en Woutertje Willems van Leeuwen 
 ende haare Erven eene summa van twee hondert en vijftig gulden, 
 daar van beloofden jaarlijks te betalen eene interesse van vier 
 gulden van ijder hondert en daar in te continueren tot de finale 
 restitutie en aflosse toe, dewelke ook alle jaar sal kunnen 
 mogen en moeten geschieden, mits de opsage daarvan een vier- 
 deel jaars bevorens van een van beide zijden geschiede. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten de Comparan- 
 ten hebben verbonden haare personen en goederen en tot meerder 
 securiteijt tot een speciaal onderpand gestelt haar huijs en erve, 
 staande in de Smeepoortstraat op de hoek na den Brink toe 
 naast Rijket van Otterloo, soo en in dier voegen als bij Comparanten 
 bewoond werd, met submissie als na regten, onder renunciatie van 
 alle exceptien, in specie van ongetelden gelde en van divisie. 
 Actum den 14. Xber. 1768. 
 
 Wij, Oosterbaan en Scheltinga Schepenen, doen kond en certificeren 
 mits dese dat, bij goede onderrigtinge en sodanig dat wij daar meede 
 souden genoegen neemen, aan ons gebleken is dat Harmen Hendrik 
 Pannekoek genoegsaam in dese Stad en Jurisdictie gegoed is, om 
 te konnen præsteren sijn borgtogt ter summa van een duijsent 
 guldens, gestelt ten behoeve van de Generaliteijt den 25. Octob. 
 1765, voor de administratie van Joan Nicolaas Pannekoek 
 in qualiteijt als Commis van ’s Lands Magasijnen op ’t Fort 
 Bourtange. 
 Des te oirkonde hebben wij dese getekent te Harderwijk, den 
 15. Decemb. 1768. 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde Mr. 
 Hendrik Johan Ardesch in qualiteijt als Volmagtiger van Mevrouw 
 Henrica Agnes van Dompseler, Weduwe van wijlen den Heer en Mr. 
 M.W. van Griethuijsen in leven Waardain van de Provinciale Gel- 
 dersche Munte, ingevolge acte van volmagt den 7. deses voor Bur- 
 germeesteren, Schepenen ende Raad der Stad Arnhem gepasseert, 
 deselve bij ons gesien, gelesen en bevonden zijnde ad hunc actum 
 speciaal gepasseert te zijn en het navolgende te behelsen, 
 en verklaarde in opgemelte qualiteijt naamens sijne Proncipa- 
 linne in eenen vasten en stedigen erfkoop op den 25. Novemb. 
 deses jaars uijt de hand te hebben verkoft en over sulks kragt 
 deeses te cederen, transporteren en in vollen eijgendom over- 
 tegeven, aan en ten behoeve van den WelEdele en Hoogge- 
 leerden Heer J.A.G. Pagenstecher, J.U.D. et Professor 
 J.P. Ordinarius op de Universiteijt alhier, en Vrouwe M.E. 
 van Groin Eheliedn. ende haare Erven, het huijs en erve 
 met de plaats en stallinge en verder getimmer, op de plaats 
 staande en gelegen binnen dese Stad in de Donkerstraat naast 
 de behuijsing van de Heer Burgermeester H.C. van de Graaff  
 ter eenre en het huijs van den Heer Secretaris A. van de Graaff 
 ter andere sijde, soo en als hetselve bij Heer en Vrouwe 
   Co 
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 Coperen eenige jaaren bewoont geweest is en thans nog ge- 
 bruijkt werd, met alle desselfs recht en geregtigheijt, lusten, 
 lasten en servituten, doende jaarlijks in ordinaris verpon- 
 dinge drie gulden, negenthien stuijvers en twaalf pennin- 
 gen en het straat, pomp en waakgeld daar op staande en 
 voorts hetgeene den goede aankleven mogte, ende sulks 
 voor een summa van vier duijsent en seshondert gulden 
 ad 20 stuijvers het stuk, daar van den Comparant naamens 
 sijne Principalinne bekende voldaan en betaalt te weesen, 
 den laatsten penning met den eersten, en over sulks geen 
 regt ofte eijgendom aan dat gecedeerde goed meer te behou- 
 den, belovende over sulks voorsr. parceel te wachten 
 en wahren kommervrij en alle voorpligt daar van 
 aftedoen, in specie de verponding over ordinaris 17.C. seven 
 en sestig en heerstedegeld tot ult. Junij 1769 beide in- 
 cluijs en voorts als erfkoops recht is, onder verband van 
 sijn Principalinnes persoon en goederen, met submissie 
 als na regten en renunciatie van alle exceptien.  Actum 
 den 16. Decemb. 1768. 
 
Geprothocol. ten nieuw Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerden 
prothoc. Rub. Hoog- Derk Kemper en Harmina Witjes Eheliedn. en verklaarden 
straat  fº. 280 wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt 
 en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten erflijken behoeve 
 van Juffer Johanna Charlotta Schrassert, eene somma 
 van een hondert gulden, daar van jaarlijks beloofden 
 te betalen een interesse van vier gulden en daar in te 
 continueren tot de finale aflosse der hoofdsomme toe, 
 welcke aflossche ook alle jaar op den verschijndag, daar 
 van heden over een jaar d’eerste sal weesen, sal konnen 
 mogen en moeten geschieden, mits de opsage een vierdeel 
 jaars bevorens van een van beide sijden gedaan werde. 
 Tot securiteit van welck capitaal, renten en onverhoopte- 
 lijk aantewendene kosten, de Comparanten verbonden haare 
 personen , Erven en goederen en tot een speciaal onderpand ge- 
 stelt hebben haar huijs in de Groote Poortstraat binnen dese 
 Stad staande, soo als bij haar selfs gebruijkt werd, ten 
 effecte als na rechten met renunciatie van alle excep- 
 tien, in specie van ongetelden gelde en van divisie. 
 Actum den 16. Decemb. 1768. 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 Aard Cornelissen Koning en Jacobje Roelofs Eheliedn., dewelke 
 bekenden op heden in een vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en 
 transporteren aan en ten erfelijken behoeve van Vrouwe 
 Reiniera Geertruij Persoon, Weduwe van wijlen den Heer 
 J.W. van de Graaff, in leven onsen mede Raadsvrind, een camp 
 saajland, genaamt de Dwarsakker, grood ongeveer vier sche- 
 pel gesaeij, met sijn houtgewas, gelegen in Hierden in de 
 Lange Enck bij het erve de Podt, doende in ordinaris verpondinge 
 ƒ :-13-8, gevende thiend en jaarlijks aan thins 3½ str.. 
 Daar benevens nog een campje saaijland, mede aldaar gelegen 
   in 
  



 272

ORAH-154  1768 fol.125 
 
 in de Laage Hierder Enck, ongeveer een schepel gesaeij, Oostwaarts de Erfgena-  
 men Beerd Jacobsen, Westwaarts Aalt Willemsen, doende in ordinaris verpon- 
 ding ƒ :-4-4, zijnde voor het grootste gedeelte thiendvrij, voor een summa van 
 ses hondert Caroli guldens ad 20 st. het stuk vrijgeld, waar van de Compa- 
 ranten bekennen voldaan en betaalt te zijn, belovende voorsr. parcelen 
 te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 
 ordinaris 1767 en thins 1768 verschenen, daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum den 20. Decemb. 
 1768. 
 
 Voor De Wolf en Schrassert compareerde Jan Lutz en verklaarde te con- 
 stitueren  en volmagt te maaken Jacob Lutz, woonagtig tot Augs- 
 burg, om in cas van overlijden van sijn Comparants Moeder Maria Catharina 
 Muller, Weduwe van wijlen Martinus Lutz, mede aldaar woonagtig, 
 ingevolge de wille en begeerte van sijne geseide Moeder, sig terstond 
 namens den Comparant als eenig Kind en universele Erfgenaam in den 
 boedel van sijn voorñ. Moeder te begeven en sig van deselve meester te 
 maaken, de sleutels van kisten en kasten etc. tot sig te neemen, een 
 eerlijke begraeffenis aan de Overledene te besorgen, de nodige verklaring 
 of erfhuijsverburging voor het Rijks Stad Voogd Ampt of daar en soo 
 het behoort te doen, voorts staat en inventaris van den boedel onder de 
 hand of soo als ’t behoort te formeren of doen formeren en aldus de ge- 
 heele erfenisse te adieren en overtenemen, vervolgens de inboedels en 
 gerede goederen te verkopen of tot gelde te maken, soo als hij Ge- 
 constitueerde sal goedvinden ten meesten nutte van den Comparant 
 te strekken, des boedels schulden te betalen, de te goede zijnde pen- 
 ningen intevorderen, te ontfangen en daar voor te quiteren en met 
 het suijver overschot van den boedel de ordres te observeren, dewelke 
 den Comparant onder de hand sal goedvinden aan hem te geven, voorts 
 alles te doen t’geen na stijle locaal tot het adieren en vereffenen 
 van gem. boedel en nalatenschap gebruijkelijk is en gedaan behoort 
 te worden en den Comparant , selfs præsent zijnde, soude kunnen 
 mogen of moeten doen, met magt van substitutie en surrogatie, 
 onder belofte van ratihabitie en indemniteijt, mits den Geconsti- 
 tueerde verpligt blijve van alles te doen rekening, bewijs en reliqua, 
 onder verband en submissie als na regten.  Actum den 30 Decemb. 1768. 
 
 Voor Oosterbaan en De Meester Schepenen compareerden H.H. Panne- 
 koek en Arnoldus Pannekoek, dewelke verklaarden sampt en ieder 
 in ’t bijsonder volmagt te maken, sulks doende mits dese, Mr. E.J. 
 Ammon, ten eijnde namens de Comparanten na coustume locaal 
 te transporteren haarlieder aandeel aan een Hoff te Deventer en 
 dienaangaande alles te verrigten wat de nood vereijschen sal, willende 
 een ample volmagt, hiertoe gerequireert wordende, deselve voor geinse- 
 reert gehouden hebben, alles met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt.  Actum Harderwijk den 31. Decemb. 1768. 
 

Lectum et recognitum 
den 9. Januar 1769. 

 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden de Heer en Mr. 
 O.D. Wakker, Advocaat voor den Hoove van Gelderland pro se en als 
 Volmagtiger van desselfs Ehevrouw, Vrouwe Margare tha Elout, 
 vermogens volmagt, den 31 Decemb. 1768 voor de Heeren van de Magi- 
 straat der Stad Arnhem gepasseert, alhier vertoont en gelesen, 
 dan nog als Volmagtiger van den Weleerwaarden Heer IJsbr. Hoefhamer, 
 thans Bedienaar des Goddelijken Woords in de gemeente J.C. te Dor- 
 drecht, en Vrouwe Agneta Margaretha Wakker Ehelieden, inge- 
 volge volmagt voor den Scholtis R.G. van Voorst en Gerigtslieden den 
    18 
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 18. Meij 1758 gepasseert ende alhier vertoont en gelesen, mits- 
 gaders de Heer en Mr. Anth. Wakker en Vrouwe Cornelia 
 Henrietta van Medenbach Ehelieden, en verklaarden voor 
 haar ende haare Erven in een stedigen en onverbrekelij- 
 ken erfkoop verkogt te hebben en alnu te cederen en 
 transporteren, doende sulks kragt ende mits desen, aan 
 en ten behoeve van Nicolaas Wesenhagen en Geertruij Kro- 
 nenburg ende haare Erven een huijs en erve op de Smeepoor- 
 ter Brink tot Harderwijk staande, met alle regten en 
 geregitheden, thans nog tot Meij aanstaande in huur 
 gebruijkt werdende bij Sijmon Jacobsen van den Berg 
 en sijn Vrouw, zijnde beswaart met een ordinaris verponding 
 ad. ƒ 3-14-6. dat alles voor de somma van ƒ 877-:-, welke 
 penningen de Comparanten, een ijder voor sijn aandeel 
 en in sijn qualiteijt, verklaren tot haar genoegen ten 
 vollen ontfangen te hebben en daar van voldaan te zijn, 
 dientvolgens het voorsr. huijs en goed met alle ap en de- 
 pendentien van dien, sonder eenig regt daar aan te houden, 
 te cederen en overtegeven aan gemelte Nicolaas Wesenha- 
 gen en Geertruij Kronenburg om daar mede van nu voor- 
 taan als haar eigen goed te handelen na welgevallen, 
 en hebben de Comparanten aangenomen en belooft dat 
 sij het voorgemelde huijs en goed van alle beswaren 
 willen vrijen, ook alle lasten en voorkommer, soo van 
 verpondinge als anders afdoen tot den jaare 1767 incluijs 
 en sal de huijr tot 18. Januar 1769 door de Comparanten 
 hier van genoten en geprofiteert werden en vervolgens bij  
 de Koperen genoten werden. 
 Verder hebben de Comparanten belooft deese cessie en opdragt te 
 sullen vrijen, wagten en wharen als erfkoops regt is binnen 
 deese Stad, verbindende ten dien eijnde haar personen en goe- 
 deren, met submissie als na regten.  Actum den 4. Januar. 1769. 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoek compareerde Vrouwe An- 
 thonetta Schrassert, Douairière Markloff, Erfgenaam ex te- 
 stamento van wijlen den Heer Adolph Ambrosius Markloff 
 in leeven Oud Capitain Lt. Militair tot Nagapathnam op de 
 kust Cormandel, in desen so veel nodig en dienstig geassisteert 
 met Mr. H.J. Schrassert, in desen haaren gekoren Momber, de- 
 welke verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en magtig te maaken, sulks doende bij desen, 
 den Heer Geurtjen Bakker, Notaris en Procureur tot Bols- 
 waerd, om naamens de Comparante te verkoopen soodane 
 ongerede goederen als aan de Olde Markt in Overijssel zijn 
 gelegen en haar Comparante van wijlen voorñ. Heer A.A. 
 Markloff aangeerft zijn, bestaande in de halve Schouten Camp 
 een stuk lands in ’t dal met sijn houtgewas) 
 met sijn houtgewasch, ( en wall en vier akkers bouwland 
 op de Hoge Camp gelegen, alles soo grood en kleijn als deselve 
 aldaar in haar bepaelinge gelegen zijn, met desselfs lusten 
 en lasten daar van ouds op staande, de koopspenningen daar 
 van te ontfangen en daar tegens aan de respective Koperen trans- 
 port naa coustume locaal te doen, voor alle opspraak en 
 evictie daar bij te caveren, alsmede om alle restanten wegens  
   ver 
  



 274

ORAH-154  1769 fol.126 
 
 vervallene huijren en pagten soo veel doenlijk in der minne inte- 
 vorderen en de onwillige Debiteuren door bekwaame middelen regtens 
 tot betalinge te constringeren en dus daar in en omtrend te doen 
 het geene de natuur der saake sal komen te vereijsschen, als daar 
 het nodig is cautie te stellen en des Compts. persoon en goederen te 
 verbinden en t’ geene sij Comparante, selfs præsent zijnde, soude konnen 
 mogen of moeten doen, die penningen te ontfangen en daar voor te 
 quiteren, en dus in alles des Compts. interesse waar te neemen en te 
 bevorderen, alles onder belofte van ratihabitie, indemnisatie, cæte- 
 risque sub clausulis de jure solitis ac necessariis, mits van alles 
 aan haar Comparante doende behoorlijk bewijs en reliqua.  Actum 
 Harderwijk, den 5. Januar. 1769.  
 
 Voor Boonen en Van de graaff Schepenen compareerden Andries Wulf- 
 sen en Dries Geurtsen en verklaarden sig te stellen tot Burgen, als 
 voorvangs regt is, voor ’t erf en sterfhuijs van Peter van Asselt, des 
 beloofden Hendrik van Asselt en Woutertje Driessen, Wede. van Andries 
 van Asselt en Moeder en legitime Voogdesse van haare onmundige 
 Kinderen bij ges. haare Eheman verwekt, voorschreven Burgen te 
 sullen rijen en wharen, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 Harderwijk, den 9. Januar 1769. 
 
Geprothocoll. ten Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareerden Hartger Willem- 
nieuw, prothoc. Rub. sen en Weijmtje Jans Eheldn. en bekenden wegends opgenomen en ter 
Hierden fº. 37 vs. et leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan 
Oostermehen fº.127 vs. de Heer W.J. van Westervelt en Vrouwe A.J. van Westervelt en haar 
` WelGeb. Erven een summa van een duijsent Caroli guldens ad. 20 sts. 
 ’t stuk, daar van de Comparanten belooven jaarlijks en alle jaar te 
 sullen betalen een interesse van vier guldens van ijder hondert aan- 
 vang nemende op den 9. Januar. 1770, en soo vervolgens van jaar tot jaar 
 tot de finale aflosse toe, welke alle jaar sal kunnen en moogen 
 geschieden, mits een vierendeel jaar voor den verschijndag behoor- 
 lijke denunciatie aan een van beijde kanten moet werden gedaan. 
 Tot securiteijt van ’t voorñ. capitaal, renthen en kosten de Comparanten 
 tot een speciaal onderpand stelden 1º. een huijs, hoff en land bij haar 
 selven thans bewoont; 2º.twee matthen hooijland gelegen op Ooster- 
 mehen naast de agt dagmaatten; 3º. een math op de Middelste Camp 
 gelegen, alle in ’t Schependom van Harderwijk Buurschap Hierden en 
 Oostermehen, en voorts onder verband van haar personen, Erven en verdere 
 gerede en ongerede goederen, met submissie als naa regten, onder re- 
 nunciatie van alle exceptien, in specie van ondeteleden gelden.  Actum 
 den 9. Januar. 1769. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerden Jan Rijtveld 
prothoc. Rub. Schoema- en Cornelia Eijberts Eheliedn., welke bekenden voor sig en haar Erven 
kers Straat fº. 254 wegens ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te 
 weesen aan Jacob van Wanrode en Lammertje Cobus Eheliedn. en haare 
 Erven eene somma van drie hondert Caroli guldens ad. 20 st. ’t stuk, waar- 
 voor Comparanten beloven jaarlijks op de verschijndag (heden over een jaar 
 d’ eerste) voor rente te sullen betalen vier gelijke guldens van ijder hondert 
 en daar meede continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op gem. 
 verschijndag sal kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel jaar 
 bevorens van d’eene of andere seijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde; tot secu- 
 riteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten verbinden Comparanten speci- 
 alijk haarlieder huijs en erve daar de Bijl uijthangt, met desselfs ap en 
 dependentie, staande in de Schoemakers Straat tussen Eijbert Ger- 
 retsen ter eenre en het huijs van Albert van Asselt ter andere sijde, be- 
 nevens de schuur in ’t Vollers Straatje, soo en als ’t selve thans bij 
 Comparanten bewoond werd, stellende tot een verdere whaarschap haar 
 personen en goederen ten bedwang en submissie als naa regten, met re- 
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 met renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, in 
 specie van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk 11. Januar. 1769. 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvanks regt is, Dr. Sijbrand Schot en Zeger Buij- 
 tenhuijs voor ’t erf en sterfhuijs van Anna Heijdelberg, Weduwe 
 van Lambert Sas; des beloofde Johanna Sas, als Erfgenaam 
 van haar Moeder voornoemt, deese haare voornoemde Burgen 
 te vrijen en wahren als regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.  Actum den 12. Januar. 1769. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Jan 
 Bosman en Catharina Mul Eheliedn. en bekenden voor sig en 
 haare Erven in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft, 
 en over sulks kragt deses cederen en transporteren aan en ten 
 erflijken behoeve van Hendrik van der Hooft en Jacomina 
 Fok Ehelieden, een hof met desselfs getimmer, gelegen buij- 
 ten de Stad in het tweede steegje aan de Touwbaan tussen 
 de hoven van den Professor Scheltinga en van Hendrik Zik- 
 ken, gelijk de Compartn. tot hier toe gebruijkt hebben, doende 
 in ordinaris verponding ƒ :-16-2, voor een summa van twee 
 hondert en sestig gulden vrijgeld, daar van Comparanten bekennen 
 voldaan en betaalt te zijn, des beloofden voorsr. hof te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de ordinaris ver- 
 ponding 1767 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband en submissie als na regten.  Actum den 18. Januar. 
 1769. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen, soo veel nodig als Over- 
 weesmeesteren, loofden en wierden Burgen, als voorvank regt 
 is, Jan Arnold Haklander en Teunis Eijbertsen voor het erf en 
 sterfhuijs van Zeger Claasen en Maria Limpers in leven 
 Ehelieden; des beloofden Cornelia Zegers, Maria Zegers, Ca- 
 tharina Zegers en Peter van Spankeren en Christiaan Olt- 
 huijsen, bij de Heeren van de Magistraat aangestelde Voog- 
 den van den minderjarige Willem Zegers, als Kinderen en Erfge- 
 namen van voorsr. Ehelieden, geseide Burgen te vrijen als 
 erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk, 20. Januar. 1769. 
 
 Voor deselve Schepenen, mede als Overweesmeesteren, loofden 
 en wierden Burgen als voorvank regt is Peter Hannissen en 
 Hendrik Roelofsen voor het erf en sterfhuijs van Hilletje 
 Beerds; des beloofde Jannetje Reijers, zijnde meerderjaarig, 
 en Jan Hendriksen en Lubbert Gerretsen, als bij de Heeren 
 van de Magistraat aangestelde Voogden van Lubbertje Reijers, 
 Dogters van Reijer Beerdsen en Wijmtje Hendriks in leeven 
 Ehelieden, als eenige en naaste Erfgenamen van voorsr. Hil- 
 letje Beerds, gemelte Burgen te vrijen als erfhuijs regt is. 
 Actum Harderwijk, den 21. Januar. 1769. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Alexander Leewis, meerder- 
 jarige Soon van wijlen Johannes Lewis en Margareta Ma- 
 chaij in leven Ehelieden, sig sterk makende voor desselfs oudste 
 Broeder David Johannes Lewis, tot meerder sekerheijt aan ons 
 vertonende seker handschrift, door den Comparant en gem. sijn 
 Broeder ondertekent binnen dese Stad d.16. October 1768, waarbij 
   sij 
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 sijlieden, om redenen haar daartoe moverende, gerenuncieert 
 hebben, gelijk den Comparant voor sig en naamens sijn gem. Broeder 
 bij deese inhæreert en werkelijk renuncieert, van sijn Vaders gehele 
 nalatenschap, benevens alle prætensien, lusten en lasten daar 
 uijt profluerende, deselve in ’t geheel overgevende aan desselfs 
 Stijfmoeder Johanna Catharina d’Augerel, daar benevens ver- 
 klaart den Comparant, voor sig en naamens sijn gem. Broeder agter- 
 volgens gem. handschrift, aan sijn gemelte Stijfmoeder te remitteren 
 en quijt te schelden soodane vijf en twintig gulden, als sijl. ijder, 
 meerderjarig zijnde, wegens haar Moeders versterf, volgens acte van 
 afgoeding d.d. 3. Septemb. 1761, uijt den gemenen boedel te pretenderen 
 hadden. 
 Bij overlijden van Paul Benin Duvergé compareerde Andre Stolten, 
 bij de Heeren van de Magistraat aangesteldeVoogden van Jacobus Lewis 
 en Catharina Lewis, minderjarige nagelaten Kinderen van Johannes 
 Lewis en Margareta Machaij, en verklaarde volkomen genoegen te 
 neemen met soodane uijtset, als Catharina Lewis, tot Amsterdam 
 in een winkel geplaatst zijnde, van haar Stijfmoeder Johanna 
 Catharina d’Augerel rijkelijk de summa van vijf en twintig gulden 
 wegens haar Moeders versterf bedragende, ontfangen heeft, den Compa- 
 rant q.p. deselve mits dese daar voor quiterende. 
 Inmiddels vertrouwende dat J.C. d’Augerel voorñ. aan Jacobus Lewis bij 
 desselfs meerderjarigheijt sal voldoen de versprokene vijf en twintig 
 gulden voor ’s Moeders versterf, ’t zij in geld of met valabele quitantien, 
 reserverende inmiddels het legaal hijpotheecq, desselfs pupil volgens 
 willekeur op den gemeenen boedel competerende. 
 Belangende nu der minderjarigen voorsr. Vaders versterf is den Comparant 
 q.p. met sekerheijt geinformeert dat den aligen boedel sodanig met 
 lastige schulden gecoöbæreert is, dat deselve ruijm den gehelen boedel 
 sullen absurberen, met permissie en opvolgende consent, approbatie 
 en aucthorisatie van Haar WelEd. en Achtb. te rade is geworden naa- 
 mens sijne Pupillen te renuncieren van haar vaderlijke nalaten- 
 schap, deselve gansch en gaar repudierende, sonder eenig regt of 
 prætensie (uijtgesondert gemelte vijf en twintig gulden als een schuld 
 van den boedel) daar aan te hebben of te behouden. 
 Eijndelijk compareerde Johanna Catharina d’Augerel, alvorens bedankende 
 den eersten Comparant benevens desselfs oudste Broeder voor de gratieuse 
 remissie en quijtschelding van haar Moeders versterf, en verklaarde 
 op en aantenemen die gem. vijf en twintig gulden aan Jacobus Lewis, 
 meerderjarig zijnde, op de beste wijs te sullen voldoen, daar toe verbindende 
 haar personen en goederen volgens willekeur, daarbenevens heeft sij den 
 gehelen boedel op sig genomen en wel met desselfs lusten en lasten, 
 in en uijtschulden, mitsgaders overnemende alle de gerede goederen, 
 niets uijtgesondert, selfs haar overleden Ehemans lijfsbehoor daar 
 meede onder begrepen, belovende haares overledens Mans Voorkinderen voorsr. 
 te sullen indemneren, kost en schadeloos guaranderen voor alle op en aan- 
 spraak, welke des boedels Crediteuren op haarlieden mogten ondernemen, 
 daar toe verbindende en naa voorgaande informatie van verwillekeurings 
 kragt en werking bij parate executie verwillekeurende alle haare goederen 
 met submissie als na regten. 
 T’ oirkonde is dese bij ons geapprobeert en tot meerder corroboratie bij Haar 
 WelEd. en Achtb. sal werden geapprobeert en wij provisioneel als Over- 
 weesmeesteren hebben getekent binnen Harderwijk, den 23. Januar. 1769. 
   on 
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 op propositie van Overweesmeesteren hebben Haar WelEd. en 
 Achtb. aan Andre Stolte, bij wijlen Paul Benin Duvergé, als Voogd 
 van de minderjarige Kinderen van Johannes Lewis en Marchareta 
 Machaij in leven Ehelieden, geaccordeert om naamens gemelte 
 minderjarigen wegens de menigvuldige boedelschulden voor 
 haar aandeel te repudieren de nalatenschap van wijlen haar 
 voorsr. Vader, deselve aan der Kinderen Stijfmoeder Johanna 
 Catharina d’Augerel geheel overlatende.  Actum in camera den 
 23 Januar. 1769. lagerstont  Ter ordonn. van Haar WelEd. en Achtb. 
 getekent  Abr. van de Graaff. 
 
 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerden Cor- 
 nelis Claver en Jannetje Alberts Ehelieden en bekenden 
 voor haar en haare Erven in een vast en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en kragt deses te cederen en transporteren 
 aan Evert Slaap en sijn Erven een hof met sijn getimmer, 
 gelegen in de Knijptang op de hoek naast den hof van Geertruij 
 Israel, soo als bij Comparanten tot hier toe selfs gebruijkt is, 
 doende in ordinaris verponding sonder stadsstuijver 10 st. en10 pen. 
 voor hondert en veertig Caroli gulders ad. 20 sts. ’t stuk, daar 
 van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te zijn, des 
 beloofden voorsr. hof te wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, tot de verponding over 1767 incluijs, daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.  Actum Harderwijk, den 24,. Januar. 1769. 
 
 Voor Apeldorn en Schrassert Schepenen compareerden Andries 
 Wulfsen en Elisabeth Prijs Eheliedn., welke bekenden voor 
 sig en haar Erven in een vast en stedigen erfkoop uijt de 
 hand te hebben verkoft en over sulks kragt deser te cederen 
 en transporteren aan en ten erflijken behoeve van Jan Hendrik 
 Bakker en Wilmina Prijs Echteldn. een huijs met desselfs ap 
 en dependentie, staande binnen dese Stad in de Wullewevers- 
 straat tussen de huijsen van Lambert Haverkamp en van 
 Hendrik Jansen, benevens een schuur staande in het Vleesch- 
 houwerssteegje tusschen de schuuren van Dr. Huijsman en 
 van gem. Hendrik Jansen, soo als een en ander bij Koperen reeds 
 bewoont of gebruijkt werd, doende boven het ordinaris straat- 
 geld jaarlijks in verponding 5-2-8, voor een summa van veertien 
 hondert Caroli guldens vrijgeld, daar van Comparanten bekennen 
 voldaan en betaalt te weesen, des beloofden voorsr. parceel te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de ordinaris 
 verponding 1767 en het heerstedegeld ult. Junij 1768 verschenen 
 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en 
 submissie als na regten.  Actum Harderwijk, den 31. Januar. 1769. 
 
 Voor W.J. van Westervel en Schrassert Schepenen compareerden 
 Wijne Willemsen, Claas Willemsen, Hendrik Willemsen en Willem 
 Willemsen voor haar selven en mede naamens en de ratio caverende 
 voor haare absente Vrouwen, hare Broeders en Susters, en 
 Broeders en Susters Kinderen, en alsoo te saamen represen- 
 terende de gesamentlijke Erfgenamen van wijlen Evert Willem- 
 sen, en verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop op den 
 19. Nov. 1768 te hebben verkoft en over sulks kragt deses te 
 cederen en transporteren aan Engeltje Beerds, Weduwe van Jan 
 Arndsen, ende haare Erven een math hooijlands, gelegen op 
 d’ Oostermehen bij de Poll, daar van Willem Willemsen de 
   ge 
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 geregte halfscheijt toebehoort, in het Schependom deser Stad gelegen, 
 op een ordinaris verponding behalven de stadsstuijver van ƒ :-14-: 
 ende sulks voor een summa van drie hondert twee en negentig gulden. 
 Aan Beerd Hendriksen en Aeltje Hendriks Eheln. ende haare 
 Erven een math hoojlands op de Oostermehen onder ‘t Schepen- 
 dom deser Stad gelegen, zijnde voorheen gekoft van Wijne Willem- 
 sen, op een ordinaris verponding, behalven de stadsstuijver, ƒ 1-1-4, 
 ende sulks voor eene summa van drie hondert en seven en twintig 
 gulden. 
 Van alle welcke koopspenningen de Comptn. voor rekening van 
 alle voorñ. Erfgenamen bekenden voldaan te zijn, belovende over 
 sulks voorsr. parcelen te wagten en wahren kommervrij en 
 alle voorpligt (de verpondinge over ordinaris 1767 incluijs) daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.  Actum den 28. Januar. 1769. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen soo veel nodig als Over- 
 weesmeesteren compareerde Peter Albertsen, sig sullende verander- 
 saten, heeft na examinatie van den staat en omstandigheden des 
 gemeenen boedels voor ’s Moeders versterf aan sijn ses minderjarige 
 Kinderen, met naamen Dreesjen, Jannetjen, Naaltjen, Claas, Al- 
 bertje en Maritje Peters, bij wijlen Maretje Claasen Conijnenberg 
 ehelijk verwekt, bewesen. 
 Drie rokken, ses jakken, een paar fluwele moffen, een sijde 
          een sijde kaper, een bonte schorreldoek) 
 schorreldoek,( vier hembden, een paar rooje kousen, twee kapers, 
 vijf bovenmutsen, een ondermutsjen, twee neusdoeken, 
 twee paar handschoenen, twee maar mofjes, drie paar boord- 
 mouwtjes, een boek met sijlvere krappen, een gouwde ring, twee 
 sijlvere doosjes. 
 ’t welk bij Claas Conijnenberg, als Groodvader maternel en 
 aangestelde Voogd, in goede bewaring sal werden gehouden. 
 Daarenboven neemt den Comparant aan om ijder van sijn gemelte 
 ses Kinderen, als deselve sal mundig wesen, te betalen een 
 goude specie ducaat of de waarde van dien, waar voor sijn per- 
 soon en goederen is verbindende, met dien verstande dat sulks 
 sal sterven van ’t een op ’t andere Kind of Kinderen. 
 Sullende daarentegen den Comparant zijn geheel en al Eijgenaar 
 en Besitter van den aligen boedel, in specie van ’t huijs bij hem 
 bewoond en het vaartuijg bij hem gebruijkt werdende, soodanig 
 dat deselve daarentegen op sig neemt alle lastige boedels schul- 
 den, ’t zij gevestigt of niet gevestigt, en dat sonder onderscheijt 
 van wat natuur ofte conditie deselve mogen zijn, belovende 
 de Kinderen te wagten en wharen voor alle kommer, op en aan- 
 spraak, die sijlieden dien aangaande soude komen te lijden. 
 Eijndelijk heeft den Comparant op en aangenomen om dese sijne Kin- 
 deren te alimenteren, kleden, reden tot haar meerderjarigheijt incluijs, 
 deselve te laaten leeren ’t geen sij tot een ordentelijk bestaan 
 en kostwinning souden van noden hebben. 
 Hier waaren aan over en meede te vreeden Albert Petersen en Claas Conij- 
 nenberg, bij de Heeren van de Magistraat aangestelde Voogden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen Harder- 
 wijk, den 1. Febr. 1769. 
 
 Voor deselve Schepenen als Overweesmeesteren compareerde Jo- 
 hanna Stoels, Wede. van Cornelis van Nunspeet, sig willende ver- 
   an 
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 andersaten, en verklaarde met der Kinderen onder benoemde 
 Voogden den gemeenen boedel te hebben opgenomen, en bevonden 
 deselve met seer veel schulden gecoobereert te zijn, sodanig dat 
 ofschoon sij wel een nieuwe uijtgehaalde schuijt is besittende, 
 nogtans aan derselver koopspenningen veel is resterende en 
 door dien buijten magten is aan haar vier Kinderen, genaamt 
 Geertruij, Peter, Jan en Gerret, bij wijlen haar gem. Eheman 
 ehelijk geprocreërt, voor ’s Vaders versterf meer te bewijsen, ge- 
 lijk sij doet kragt deser, als aan ijder Kind een specie ducaat 
 of de waarde van dien, te betalen als ’t selve sal mondig wesen, 
 sullende bij vooroverlijden van ’t eene Kind sterven op het an- 
 dere, blijvende daarenboven voor dese haar Kinderen privati- 
 velijk gereserveert ’t gunt haar bij representatie van haar over- 
 leden Vader door overlijden van haar Groodvader Peter van 
 Nunspeet mogte competerende weesen, waar van Comparante bij 
 dese expresselijk renuncieert, sonder uijt kragt van Huwlijks voor- 
 waarde als anders eenig regt, actie of pretensie daar aan te hebben 
 of behouden. 
 Daar benevens heeft sij gem. Kinderen wegens haar Vaders lijfs- 
 behoor bewesen, 
 een couleurt rokje, twee span sijlvere knoopen, vier sijlvere 
 broeksknoopen, een sijlver horologie, dat Peter van Nunspeet, 
 der Kinderen Groodvader en Voogd, in sijn bewaring heeft over 
 genomen. 
 Voorts neemt de Comparante op sig den overigen gehelen boedel 
 met desselfs in en uijtschulden, lusten en lasten, in specie 
 meede de schuijt of vaartuijg met al sijn toebehoor, mits- 
 gaders de penningen die daar voor nog moeten betaalt werden, 
 mitsgaders alle pretensien van wat natuur of conditie deselve 
 mogen weesen, ’t zij bekent of niet bekent, sonder dat haar 
 vermelte Kinderen daarvan eenig nadeel ofte schaade te 
 wagten hebben, belovende haar in cas van aanspraak in allen 
 deelen kost en schadeloos te sullen guaranderen, tot welkers 
 securiteijt, benevens voor derselver Vaders bewijs, sij Comparante 
 verbind haar persoon en goederen en wel in specie dat meerge- 
 melte vaartuijg, om alle hinder en  schaade daar aan te kunnen 
 verhaalen. 
 Eijndelijk sal sij Comparante haar voorñ. kinderen tot derselver 
 meerderjarigheijt toe alimenteren, reden, kleden en doen leeren 
 ’t  geen sijlieden tot een behoorlijk bestaan van noden hebben. 
 Hier waaren aan over en meede te vreeden Peter van Nunspeet 
 en Hendrik Cirkel Junior, tot Voogden bij de Heeren van de Ma- 
 gistraat aangestelt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen 
 Harderwijk, den 2. Febr. 1769. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Scheltinga Schepenen compareerde 
 Gerret Hendriks Balsing en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens, kragt ende mits deesen, de constitueren en 
 magtig te maaken den Advocaat E.J. Ammon, ten eijnde 
 alle sijnes Comparants saaken, soo buijten als in regten, tam 
 agendo quam defendendo, tegens een ijder waartenemen, daar 
 toe alle ingangen regtens te gebruijken, de saken tot de 
 sententie en executie te vervolgen en van de nadelige soo 
 nodig te appelleren, penningen te ontfangen en daar voor te 
 quiteren, te accorderen, te transigeren, cautien, daar ’t gere- 
 quireert word, te stellen en generaal alles te doen en te ver- 
 rigten het geene den Comparant, præsent zijnde, soude konnen,  

   mo 
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 mogen en moeten doen, en ofschoon tot een of ander een nader of am- 
 peler volmagt gerequireert wierde, soo wil den Comparant wel expresse- 
 lijk deselve voor geinsereert gehouden hebben, alles met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, waar toe 
 den Comparant verbind sijn persoon en goederen als regtens.  Actum 
 Harderwijk, den 6. Febr. 1769. 
 
 Voor Holthe en De Meester Schepenen compareerde David Sijmon 
 Magnus en verklaarde kragt deser te constitueren en volmagt te 
 maken Berend Marius tot Zwol woonagtig, om alle desselfs saaken 
 waartenemen, in specie om van Marius Abraham en sijn Soon 
 Abraham Marius in Compagnie, sampt of van ijder in ’t bijsonder 
 in der minne en des noods gerigtelijk af te eijschen deese navolgende 
 goederen: 
 2. ps. Albalius 
 2. ps. Oostindische Citsen 
 1. ps. bruijn engelsch citz van twaalf ell. 
 1. ps. wit dº. van twaalf ell. 
 21 blauwe rouwaansche doeken, 
 en wel in specie, ofte in desselfs plaats een summa van hondert 
 negen en twintig gulden agt stuivers en agt penñ., volgens de hier 
 nevens gaande specifijque rekening, soo en als den Comparant op 
 den 2. Decemb. 1765 die gemelte goederen aan haarl. heeft overge- 
 geven op reputatie ofte conditie om deselve te verkopen en aan 
 de Comparant daar voor te besorgen de hier voorns gemelte somma, 
 of bij geen verkoop dese goederen weder in specie aan den Compa- 
 rant te overhandigen, waar omtrend sijlieden tot hier toe zijn in 
 gebreken gebleven. 
 Daar benevens om van Abraham Marius alleen te vorderen ses- 
 tien gulden, als deselve op voorgaande rekening per rest van 
 meerdere aan den Comparant is schuldig gebleven, bij wanvoldoe- 
 ning in beijde voorsr. gevallen haarlieden in regten op de 
 beste en convenabelste wijse te vervolgen, tam agendo quam 
 defendendo te ageren, de nodige cautie te stellen, termijnen 
 regtens te respicieren, sententien te aanhooren, de voordelige ter 
 executie te leggen, van de nadelige te provoceren en appelle- 
 ren, ’t voorsr. goed of geld te ontfangen, daar voor quitantie te 
 passeren, ook des noods te accorderen, transigeren, soodane acte 
 in Comparants naam te helpen passeren en ondertekenen, voorts 
 generalijk alles te doen en te laeten geschieden wat den 
 Comparant, selve præsent zijnde, soude kunnen en mogen of moeten 
 doen, schoon tot een of ander nader of specialer volmagt gere- 
 quireert wierde, deselve in deese voor geinsereert wil gehouden 
 hebben, en dat met magt om een of meer naa goedvinden te sub- 
 stitueren, voorts met belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 blijvende de Geconstitueerde wegens sijn verrigting verpligt 
 te doen bewijs, rekening en reliqua.  Actum Harderwijk, den 9. Febr. 
 1769. 
 
 Voor Boonen en De Meester Schepenen compareerde Jaques de Leuze 
 van Lancizolle, alhier in Harderwijk woonagtig, en verklaarde kragt 
 ende mits desen te constitueren en magtig te maaken de Heer 
 Pierre Feronce, wonende in Berlin, ten einde om naamens 
 den Heere Comparant na stijle locaal te revoceren en in te 
 trekken soodane volmagt, als gemelte Heer op den seventienden 
 April des jaars seventien hondert twee en sestig voor Cornelis 
 van Homrigh, openbaar Notaris te Amsteldam bij den Hove van 
   Hol 
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 Holland geadmitteert, gepasseert heeft en daar bij tot volmagt 
 geconstitueert Vrouwe Charlotte de Rebotier, Weduwe van 
 wijlen den WelEdelen Gestrengen Heer Etienne du Troffel, lui- 
 dende die volmagt van woord tot woord als volgt: Op den seven- 
 tienden April des jaars seventien hondert twee en sestig com- 
 pareerde voor mij, Cornelis van Homrigh, openbaar Notaris te 
 Amsteldam, bij den Hove van Holland geadmitteert, de Weledele 
 Heer Jaques de Leuze de Lancizolle, woonagtig te Bor- 
 culo in Gelderland, nu hier præsent, ende verklaarde te consti- 
 tueren en bij desen op de kragtigste wijse doenlijk magtig 
 te maaken Vrouwe Charlotte de Rebotier, Weduwe van 
 wijlen den WelEd. Gestrengen Heer Etienne du Troffel in leven 
 Raad van Justitie der France Colonie, woonagtig te Berlin, 
 specialijk omme in de naam en van wegen hem Heer 
 Constituant sijn regt en interest in de boedels en nalaten- 
 schappen van sijn Heer Constituants Ouders, wijlen de WelEdele 
 Gestrengen Heer Jaques de Leuze de Lancizolle in leeven 
 Capiteijn Ingenieur in dienst van Sijn Majesteit den Koning 
 van Pruijssen en Vrouwe Margueritte de Rebotier, beide te 
 Neisse in Silesien overleden, waar te neemen en sijn Heer 
 Constituants persoon dien aangaande in alle gevallen te re- 
 præsenteren, ten dien einde mede te neemen possessie van 
 deselve boedels, daar van behoorlijke staat en inventaris te 
 helpen maaken, of sulks van degeenen, die het bewind en 
 directie daar over mogten hebben, te vorderen, des noods onder 
 eede rekening en verandwoording mitsgaders visie en exhibi- 
 tie van papieren te eijsschen of te geven, met een ijgelijk 
 afterekenen en te liquideren, alles te examineren en, in ordre 
 bevindende, te approberen of andersints te debatteren en doen 
 redresseren, al het gene hem Heer Constituant competeert 
 te eijsschen en ontfangen , of bij deelinge of andersints over 
 te neemen, en vervolgens te administreren, alle gerequireert 
 werdende actens van scheiding, liquidatie en dechar- 
 ge en diergelijke op te regten, te tekenen en passeren, ook 
 des vereijscht werdende, goederen en effecten te verkopen, het 
 zij publijcq of uijt de hand, het verkogte aan de Kooper of Koo- 
 pers naa stijle te transporteren en kwijt te schelden, de 
 kooppenningen meede te ontfangen en dieswegen te quiteren, 
 alles met belofte van vrijwaring als naa regten, des noods 
 middelen van regten te emploijeren en te procederen tot den uijt- 
 eijnde en executie inclusive, ook te mogen appeleren of 
 reformeren, arresten te doen en weder te ontslaan, genamp- 
 tiseerde, geconsigneerde of geexecuteerde penningen te ligten, 
 alle vereijscht werdende cautien te stellen en de Borgen 
 bevrijding te beloven, des goedvindende te accorderen, tran- 
 sigeren of compromitteren en de daartoe vereijscht werdende 
 actens meede te verleiden en passeren, en voorts generalijk 
 omtrend het geene voorschreven staat alles meer te verrigten 
 wat eenigsints nodig sal zijn en hij Heer Constituant selfs 
 præsent zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, 
 geevende aan de Vrouwe Geconstitueerde ook de magt om 
 anderen met gelijke of bepaalder magt te mogen sub- 
 stitueren en die weder te revoceren. Belovende van waarden 
 te houden al het geene uijt kragte deeses sal worden gedaan, 
   on 
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 onder verband als naa regten. Gepasseert  in  Amsteldam ter presentie 
 van Willem Verhelen en Gosuinus Erkelens als Getuijgen. Magtigende 
 den gemelten Heer Pierre Feronce om all het geene te doen wat 
 die revocatie soude komen te vereijsschen, sodanig nogtans, dat die 
 revocatie en intrekkinge onder dese speciale conditie geschiede, dat gemelte 
 Vrouwe Charlotte de Rebotier, Douairière Etienne du Troffel, verpligt 
 en geobligeert blijft rekening en reliqua te doen van het geene 
 door deselve of op desselfs ordre in de gelibelleerde qualiteijt, uijt 
 kragt der geinsereerde volmagt, is verrigt geworden; verders om, die 
 revocatie aangaande, alles te doen en te verrigten dat de Heer 
 Comparant en Constituant, præsent zijnde, soude konnen, mogen of 
 moeten doen, willende wel expresselijk een nadere of ampeler 
 volmagt hier toe gerequireert wordende, deselve in desen voor 
 geinsereert gehouden hebben, alles met magt van substitutie, 
 het zij van eene of meerdere, onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, waar toe den Comparant verbind zijn persoon en 
 goederen, met submissie aan alle Heeren, Hoven, Rigteren en 
 Gerigten, onder renunciatie van alle strijdige exceptien. 
 Actum Harderwijk, den 10. Februar. 1769. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde Loge Reijers 
 welcke verklaarde te constitueren en magtig te maaken kragt 
 deser Gerret Jansen Bolkhorst, woonagtig in Twelle, ten eijnde om 
 des Comparants saaken waar te neemen, in ’t bijsonder om van Willem 
 Jansen, meede aldaar woonagtig, in der minne en des noods gerigtelijk 
 aftevorderen de summa van een en negentig gulden en thien stui- 
 vers, segge  …………………………………………………………        91-10-: 
 den Comparant volgens accoord van den 1. Augus. 
 1768 competerende, in plaats van drie jaar pagt 
 van seker daghuurders huijs etc., meede aldaar 
 gelegen.  
 Dan nog van denselven te vorderen dartig gulden 
 segge   ………………………………………………………………        30 -  : -: 
  welke geseide Willem Jansen te betalen op 
 sig genomen heeft, sodrae de Comparant tot 
 genoegen van twee onpartijdigen het gem. huijs 
 met behoorlijk dak heeft laeten voorsien                                         __________       
 Bedragende deese penñ. ’t saam    ………………………………   ƒ 121- 10 -:     
 in mindering van welke de Geconstitueerde sal kunnen ontfangen 
 bij den Scholtis Haastenburg de resterende erfhuijs penningen, en 
 daar voor van wegens de Comparant quitantie te passeren, als- 
 mede om gem. Willem Jansen voor het gunt daar aan mogt te kort 
 koomen in regten te vervolgen, ’t zij bij boding, peijnding ofte andere 
 ingang regtens op desselfs persoon en goederen, als den Geconstitueerde 
 sal meenen te behooren, termijnen te respicieren, tam agendo quam 
 defendendo te ageren, sententien te aanhooren, de voordelige ter executie 
 te leggen, voorts accorderen, transigeren, acte daarvan te passeren 
 en ondertekenen, penningen te ontfangen, daar voor te quiteren, voorts 
 generalijk alles te doen wat den Comparant, selve præsent zijnde, soude 
 konnen mogen en moeten doen, schoon tot het een of ander nader of 
 specialer volmagt gerequireert wierde, in deese wil hebben geinsereert, 
 met magt om een of meer personen te substitueren en belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt, blijvende de Geconstitueerde verpligt 
 in deese te doen behoorlijk bewijs, rekening en reliqua.  Actum 
 13. Febr. 1769. 
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 Voor Holthe en Van de Graaff Schepenen compareerden Jan Wissing 
 en Anna Catharina Hekkenkamp Echtelieden, met ons gaande 
 en staande, gesond van lichaam en verstand, verklaarden, uijt 
 overdenking van de brosheijt den menschelijken levens, geresol- 
 veert te zijn geworden over haare tijdelijke goederen in deser voegen 
 te disponeren. 
 Dat sij Comparanten uijt onderlinge liefde en toegenegentheijt 
 malkanderen en den een den anderen, doende sulks reciprocq 
 kragte deser, legateren en bemaken het vrugtgebruijk van alle 
 haare respective goederen, gerede en ongerede, niets daar van 
 uijtgesondert, die d’eerst stervende van haar beijden sal komen 
 natelaten, sodanig dat de langstlevende deselve sal gebruijken 
 en genieten sijn of haar leven lang, soo als het na tugtregten 
 behoort, met dien verstande dat de langstlevende de boedels- 
 goederen sal kunnen verkopen en de penñ. na tugtregten 
 behouden. 
 Vervolgens heeft Jan Wissing, sonder egte Kinderen stervende, 
 onvermindert die voorsr. tugt, tot sijn eenige en universele Erf- 
 genamen aangestelt sijn twee Broeders, met naamen Pieter 
 Andersen en Niels Andersen, benevens sijn drie Susters 
 Maren Andersen, Maria Andersen en Carem Andersen, in vijf 
 egale portien, en bij voorafsterven derselver Kind of Kinde- 
 ren in haar Ouderen plaats. 
 Soo ’t kwam te gebeuren dat sijn voorñ. Broeders en Susters voor 
 hem Comparant kwaamen te sterven, alsdan haarlieder 
 nagelaten Kinderen sullen erven hoofd voor hood in gelijke 
 en egale portien, sonder onderscheijt, welcke van de Broeders en 
 Susters Kinderen alsdan nog in leven zijn. 
 Daarbenevens heeft Anna Catharina Hekkenkamp genomineert 
 en aangestelt, gelijk sij doet kragte deser, tot haar eenige en 
 universele Erfgenaam, onvermindert de voorsr. tugt, haar Suster 
 Geertruij Hekkenkamp; ingeval deselve voor haar beijde Com- 
 paranten mogt koomen te overlijden. stelt sij tot haar Erfgena- 
 men bij dese aan haar voorschreve Ehemans Broeders en Susters 
 Kinderen, alle in gelijke portien. 
 Zijnde dit haar beijder laatste en uijterste wille, begerende dat 
 deselve naa haar dood sal gelden als testament, legaat, codicil, 

 of andere na regten beter bestaanbare forme en stiptelijk 
 sal werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen Harder- 
 wijk, den 22. Februar. 1769. 
 
 voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerde onsen 
 meeden Raadsvrind den Heer en Mr. Heribert van Westervelt, soo 
 voor sig selve als in qualiteit van Volmagtiger van Vrouwe A.W. 
 Tulleken, Douairière Van Someren van Vrijenes, mitsgaders van 
 Jonckvrouwe F.M. Schortes, kragt volmagt den 25 Julij 1767 
 voor onse meede Raadsvrinden de Heeren W.J. van Westervelt en R.C. 
 W. de Wolff als Mannen van Leen gepasseert, alhier vertoont 
 en gelesen, soo en als deselve hierna geregistreert staat, en 
 heeft den Comparant pro se et nomine uxoris geconstitueert 
  en meede uijt kragt van de clausule van substitutie, de voorsr. 
 volmagt geinsereert, bij desen gesubstitueert de Advocaten Peter 
   van 
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 van Hamel en Nicolaas van Hamel, te samen en een ijder van haar 
 afsonderlijk, om namens den Heer Comparant waartenemen sodane 
 saake, als hij voor sig selve, als in qualiteijt van Volmagtiger van 
 Vrouwe A.W. Tulleken, Douairière Van Someren van Vrijenes en van 
 Jonkvrouwe F.M. Schortes, voor den Hove deser Provincie bij request 
 van citatie, den 20. Janu. deses jaars voor den Hove Provinciaal 
 van Gelderland tegens Johan Brouwer, Schout des Ampts Heerde, 
 heeft geentameert, en waarinne den dag regtens tegens den 9. van 
 de aanstaande maand van Maart ter rolle van Welgem. Hove is 
 gepræfigeert, voorts alle termijnen te observeren en in ’t generaal 
 tot de waarneminge deser saake te doen hetgene na stijl en 
 practijcq van meergem. Hove sal worden gerequireert, schoon tot 
 het een of ander een nadere dan dese volmagt mogte worden gerequi- 
 reert, als die den Heer Comparant bij desen voor gegeven wilde 
 hebben gehouden. 
 Alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt en verdere clausulen nae regten gebruijkelijk.  Actum 
 den 27. Februar 1769.  Luijdende vorenstaande volmagt als volgt: 
 Compareerden voor ons, onderges. Willem Jan van Westervelt, Heer van Sa- 
 lentein, en Reindert Christoffel Willem de Wolff van Westerode, 
 Schepenen der Stad Harderwijk en mede als Mannen van Leen des 
 Furstendoms Gelre en Graafschap Zutphen, mede ook 
 bij gebrek van anderen Mevrouwe Aletta Wilhelmina, Douairière Van 
 Vrijenes geboren Tulleken en Jonkvrouwe Francina Margareta 
 Schortes, beide geassisteert met de Heer Secretaris Abr. van de Graaff, 
 dewelke in de bestendigste en ampelste forme, te samen en ijder 
 in het bijsonder, hebben geconstitueert en magtig gemaakt, sulks doen- 
 de kragt deeses, de Heer Heribert van Westervelt, Heer van Essenburg 
 etc. om alle haares Comparantens saaken, soo feudaal als allodiaal, 
 waarteneemen, soo wel in als buijten regten, en derselver plaatsen 
 te vertreden, alsof selfs præsent waren, omtrend eene en andere te 
 doen en laeten geschieden al het geene na de natuur der goederen 
 en saaken behoort, welke willen gehouden hebben of alles 
 woordelijk alhier ware geexpresseert, goederen te verkopen, daar voor 
 penningen te ontfangen en deselve te transporteren, blijvende de 
 Geconstitueerde gehouden te doen rekening, bewijs en reliqua, met 
 magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder 
 verband en submissie als na regten. Des t’ oirkonde is dese bij ons, 
 Schepenen en Mannen van Leen, nevens de Constituenten gete- 
 kent en bezegelt in Harderwijk, op den 25. Julij 1767. was nevens een 
 cachet in swart en vier in rood lak, met diverse handen getekent 
 A.W. Tulleken, Douairière van Someren van Vrijenes, F.M. Schortes, 
 R.C.W. de Wolff van Westerode, W.J. v. Westervelt, Abr. van de 
 Graaff. qq.  
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerden Mr. Jan Hendrik 
 Rauwenhoff pro se et nomine uxoris Cornelia Maria de Meester, Mr. 
 Hendrik Joan Ardesch pro se et nomine uxoris Jacomina Joanna de 
 Meester, Mechtelt de Meester, geadsisteert met den Heer Arnoldus 
 Pannekoek, Mr. Willem de Meester en Alida Henrica Sophia de 
 Meester, mede geadsisteert met voorñ. Heer A. Pannekoek, dewelke 
 verklaarden te constitueren en magtig te maaken den Heer Willem 
 van Onna, Regent van ’t Stads Zijde Windhuijs te Amsterdam, om  
 hunne Comparants saaken aldaar waartenemen, huurcedulen op 
 te rigten en te tekenen, penningen te ontfangen, daar voor te 
   qui 
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 quiteren, den onwilligen door middelen regtens te constringeren 
 en dus tam agendo quam defendendo in regten te ageren en over 
 sulks alles te doen en te verrigten t’ geen de Comparanten, 
 selfs præsent zijnde, souden kunnen en moogen doen, met 
 belofte van ratihabitie en indemnisatie, onder verband en 
 submissie als na regten.  Actum Harderwijk, d. 28. Febr. 1769. 
 
 Voor De Meester en Scheltinga Schepenen compareerden Reij- 
 nier Reijniersen en Cornelia van Dulmen Eheliedn., Harmannus 
 Lunterbos en Catharina van Zeelen Eheliedn., ijder voor de geregte 
 halfscheijt, bekenden voor sig en haare Erven in een vast 
 en stedigen erfkoop uijt de hand, den 1º. Februar 1769, te hebben 
 verkoft en over sulks kragte deser te cederen en transporteren 
 aan Reijer Willemsen den Grooten en Hendrikje Hendriks 
 Eheliedn. een camp saaijland, genaamt de Grote Camp, gelegen 
 bij Gravenhof, zijnde thiendvrij, met het holtgewas daar 
 bij, ten Suijden aan de camp van Mevr. de Wed. van de Burgermr. 
 Van de Graaff en ten Oosten langs der Koperen erve, soo en als 
 sij Comparanten hetselve gekoft hebben van dr. H.G. Wolfsen en 
 getransporteert 24. Meij 1765, doende in ordinaris verponding :-5-8, 
 alsmeede een jaarlijkse stedigheijt aan Mevr. G. Oosterbaan 
 Wede. Geltsaijer van een en een half schepel rog jaarlijks, voor 
 vier hondert twee en veertig Caroli guldens vrij geld, waar van Compa- 
 ranten en Transportanten bekennen voldaan en betaalt te weesen, 
 des beloofden ijder voor haar aandeel voorsr. camp te wagten en 
 wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 1767 en 
 de stedigheijt tot 1768 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum den 
 1. Maart 1769. 
 
1769 6. Maart, acte van vol- Voor Oosterbaan en Boonen compareerde de Heer en Mr. Peter 
magt door de Wed. van Burgermr. Frank van Erckelens, in huijwlijk hebbende Vrouwe A.G.M. van 
N.W. de Meester cum liberis Muijlwijk, en verklaarde in de beste en bestendigste forme reg- 
op den Advocaat Schrasser tens te constitueren en magtig te maken, sulks doende kragt 
om bij de Rekenkamer in Gel- en mits deeses, Leonard den Heer, woonagtig te Amersfoort, ten 
derland approbatie te versoeken eijnde des Comparants en Constituents saaken en goederen 
op sekere boedelscheijding aldaar gelegen waarteneemen en te administreren, huurce- 
als sij ’t saam d. 22. Novemb. dullen so nodig te formeren, pagten te innen en te beuren, 
1768 hebben opgerigt. Reg. en generaal daar omtrend te doen dat de meeste interesse van 
fº. 134. rect. et vers. den Comparant vereijsen sal, alsmede om in regten alle moreuse 
 Debiteuren tot betalinge te constringeren, daartoe sodane middelen 
 te gebruijken als de wet vereijscht en nodig sullen zijn, cautie, 
 daar het vereijsch word, te stellen, domicilium citandi te kiesen 
 en voor de ontfangst van penningen te quiteren, speciaal mede 
 om in der minne off per media juris intevorderen soodane pen- 
 ningen als Paulus Genekamp bij liquide obligatie heeft bekent 
 schuldig te zijn, gelijk ook de interessen daar op verlopen en 
 die verder sullen verschult worden tot den dag der effective aflosse 
 van voorsr. capitaal toe, het zij van des Debiteurs Erfgenamen 
 ofte Burgen naa bevind van saaken, en generaal een ijder suij muij 
 Debiteur tot betaling te noodsaken, welke onder de hand door den 
 Heer Constituant aan den Geconstitueerde sullen opgegeven 
 worden, daar omtrend alles te doen en te verrigten dat de merites 
 der saaken sullen komen te vorderen en den Hr. Comparant, præ- 
 sent zijnde, soude kunnen mogen en moeten doen, willende 
 wel expresselijk, een nadere ofte ampeler volmagt gerequireert 
 wordende, deselve alhier voor geinsereert gehouden hebben, 
 alles met magt van substitutie, onder belofte van ratihabitie 
   en 
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 en indemiteijt, mits den Geconstitueerde verpligt blijft rekening en 
 reliqua te doen van sijne verrigtinge, verbindende tot nakominge 
 van ’t  gunt voorsr. den Comparant sijn persoon en goederen als regtens.  Actum 
 den 10. Maart 1769. 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester loofden en wierden Burgen, als 
 voorvanks regt is, Mr. Adam Persoon en Mr. Hendrik Johan Ardesch 
 voor het erf en sterfhuijs van Vrouwe Reiniera Geertruijd Persoon, 
 Weduwe van wijlen den Heer en Mr. Jacob Winter van de Graaff 
 in leven onse mede Raadsvriend; des beloofden Mr. Jacob van de 
 Graaff, Anthonij van de Graaff, Mr. Heribert Cornelis van de 
 Graaff, Mr. Gerhard Pronk in huwelijk hebbende Petronella 
 Christina van de Graaff en Christina Margaretha van de  
 Graaff, te saamen Kinderen en Erfgenamen van wijlen Mr. 
 Jacob Winter van de Graaff in leven onse mede Raadsvriend 
 en Vrouwe Reiniera Geertruijd Persoon in leven Ehelieden, voorsr. 
 Burgen te sullen vrijen en wahren.  Actum Harderwijk, d. 
 14. Maart 1769. 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compareerde 
 Vrouwe Reiniera Geertruijd Persoon, Weduwe van den Heer en Mr. 
 Jacob Winter van de Graaff in leven onse mede Raadsvriend, gesond 
 van lighaam en haar verstand volkoomen magtig, dewelke in 
 overdenking genomen hebbende de sekerheijt des doods en onsekere 
 uijrhe van dien, en niet gaarne uijt deese wereld willende scheijden 
 sonder alvorens over haare tijdelijke goederen, haar van God 
 verleent en die sij Comparante stervende soude nalaten, te 
 disponeren. 
 Aanvankelijk verklaarde te approberen soodane directie en 
 administratie als haare twee Soonen, Mr. Jacob van de Graaf, 
 Ontfanger Generaal des Quartiers Twenthe, en Mr. Heribert 
 Cornelis van de Graaff, onse mede Raadsvrient, omtrend haaren 
 boedel hebben gehouden, deselve daarvoor niet alleen kragt 
 deses quiterende, maar ook ten hoogsten voor hunne aange- 
 wende getrouwen ijver bedankende, betuijgende in alles, door 
 haar te saamen en ijder in ’t  bijsonder verrigt, volkomen genoe- 
 gen te neemen. 
 Voorts verklaarde sij Comparante te legateren aan haare twee 
 Dochters Petronella Christina van de Graaff Ehevrouw van Mr. 
 Gerhard Pronck, Secretaris van de Rekencamer in Gelderland en 
 Verwalter Land Rentmeester Generaal, en Christina Margaretha 
 van de Graaf haare klederen, linnen en wolle, en in t’ generaal 
 alles wat tot ’t  lijf van de Comparante is behoorende, hoe ook 
 genaamt, en daarenboven aan haar Dogter Christina Margaretha 
 van de Graaff haar silver toilet, met all het gunt daar bij be- 
 hoort en twee sijlvere kandelaars uijt den boedel van wijlen den 
 Heer Verpoorten, alsmeede een summa van een duijsent guldens. 
 Vervolgens verklaarde zij Comparante te legateren aan haare Kinds- 
 kinderen, die na de Comparante of wijlen haaren gemelden Eheman 
 genaamt zijn, en die door de Comparante selfs of door anderen op haar 
 versoek ten doop sijn gepræsenteert, ieder een summa van drie hondert 
 guldens, met de rente van drie per centum s’ jaars te rekenen 
 van de dag der geboorte, welke rente sal komen te cesseren wan- 
 neer gem. capitaal aan die Kinderen of derselver Ouders sal 
 werden overgegeven, en ofschoon het quam te gebeuren dat bij of voor 
   het 
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 het overlijden van de Comparante een of meer van gemelte 
 Kindskinderen overleden waaren, soo begeerde de Comparante 
 dat de Ouders gem. 300 guldens sullen profiteren. 
 Eijndelijk verklaarde zij Comparante tot haar eenige en uni- 
 versele Erfgenamen te nomineren en institueren haare 
 Kinderen die haar sterfdag sullen beleven, en bij voorover- 
 lijden haare Kinderen in derselver plaatse. Begerende en 
 versoekende haare Kinderen en Erfgenamen om alle haare 
 natelaatene goederen en effecten, van wat aard en na- 
 tuur deselve souden mogen zijn, te verdeelen rustig en vredig 
 en voorts deselve hebben, houden en besitten eeuwiglijk en 
 erflijk en daar meede handelen naa welgevallen. 
 All het welke de Comparante verklaarde te zijn haare 
 ernstige laatste en uijterste wille, die sij begeerde dat na 
 haar dood stiptelijk agtervolgt en effect sorteren sal als 
 testament, legaat, codicil, gifte ter saakte des doods en voorts 
 soo als best na regten sal kunnen bestaan, daar toe alle 
 faveuren en beneficien regtens implorerende. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en bezegult binnen 
 Harderwijk, den 2. October 1767. Was nevens twee cachetten 
 in rood lak getekent: H. van Westervelt. W. de Meester. 
                                                    Reg. 14. Maart 1769. 
  
 Voor Van de Graaff en Scheltinga Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Martinus Vastenhouw en Tours 
 Dijsbergen voor het erf en sterfhuijs van Maritje Wouters 
 in leven Ehevrouw van Gerret Martensen; des compareerde 
 geseide Gerret Martensen, als eenig en universeel Erfgenaam 
 van sijn gemelte Ehevrouw, vermogens huijwlijks voorwaarden, 
 den 20. April 1742 voor de Heeren Hendrik Boonen en Jan 
 Apeldorn als Schepenen deser Stad gepasseert, en beloofde 
 in deese qualiteijt voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is, 
 daar toe verbindende sijn persoon en goederen, ten bedwang 
 en submissie als naa regten.  Actum Harderwijk, den 16. Maart 
 1769. 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester compareerde de Heer Ger- 
 ret Nicolaas van Holthe, Collonel van de Dragonders ten 
 dienste deser Lande, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme rechtens te constitueren en magtig te maaken 
 kragt deses Mr. H.J. Ardesch en I. Ousen, Onderschout tot 
 Nijkerk, sampt en ijder in ’t  bijsonder, ten eijnde om naamens den 
 Comparant op de gerede en ongerede goederen van Egbert An- 
 tonij, in en onder den Ampte van Nijkerk ervintelijk en gelegen, 
 te verhaelen alle soodane kosten en schade als de Compts. Compag- 
 nie heeft geleden, ten dien eijnde bij arrest of peijndinge op 
 voorsr. goederen te procederen, off soo als Geconstitueerdens te sae- 
 men off ijder in ’t  bijsonder moogen goedvinden, alle termijnen 
 regtens waar te neemen en de saak tot den uijteijnde te 
 vervolgen, decreten en sententien te aanhoren en de voordelige 
 ter executie te leggen en vorders alles te doen en te laten ge- 
 schieden het geen de nature en noodruft der sake vereijs- 
 schen sal en Compart., selfs præsent zijnde, soude kunnen, mogen 
 of moeten doen, met magt van substitutie, onder belofte van 
   ra 
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 ratihabitie en indemniteijt, onder verband en submissie als na regten, 
 edog ongepræjudicieert alle sodane actie van den Heer van den Lande 
 als den Fiscaal wegens vooraangetoge desertie soude konnen of mogen 
 sustineren aan deselve te competeren..  Actum den 18. Maart 1769. 
 
 Voor Oosterbaan en Van Holthe Schepenen compareerden Sijmon Ja- 
 cobsen en Aartje Peters Eheliedn., welke verklaarden kragt deser aan 
 Gerret Drost en Aaltje van der Wolde Ehelieden verkoft te hebben, 
 en over sulks in een vollen en volkomen eijgendom te cederen en over- 
 tegeven een tjalk vaartuijg, zijnde agt en sestig voet lang en vijftien 
 voet en drie duijm wijt, met sijn touwen, masten, zeijlen, ankers 
 en het gunt daar verder onder behoort, niets uijtgesondert, soo en als Com- 
 paranten hetselve beseten hebben en bij de eerste Comparant be- 
 vaaren is, voor de summa van dertien hondert Caroli guldens, waar 
 van Comparanten op heden ontfangen hebben vijfhondert guldens 
 segge  ………………………………………………………………………..   500-:- 
 Daarbenevens bekennen Comparanten meede ontfangen 
 te hebben de summa van seshondert gulds.  segge  ……………………  600-:- 
 in voldoening van de penningen, welke aan de bijlbrief, 
 de dato 12. Novemb. 1765 ten behoeve van Johannes Gijl- 
 kes, Mr. Scheepstimmerman woonagtig in De Lemmer, 
 alnog resterende waaren, en aan den Kooper overhandigt. 
 Eijndelijk bekenden de Koopers voorñ. aan dese Compartn. 
 in voldoening van de nog resterende koopspenningen 
 schuldig te weesen de summa van twee hondert gulds. 
 segge    ………………………………………………………………………..  200-:- 
 welke Gerret Drost, mede præsent zijnde, op sig genomen heeft 
 gem. twee hondert gulden heden over een jaar te voldoen en daar toe 
 verbindende geseide vaartuijg, ten eijnde in cas van wanbetaling op 
 alle havens en stroomen de schaade daar aan te kunnen verhalen. 
 Des verklaarden de Verkoperen dit voorseide tjalk te wagten en 
 te wharen kommervrij, hier en elders op alle havens en stroomen 
 daar hetselve mogte werden aangehaalt, daar toe verbindende 
 haare personen en goederen, ten bedwang en submissie als 
 na regten.  Actum Harderwijk, den 21. Maart 1769. 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff, loco Scheltinga, Schepenen en soo 
 veel nodig als Overweesmeesteren,  loofden en wierden Burgen als voor- 
 vank regt is Hendrik Besselsen en Huijbert Gerretsen voor het 
 erf en sterfhuijs van Cornelis Schuurman en Metje Hendriks in  
 leven Ehelieden; des beloofden Willem Roest en Oldert Olders, als 
 aangestelde Voogden over den minderjarigen Rijkert Schuurman 
1769.23 Maart. de acte van en Cornelis Schuurman, en sig sterk makende voor den absenten 
afgoeding door Miggel Evert- en meerderjarigen Hendrik Schuurman, Kinderen en Erfgenamen 
sen aan sijn Kinderen. Siet van voorsr. Eheliedn., geseide Burgen te vrijen als erfhuijs regt is. 
fº. 134 vs. Actum Harderwijk, den 22. Maart 1769. 
 
Geprothocoll. ten Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Bessel 
nieuw. prothoc. Rubr. Gerretsen Schommelop en Megtelt Petersen Eheliedn., welke 
land aan Oosten fol. bekenden wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
94 vs. opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Maritje Roest 
 en haar Erven een summa van een hondert Caroli guldens ad 20 
 stuijvs. ’t stuk, daar voor Comparanten beloven op de verschijndag, 
 heden over een jaar d’ eerste, te sullen betalen drie gulden 
  en daar mede te continueren tot de effective aflosse toe, die 
 alle jaar op de gem. verschijndag sal kunnen en mogen geschieden, 
   mits 
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 mits een vierdeel jaar bevorens van d’ eene of andere sijde 
 opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. capi- 
 taal, renten en kosten, in specie verbinden een camp saajland, 
 ongeveer een mud, gelegen voor aan Oosten tegensover de 
 Groentjes, tussen de campen van Hendrik Elbertsen en 
 Hendrik Jansen Priester, stellende tot een verdere whaar- 
 schap haar personen en goederen, met renunciatie van 
 alle exceptien dese contrarierende, in specie van onge- 
 telden gelde.  Actum Harderwijk, den 28. Maart 1769. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Anthonij 
 Berends en Johanna Grotes Egtelieden, zijnde sij Vrouwe ge- 
 assisteert met haaren voornoemden Man, en verklaarden sij Com- 
 paranten te constitueren en volmagtig te maaken, doende 
 sulks kragt ende mits desen, den Procureur Gilles van de Wall, 
 om naemens haar Comparanten aan Gerret Vels en sijn Erven 
 te cederen, transporteren en in een vollen en vrijen eijgen- 
 dom op te dragen en overtegeven een huijs en erve met een 
 hofje daar annex, staande en gelegen binnen de Stad van 
 Arnhem in de Brouwer Steeg, het erff van Peter Alpherts 
 ter eenre en Jacob Hendriks ter andere sijde, of wie met regt 
 daar naast en aangeerft mogten zijn, daar voor de beloofde 
 koopspenningen ad negenhondert twaalf gulden te ont- 
 fangen, quitantie te passeren en voor alle namaninge te 
 caveren, daar in gevestigt staande capitalen uijt de 
 t’ ontfangene coopspenningen afteleggen en ten prothocolle 
 van beswaar te doen roijeren, voorts in ’t generaal omtrend 
 ’t een en ander te doen en laten geschieden ’t geen sij Com- 
 paranten, selve præsent zijnde, soude konnen of mogen doen, 
 den Geconstitueerde bij deesen in alles een volle magt gevende, 
 en inval tot ’t een of ander een nadere of speciaalder volmagt  
 dan dese mogt worden gerequireert, willen sij Comparanten 
 ’t daar voor gehouden hebben alsof deselve hier woordelijk was 
 geinsereert, alles met magt van substitutie, ratihabitie en 
 indemnisatie, onder verband , submissie en renunciatie als 
 naa regten.  Actum Harderwijk, 31. Maart 1769. 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert compareerden Gerret Mar- 
 tensen, aanstaande Bruijdegom ter eenre en Aartje Jacobs, aan- 
 staande Bruijd ter andere sijde, welke verklaarden haar voorgenomen 
 huijwlijk integaan op volgende conditien: 
 Dat tussen haar beiden sal wesen volkomen gemeenschap van 
 goederen, en dat bij het overlijden van een haarer beiden de langst 
 levende alles eeuwiglijk en erflijk sal hebben, besitten en behou- 
 den, dienvolgens de eerst stervende den langst levende bij deesen 
 stellende en instituerende tot eenige en universele Erfgenaam 
 met volkomen uijtsluijting van des eerst te overlijdende Vrienden 
 en Verwanten. Begerende dat dese sal zijn en blijven de voor- 
 waarde en band van haar huijwlijk ende in de beste forme 
 hebben het aller beste en uijterste effect van regten. 
 Oirkond onder betekening.   Actum Harderwijk, den 31. Maart 1769. 
 
Ten nieuw. prothocoll Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen, soo veel nodig als Over- 
Rub. Donkerstraat  fº. 16 weesmeesteren, compareerden Jan Bulderman en Evertje Basterd 
en Hoven fº. 72 Eheliedn. en bekenden voor sig en haare Erven wegens opgenomen 
 en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig 
 te weesen aan Jan Sandbergen en Lubbertus Bunskerken, als 
 Voogden van Annetje Willems en Wiltje Willems, Dogters van Maria 
 Sandbergen bij wijlen Willem Berends de Vent ehelijk geprocreërt, eene 
   ca- 
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 eene capitale summa van twee hondert Caroli guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk, 
 waar voor sij beloofden jaarlijks op de verschijndag (heden over een jaar 
 d’ eerste) te sullen betalen een rente van drie gulden en tien stuijvers 
 voor ijder hondert en daar meede te continueren tot de volle aflosse 
 toe,die alle jaar op de verschijndag gemelt sal kunnen en mogen 
 geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens van d’eene of andere sijde 
 opgeeijscht of opgeseijt zijnde. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten verbinden Com- 
 paranten in specie haarlieder huijs met desselfs ap en dependentie, 
 soo als bij haarlieden selve bewoond werd, staande binnen dese Stad in 
 de Israels Straat tussen de huijsen van de Wed. van de Rentmeester 
 Oosterbaan en Jacob van Beekhuijsen, als meede haarlieder hof en 
 getimmer, soo als bij haar selve gebruijkt werd, gelegen voor aan in 
 de Weijsteeg bij de Smeepoorter gragt, stellende tot een verdere 
 whaarschap haar personen en goederen ten bewang en submissie 
 als na regten, met renunciatie van alle exceptien dese contra- 
 rierende, in specie van ongetelden gelde.  Actum den 31. Maart 1769. 
 
 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt Schepenen compareerden 
 Mevrouw Geertruijd Johanna Toewater, Weduwe, Erfuijtersche en 
 Tugtenaressche van wijlen den Heere en Mr. Nicolaas Wilhem de Mee- 
 ster in leven Burgermeester der Stad Harderwijk, in desen geassisteert 
 met den Heer Capt. P. Ardesch, voorts de Heer en Mr. Jan Hendrik Rau- 
 wenhoff, Burgermeester der Stad Elburg, pro se en als Man en Momber 
 van sijn Vrouw Cornelia Maria de Meester, den Heer en Mr. Hendrik 
 Johan Ardesch, Scholtus des Ampts Ermelo, pro se en als Man en 
 Momber van sijn Vrouw Jacomina Johanna de Meester, Juffer Mechtelt 
 de Meester, in desen geassisteert met de Heer Capt. G.W. Ardesch, den  
 Heer en Mr. Wilhem de Meester, Burgermeester der Stad Harderwijk, 
 en Juffer Alijda Henrica Sophia de Meester, in desen insgelijks 
 geassisteert met voorñ. Heer Capt. G.W. Ardesch, Kinderen en Erfge- 
 namen van wijlen haar voorñ. Vader N.W. de Meester, en verklaarden 
 in amplissima et optima juris forma te constitueren en magtig 
 te maaken kragt deses den Heer en Mr. Johan Schrassert, Advocaat 
 voor den Hove van Gelderland, ten eijnde om namens de gesamentlijke 
 Condividenten bij de Ed.Mog. Heeren van de Rekening in Gelderland 
 te versoeken approbatie van soodanig magescheijt, als tusschen haar- 
 lieden te samen wegens den boedel en nalatenschap van wijlen 
 den Heer en Mr. N.W. de Meester meergemeld, op den 22. Novemb. 1768 
 is geslooten, ende sulks voor sooverre de Heeren goederen als bij extract, 
 quod clausulas concernentes vermelt, concernerende is en daar van de 
 nodige brieven in forma te versoeken, ook sooveel nodig alle versuij- 
 men, welke er zijn mogten, bevorens aftedoen en te betalen en tot 
 het een en ander alles te doen en geschieden laeten wat de nature 
 en noodruft der saaken mogt vereijschen. 
 Voorts verklaarde de Heer en Mr. J.H. Rauwenhoff, in qualiteijt als voorsr., 
 gelijk meede Juffer Mechtelt de Meester, geassisteert als voren, ins- 
 gelijks bij dese te constitueren en magtig te maaken den voorñ. Heer 
 en Mr. Johan Schrassert, ten eijnde om na bekoomen approbatie van 
 ’t magescheijt naamens haarlieden te versoeken brieven van 
 investiture en oprukkinge van alle soodane zaalwheren en Heeren 
 goederen als aan haarlieden respective bij meergem. magescheijt 
 zijn toegedeelt, daar van alsdan naamens haarlieden respectivelijk 
   den 
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 den gewoonen eed, hulde en trouwe te præsteren, en voorts 
 daaromtrend en in allen opsigte te doen en laten geschieden 
 hetgeen de nature en noodruft der saaken of stijle der Camere 
 vereijschen sal, cum potestate substituendi, en onder belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt, onder verband en submissie als 
 na regten.  Actum den 6. Maart 1769. 
  Regist. 31 Maart 1769. 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff, loco Scheltinga, Schepenen en Overwees- 
 meesteren compereerde Michel Evertsen Weduwenaar, dewelke sig 
 willende verandersaten verklaarde aan sijn vier onmundige Kinderen, 
 bij Truijtjen Wijgmansen ehelijk verwekt, met name Evert, Hen- 
 drikjen, Wijchman en Aartje Michelsen, voor haar Moeders 
 versterf te bewijsen ijder een summa van 5-5-, dus voor de vier 
 21-:-, welke penñ. de Comparant belooft te betalen wanneer de 
 bovengeñ. Kinderen meerderjarig zijn geworden 
 alsmede de klerderen dewelke behoort hebben tot haar overle- 
 dens Moeders lijff bestaande 
 1 swart seijden rok, een dº. grijnen, een dº. diamant damasten, een 
 dº. selfs gereijde, een swarte raeseme rotten jak,, een dº. couleurt, 
 een dº. krippen, twee dº. cottoenen, een borstrok, twee reijglieven, een 
 swart seije voorschoot, een dº. blauwe, een dº. rood bonte, vijf mutsen, 
 vier paar boord mouwen, twee onderstens, twee neteldoekse neusdoe- 
 ken, twee kroplappen, een psalmboek met sijlvere krappen, drie 
 sijlvere gespen, een sijlvere beugel, ses hembden, een paar muijlen, 
 een paar schoenen, welke goederen aan een der Voogden in bewaring 
 zijn gegeven. 
 Voorts heeft den Comparant belooft en aangenomen om sijne boven- 
 gem. Kinderen tot meerderjarigheijt naa behoren te sullen ali- 
 menteren, als mede om de schulden des boedels te sullen voldoen. 
 Hier over waaren aan en meede te vreeden Evert Miggelsen en 
 Beerd van Gaalen, als door de Heeren van de Magistraat aangestelde 
 Voogden, op wiens verklaring wij dese hebben geapprobeert en 
 getekent binnen Harderwijk, den 23. Mart 1769. 
  Regist. 31. Maart 1769. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde Aard 
 Muller, met ons gaande en staande en sijn verstand volkomen 
 magtig, verklarde in allen leeden en deelen te inhæreren soo- 
 dane mutuele en testamentaire dispositie, als deselve met 
 en benevens sijn Ehevrouw Johanna van Broekhuijsen voor de  
 Heeren H. van Westervelt en D. Boonen als deser Stad Schepenen 
 op den 18. Junij 1756 heeft opgerigt, uijtgesondert dat den Comparant 
 bij deese revoceert, dood en te niette doet, soodane vier hondert 
 gulden, als aan Johanna van der Kodden, Dogter van Anthonij van 
 der Kodden en Teuntje van Broekhuijsen Echtelied., alleen bij voorsr. 
 dispositie gelegateert heeft. 
 Den Comparant hier omtrend op nieuws disponerende, legateert deselve 
 aan gemelte Johanna van der Kodden twee hondert gulden, als mede 
 gelijke twee hondert gulden aan Aaltje Schouten, Dogter van Mar- 
 tinus Schouten en Johanna Sandbergen in leven Ehelieden, welke 
 sijlieden sampt of ijder in ’t bijsonder niet sullen kunnen præten- 
 deren als na dode van den Comparant, mitsgaders van des Comparants 
 Ehevrouwe Johanna van Broekhuijsen, soodanig dat bij vooroverlijden 
   van 
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 van een deser Legatarissen de laatst in leven blijvende gem. vier hondert 
 gulden ten vollen en alleen sal genieten. 
 Begerende dat dese als codicil, legaat, testament of andere betere 
 naa sijn dood stiptelijk sal werden nageleeft. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Harderwijk, 
 den 6. April 1769. was nevens twee cachetten, een in rood en een in 
 swart lak, getekent R.C.W. d. Wolff van Westerroode.  H.C. van de 
 Graaff. 
 
 Voor Van de Graaf en Pannekoek Schepenen compareerden Mr. Hen- 
 drik Gijsbert Wolfsen en Vrouwe Engelbertina Geertruijd Schrassert 
 Eheln., zijnde sij tweede Comparante in desen sooveel nodig geassisteert 
 met haaren voorñ. Eheheer, en Vrouwe Antonetta Schrassert, Doua- 
 rière Markloff, geassisteert met H.J. Schrassert haaren in desen gekoren 
 Momboir, dewelke bekenden in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en volmagt te maaken, doende sulks kragt deses, den 
 Ed. Jan Podt, woonagtig te Hellendooren, om aan den Heer en Mr. Adam 
 Persoon, Scholtis en Ontfanger van Colmschate, Rentmeester van het 
 Capittel Lebuini, en Vrouwe Anna Susanna ten Brink Ekeln. en 
 haaren Erven, naamens de twee eerste Comparanten drie agtste portien 
 en naamens de laatste Comparante een agtste portie, en dus de half- 
 scheijt te cederen en nae coustume locaal te transporteren in een 
 Caterstede, gelegen te Haerle Buurschap Hellendoorn in de Provincie 
 Overijssel, genaamt De Vossenbeldt, met desselfs getimmer, landerijen 
 en houtgewasch en soo als daar thans ondergehorende is, en verders met 
 alle desselfs regt en geregtigheijt, lusten en lasten daar op staande 
 en welke den Heere en Vrouwe Koperen, als die de wederhelfte toebe- 
 horen bekent zijn en van welkers koopspenñ. ad 525 glds. Comparanten 
 bekenden, een ieder voor desselfs aandeel vorens gemelt, voldaan te zijn 
 en alsoo de Constituenten haare persoon en goederen, voor soo veel 
 een ijders aandeel daar in voorens gemelt beloopt, voor alle evictie 
 en opspraak te verbinden, en verders daarin en omtrend te doen en 
 laeten geschieden als nae coustume locaal vereijscht werd, alles 
 met belofte van ratihabitie en indemnisatie, cæterisque sub clau- 
 sulis de jure solitis ac necessariis.  Actum Harderwijk, den 14. April 1769. 
 
 Voor Van de Graaf en Schrassert compareerde Wijmina Proper, geassis- 
 teert als regten, en verklaarde kragt deser uijt de hand op d. 26 April 1764 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en te transporteren 
 aan en ten erflijken behoeve van Teunis Trip een huijs en plaats, soo als 
 thans bij den Koper bewoond werd, staande in de Wullewevers straat tus- 
 sen den huijsen van Evert van Ermel en Dirk Pennink, doende in ordinaris 
 verponding met stadsstuijver ƒ 2-9-2, voor drie hondert vijf en twintig 
 gulden vrijgeld, waar van sij bekent voldaan en betaalt te weesen, des 
 beloofde voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij en alle voor- 
 pligt, tot 1763 incluijs en heerstedegeld tot 1º. Julij 1764, daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum den 
 17. April 1769. 
 
 Voor Oosterbaan en Pannekoek Schepenen compareerde Elbert Eijbert- 
 sen dewelke, gesont van lighaam en verstand, uijt een vrij en suijvere 
 wille kompt te disponeren over alle sijn tijdelijke goederen, gelijk 
 hij disponeert bij deese, casserende en te niete doende alle sijne voor- 
 gaande dispositien die voorheen mogte gemaakt hebben, en nu 
 bij deese bemaakt aan Gijsbert Eijbertsen en sijn Erfgenamen Com- 
 parants geregte portie in een erf, gelegen tot Wijssel, soo en als 
   voorñ. 
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 voorñ. plaats tegenswoordig bij Annetje Gijsberts, Wede. van Eij- 
 bert Lucassen gebruijkt werd, als meede nog alle Comparants 
 gerede goederen, geene van dien uijtgesondert, begerende dat 
 dese mijn laatst uijterste wille, ’t zij als testament  of 
 soo ’t  anders best na regten sal kunnen bestaan, van mijn 
 andere Erfgenamen mag agtervolgt werden. 
 Des ten waaren oirkonde hebben wij, Heeren Schepenen, dese 
 getekent en gesegelt op den 21. April 1769.  was nevens twee 
 cachetten in rood lak getekent  François Oosterbaan. H.H. 
 Pannekoek. 
 
 Voor Oosterbaan en Schrassert Schepenen en vertredende de 
 plaats van Overweesmeesteren der Stad Harderwijk, in dese 
 soo veel nodig als Geerfdens in Veluwen, compareerde Hendrik 
 Evertsen, voor sig en als geauctoriseert namens desselfs Ehe- 
 vrouw Evertje Reijers, vermogens verklaring van den 24. deser 
 maand April door den Onderscholt van Elspeet Helmert Hen- 
 driks onderteekent, ons vertoont en gesien sulks te behelsen, 
 en verklaarde wegens opgenomen en ter leen ontfangene pen- 
 ningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Jan van 
 Voorst en Harmannus Lunterbos, als Voogden van het minder- 
 jarige Kind van Jan Timmer en Trijntje Wouters in leven 
 Ehelied., de summa van vierhondert Caroli guldens ad 20 Stuijvs. 
 ’t stuk, daar voor Comparanten beloven jaarlijks op de ver- 
 schijndag (heden over een jaar d’ eerste) te sullen betalen 
 eene rente van vier gelijke guldens en daar in te continueren 
 tot de volle aflosse toe, die alle jaar op gem. verschijndag 
 sal kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel jaar be- 
 vorens van de een of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht 
 zijnde, binnen dese Stad van Harderwijk niet minder specie 
 als gereduceerde schellingen. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en onverhoopte kosten, 
 verbind Comparant voor sig en qual. præd. een hondert boomen in 
 de Elspeter Bosch, soo als deselve op den 15. Octob. 1755 voor Ge- 
 erfdens in Veluwen getransporteert zijn door den Oud Burger- 
 meester Hendrik Boonen en Hendrina Ravensbergh Ehelied. 
 voor seven hondert vijf en seventig gulden, volgens certificaat 
 van W.B. Blanken, Prothocolhouder des Ampts Barnevelt 
 van den 24. deser maand April, zijnde vrij en onbeswaart; dan nog 
 een vierde portie in ’t erf en goed, genaamt Dries Gerberigs Goed, 
 grood ongeveer thien schepel, als aan dese Comparanten den 23. 
 Januar. 1760 voor Geerfdens in Veluwen door Mr. Jacobus Apeldorn 
 als Volmagtiger van Hendrik Schinkelberg ter summa van drie 
 hondert en twintig gulden getransporteert is, stellende tot een 
 verdere whaarschap haar personen en goederen, deselve sub- 
 mitterende aan alle Heeren Hoven, Rigteren en Gerigten, in 
 specie van den Ed. Hove van Gelderland, met renunciatie van 
 alle exceptien dese contrarierende, in specie van ongetelden gelde. 
 T’ oirkonde is dese bij ons benevens den Comparant geselgelt en 
 getekent binnen Harderwijk, den 24. April 1769.  was nevens 
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 drie cachetten in rood lak getekent  François Oosterbaan,  H.J. Schrassert, 
 Hendrik Evertsen. 
 onderstont den inhout deeses geregistreert ten prothocolle van beswaar 
 des Ampts Barneveld, Karspel Elspeet, op fol. 50 recto en verso en 51 
 recto. Oirkond mijn ondertekening den 21. Meij 1769.  getekent  W.B.   
 Blanken, Prothor. des Ampts Barnevelt. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compareerden Jan Bus- 
 cher en Hendrikjen Losser Eheliedn., dewelke bekenden in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft, gecedeert en getransporteert, 
 doende sulks kragte deses, aan Jan Gelderman en Gerritjen Loogen 
 Eheliedn. voor haar en haar Erven een huijs met de camer daar agter 
 cum annexis, staande in de Snijderstraat naast dat van J. Gelder- 
 man voorñt. ter eenre en de Hoogstraat ter andere sijde, ende niet 
 anders beswaart als met een ordin. jaarlijkse verpondinge van 5-4-4 
 ende sulks voor een summa van agt hondert gulden, van welke 
 koopspenñ. de Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn, 
 belovende voorñ. parceel te wachten ende te waerhen commervrij 
 en alle voorpligt, d’ ordinars. verpondinge over den jaare 1767 en het 
 heerstede geld tot ult. Junij 1768, daar van aftedoen als erfkoop  
 regt is, alles onder verband en submissie als naa regten.  Actum 
 Harderwijk, den 28. April 1769. 
 
 Voor Oosterbaan en Pannekoek Schepenen compareerde Frans van Dulmen, 
 welke verklaarde voor sig en sijn Erven in een vast en stedigen erfkoop 
 uijt de hand den 24. Septemb. 1768 te hebben verkoft en kragt deses 
 te cederen en transporteren, aan en ten erflijken behoeve van Al- 
 bert Antink en Christina Hoenders Ehelieden, een huijs met des- 
 selfs plaats, staande aan de Coornmarkt tussen het huijs van 
 Andries Rijkessen Apeldorn en het eijnde van de Schoemakersstraat, 
 soo als tegenswoordig door Willem Jansen in huur bewoond werd, 
 doende in ordinaris verponding sonder de stadsstuijver ƒ 3-6-12 als- 
 mede aan jaarlijks straatgeld ene gulden, sulks voor de summa 
 van vier hondert vijf en seventig gulden vrijgeld, waarvan Comparant 
 bekent voldaan en betaalt te weesen, belovende voorsr.  huijs te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de ordinaris 
 verponding 1767 en heerstedegeld ult. Junij 1768 verschenen, daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na 
 regten.  Actum den 2. Meij 1769. 
 
 Voor H. van Westervelt en Apeldorn Schepenen compareerden Roelof 
 Arendsen, Arend Kreenen, Zeger Buijtenhuijs en Steven Cirkel, tijdelijke 
 Diaconen deser Stad, dewelke, ingevolge auctorisatie van dese WelEdele 
 en Achtbare Magistraat de dato den 26. September 1768, verklaar- 
 den te hebben verkoft en al nu kragt deses te cederen en te trans- 
 porteren aan Reijer den Grooten en Vrouwe een Huijs en erve 
 in de Vuller Straat staande, naast dat van Hendrik Priester ter eenre 
 en Jan van Hogendorp ter andere sijde, ende sulks voor eene summe 
 van drie hondert een en seventig gulden vrijgeld, van welke penñ. 
 sij verklaarden voldaan te zijn en daarom geen regt of eijgendom 
 aan dit gecedeerde meer te hebben ofte te behouden maar daar 
 van onteijgent en onterft, en Koper en sijne Erven daar aan 
 weder geeijgent en gegoedet te zijn, zijnde dit gecedeerde vrij allodiaal 
   goed 
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 goed, met geen lasten beswaart dan met eene ordn. verpondinge   

  van ƒ 2-:-8, ords. heerstede en pompgeld, alsmede 1 guld. aan straat- 
 geld, welke lasten door Verkoperen sullen werden gesuijvert, de 
 verpond. over ord. 1767, heerstedegeld verschenen ult. Junij 1768 
 en pomp en straatgeld tot den 1. Novemb. 1768. Belovende daar 
 op het getransporteerde te sullen vrijen en wahren als erf- 
 koops regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 Harderwijk, den 5. Meij 1769. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Aaltje Corne- 
prothoc. Rub. Land en lis Wede. van Wouter Woutersen, welke bekende voor sig en 
ervn. van ’t erve van Br. haar Erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
W.J. van Westervelt fº.398 vs. opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan en ten erflijken 
 behoeve van Jannetje Coobus de summa van een hondert 
 guldens, waar voor Comparante beloofde op de verschijndag (he- 
 den over een jaar d’ eerste) te sullen betalen vier gulden aan 
 rente en daar meede te continueren tot de volle aflosse toe, 
 die alle jaar op gem. verschijndag sal kunnen en mogen ge- 
 schieden, mits een vierdeel jaar bevoren van d’eene of andere sijde 
 opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. capitaal, 
 renten en onverhoopte kosten verbind Comparante een geregt vierde 
 part in een erfje, genaamt Couthoven, gelegen in Hierden aan 
 de gemeene weg allernaast het land en huijs van Wijne …. 
 stellende tot een verdere whaarschap haar persoon en goederen 
 ten bedwang en submissie als na regten, met renunciatie van 
 alle exceptien dese contrarierende, in specie van ongetelden gelde. 
 Actum d. 6. Meij 1769. 
 
Geprothoc. ten nieuw. Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Nicolaas 
prothoc. Rub. Smeepoor- Wesenhagen en Geertruijd Kroonenburg Ehelieden, welke bekenden 
ter Brink fº. 50. voor sig en haar Erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
 penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan en ten 
 erflijken behoeve van Frans van Dulmen een capitale summa 
 van vier hondert Caroli guldens ad 20 st. ’t stuk, waar voor Compa- 
 ranten belooven jaarlijks op de verschijndag, heden over een jaar d’ eer- 
 ste, te sullen betalen voor rente vier gelijke guldens van ijder 
 hondert en daar mede te continueren tot de effective aflosse toe, 
 die alle jaar op de verschijndag gem. sal kunnen geschieden, mits 
 een vierdeel jaar bevorens van d’een of andere sijde opgeseijt of opge- 
 eijscht zijnde, niet minder als gereduceerde schellingen. Tot secu- 
 riteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten, verbonden Comparanten 
 haarlieder huijs, staande op de Smeepoorter Brink naast het huijs 
 van de Heeren van Westervelt, alwaar de Predikant Schimmel- 
 pennink woond, en de schuur van Bastiaan Olofsen, soo als sij 
 Comparanten selve bewoonen, stellende tot een verdere whaar- 
 schap haar personen en goederen, ten bedwang en submissie als 
 na regten, met renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, 
 in specie van ongetelden gelde.  Actum den 8. Meij 1769. 
 Geregistreert d. 22. Meij 1769 twee volgende actens. 
 
 Compareerde voor ons, ondergeschreven Schepenen der Stad Harder- 
 wijk, Aart Reintsen Konink, gesond van lichaam en verstand, 
 dewelke verklaarde bij forme van testament te nomineren en 
 te institueren, sulks doende bij desen, sijn Vader Reijnt Conink, 
 om bij des Comparants vooroverlijden als sijne enige Erfgenaam te 
   er 
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 erven, hebben en houden eeuwiglijk en erflijk, alle sijne natelaatene 
 gereede en ongereede goederen, actien en crediten, niets uijtgesondert. 
 Verder compareerden Reint Conink en Aard Reijntsen Conink voorñ., den 
 eersten impotent maar insgelijks sijn verstand magtig, dewelke beken- 
 den aan haar tegenwoordige Dienstmaagd Hendrikje Evertsen, soo sij 
 alsdan nog bij deselven woond, naa doode van haar beide Comparanten 
 te legateren en eeuwiglijk en erflijk te bemaaken het huijs in  
 de Donkerstrate, daar sij in woonen, met den gehelen inboedel, 
 huijsraad, gemunt en ongemunt goud en sijlver, ende het geene voorts 
 in hetselve huijs sal gevonden werden; dan nog een campje lands 
 in het Solder Steegje, bij Dr. Vliek gebruijkt werdende, een van de 
 twee hoven voor dese Stad, tot haare keur, alsmeede de helft van 
 drie mergen lands De Maate genaamt, op Dasselaar in den Ampte 
 van Putten gelegen, om naa doode van haar beide Comparanten (son- 
 der nadere of andere desen contrarie dispositie van een hunner beider) 
 die bemaakte effecten te hebben en houden eeuwiglijk ende erflijk 
 sonder tegenseggen, mits de dood en andere boedelschulden betalende. 
 Begerende dat den inhoude deses sal hebben vollen effect in de 
 bestendigste forme van uijtterste wille. 
 T’ oirkonde hebben wij desen getekent en gesegult in Harderwijk 
 op den 3. April 1753. was nevens twee cachetten in rood lak gete- 
 kent Henr. Boonen, B.W. Pannekoek. 
 onderstont Geregistreert in het boek der testamenten op Veluwen. 
 Actum den 27. Meij 1769. get. W.H. Toewater. Landsr. 
 lagerstond Geregistreert onder den Ampte van Putten Buurschap 
 Dasselaar. fol. 362 vers. et 363 rect. d. 28. Meij 1769. get. G. van 
 Diermen Prothoc. ibidem. 
 
 Voor ons, ondersr. Schepenen der Stad Harderwijk, compareerde Aard Reijnt- 
 sen Coning, gesond van lighaam en verstand, welcke verklaarde bij dese 
 te willen disponeren over sijne tijdelijke goederen in deser voegen. 
 Dat hij Comparant vooraf in volle kragt en waarde wil houden sodane 
 testamentaire dispositie, als hij met wijlen sijn Vader Reijndert 
 Aardsen Koning ten behoeven van sijn tegenswoordige Meijd Hendrikje 
 Everts bemaakt heeft. 
 Dat ingevalle sij, voorsr. Hendrikje Everts, voor den Comparant mogt 
 koomen te overlijden, het gemelte testament van nul en geener 
 waarde sal zijn, en onder sijn onderbenoemde Erfgenamen egaal ver- 
 deelt werden. 
 vervolgens stelt hij tot sijn eenige en universele Erfgenamen Hen- 
 drik Foojman, Megtelt Foojman, in huijwlijk hebbende Cornelis 
 Aartsen Coning, en Reijndert Aartsen Coning, minderjarige Soon 
 van Aard Cornelissen Coning, en Jacobje Keijsers Ehelieden, welcke sijn 
 onvermaakte goederen egalijk in drie gelijke deelen sullen hebben 
 en genieten, met uijtsluijting van alle anderen. 
 Edog met dien verstande, dat Hendrik Foojman als een prælegaat voor- 
 uijt sal genieten een agtste part in het erve genaamt De Pereboom, 
 kennelijk gelegen in den Ampte van Ermelo Buurschap Telgt. 
 Daar benevens eene groeve in de kerk deser Stad, gelegen agter ‘t 
 Choor, tussen beijde kerkdeuren in No. 
 Bijaldien de Comparant mogt koomen te overlijden tijdes Reijn- 
 dert Aartsen Coning voornoemt nog minderjarig was, stelt en 
 nomineert hij ten aansien van het aandeel in die goederen, 
   die 
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 die deselve van hem Comparant sal komen aanteerven, tot 
 Voogden en Administrateurs Hendrik Foojman en Cornelis Aart- 
 sen Coning, sampt of ijder bijsonder, om die goederen alleen en 
 met exclusie van alle anderen, hij zij wie hij zij, gedurende 
 de minderjarigheijt t’ administreren om, meerderjarig zijnde, 
 hem behoorlijke rekening en verandwoording te doen. 
 Soo een van sijn drie voornoemde Erfgenamen sonder lijfsge- 
 boorte vooraf kwam te sterven, sal dat gedeelte erven en 
 versterven op de overige alsdan nog in leven zijnde Erfgena- 
 men in egale deelen. 
 Aldus heeft de Comparant dese sijne laatste en uijtterste 
 wille geeindigt, begerende deselve als testament, legaat, codi- 
 cil of andere betere forme naa sijn dood stiptelijk sal 
 werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde hebben wij dese getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk, den 15. Decemb. 1766. was nevens twee cachetten 
 in rood lak getekent  H. van Westervelt. H.C. van de Graaff. 
 in margine geregistreert in forma. Actum den 30. Meij 1769. 
 get. W.H. Toewater, Landschrijver. op de tegensijde stont  voren- 
 staande testamentaire dispositie geregistreert ten prothocolle 
 des Ampts Putten Buurschap Dasselaar fol. 363 rect. den 
 3. Junij 1769 get. G. van Diermen prothoc. ibidem. 
 lager stont Registratum ten prothocolle des Ampts Ermelo 
 (4. boek) onder de Buurschap Telgt fol. 120 vso. et 121 recto op 
 den 7. Junij 1769. get. H.J. Ardesch Prothc. ibidem. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Mejuffrouw 
 Willemina Susanna Abercrombie, meerderjarige Dogter 
 wonende binnen dese Stad en ons Schepenen bekend, en verklaar- 
 de sij Juffrouw Comparante bij dese, soo voor sig tans als 
 voor hare Erven of Nakomelingen of Regtverkrijgende in tijd  
 of wijle, bij dese op de kragtigste wijse doenlijk te dechargeren 
 acquiteren, ontheffen en ontslaan haar Ed. Oom de Heer Jan 
 Bavius de Vries, soo voor sig selve als voor sijne Erven en Nako- 
 melingen, ten eeuwigen dagen van alle sodanige op en aanspraak, 
 rekenschap en verandwoording als zijn WelEdele na de stricte 
 regten aan haar, Juffrouw Comparante, door haar minderjarigheijt 
 gehouden of verpligt was te doen uijt hoofde der qualiteijt aan 
 sijn Ed. opgedragen bij sekere dispositie codicillair door wijlen 
 haar Edele Vader Saliger , den Heer James Abercrombie, sub dato 
 den 25. April 1764 op Curacao voor den doemalige aldaar zijnde 
 Heer Secretaris Gijsbert Vos Janz. verleden en gepasseert, en daar- 
 op in dato den 30 April 1764 deselve door SijnEd. dood aldaar be- 
 kragtigt, bij dewelke gemelde haar Ed. Vader Saliger haar voor- 
 noemde Heer Oom J.B. de Vries alhier had aangestelt en gecommit- 
 teert tot mede Executeur over gemelde sijn dispositien en 
 teffens tot Mede Voogd over sijne minderjarige natelatene 
 Kind of Kinderen. 
 Dog dat, vermits ’t voorgevallene sterfgeval van haar Ed. Vader 
 Saliger op Curacao was geweest, en opgemelde haar Edele Oom, hier 
   te 
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 te lande zijnde, door Sijn Ed. aldaar niets was nog had kunnen werden 
 verrigt of aanvaard, nog ook door Sijn Ed. geen de minste bewijs of reliqua 
 van ijts hoe genaamt van daar was toegekomen, maar ’t geen er 
 geweest was door haar Comparante als selfs naa herwaarts was over- 
 gebragt en haar Vrouwe Moeder, Cornelia Cores Weduwe Abercrombie, 
 volgens inhoude van voorgemelde codicillaire dispositie van wijlen 
 haar Vader Zal. alhier binnen dese Stad in de maand 9ber 1766 had 
 overgelevert, die daar meede volgens de begeerte van haar Vader Saliger, 
 bij opgemelte dispositie ternedergestelt, had gehandelt. 
 En betreffende de Surinaamsche saaken, haar opgemelde Vader Sali- 
 gers boedel en nalatenschap aldaar te lande specterende, door den Edele 
 Achtbare Hove van Policie en Criminele Justitie dier colonie al- 
 daar sub dato 22. Februar. 1765 was goed gevonden te committeren en 
 aantestellen, in plaats van Haar Edele Vrouwe Moeder tans hier 
 zijnde, haar Comparantes Broeder den Heer George Carolus Aber- 
 crombie aldaar præsent, en door denwelken dus alleen alle saken 
 waaren verrigt, en wiens verrigtingen haar bekend waaren, niets 
 door haar Oom alhier, ook nog geene rekening of anders ijts hoe- 
 genaamt was ontfangen nog onder Sijn Ed. berustende had, en dus 
 haar volkomen te vrede hielt met de verandwoording, bewijsen 
 en reliqua die haar voorgemelde Broeder nu van sijne verrig- 
 tinge in opgemelde qualiteijt aan haar gehouden was te doen, 
 en dus om een als ander boven aangehaalde redenen, versogt dese 
 acte in communi forma alhier ter Secretarie deser Stad mogte 
 werden geprothocolleert en de nodige copien te laeten volgen, om 
 haar Oom Jan Bavius de Vries of desselfs Erven en Regtverkrij- 
 gende soo en in dier voegen als in het hoofd deses staat uijtge- 
 drukt en vermelt, te dienen nu en ten allen tijde tot ac- 
 quit en decharge, so en als ’t behoort.  Actum Harderwijk, 23. Meij 
 1769. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde deselve Comparante, meerder- 
 jarige Dogter bij de Heer James Abercrombie Zaliger en Vrouwe Cor- 
 nelia Cores Ehelieden geprocreërt, dewelke bekende in de beste en 
 bestendigste forme regtens te constitueren en volkomen magtig 
 te maaken kragte deses haar Oom de Heer Jan Bavius de Vries, 
 om voor haar en in name van Constituente waartenemen en 
 te administreren haar Comparantes saken en goederen, waar de- 
 selve gelegen zijn, in specie meede haar interesse in de plantagie, 
 Blijendal genaamt, gelegen in de colonie de Berbice, deselve te 
 doen repareren, melioren of te verkopen, penningen te ontfangen, 
 transport en opdragt te doen, mits daarvan doende rekening,bewijs 
 en reliqua, voorts om alles te verrigten wat de natuur van saken 
 en derselver intrest in de plantagie nodig en stijlus loci vereijsschen 
 sal en de Constituente, selfs present zijnde, in ijder sake soude kun- 
 nen of moeten doen, ofschoon na regten een speciaalder volmagt gere- 
 quireert wierde, dewelke Juffrouw Constituente op den Heer Geconsti- 
 tueerde omni meliori modo mits desen is confererende en in dese inhæ- 
 rerende, idque cum potestate substituendi sub clausulis ratihabi- 
 tionis, indemnitatis, cæterisque de jure solitis ac consuetis desuper 
 stipulando pro ut juris ac stijli.  Actum Harderwijk, den 23. Meij 
 1769. 
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 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerde Hen- 
 drikje Everts, tutore Secretario, welke verklaarde kragt deser 
 te constitueren en volmagt te maaken Peter Willemsen 
 van der Hoef, ten eijnde om alle haare saaken soo in als 
 buijten regten waartenemen, in specie bij den Landschrij- 
 ver van Veluwen naa coustume locaal te doen registreren 
 soodane testamentaire dispositie als Aard Reintsen 
 Koning, den 21. deser alhier overleden, voor deser Stad Schepenen 
 d. 3. April 1753 ten haaren faveure heeft gepasseert, ’t selve 
 vervolgens te doen prothocolleren ter plaatse daar de goederen 
 mogte gelegen zijn, ter nodiger tijd en plaats het collateraal 
 aangeven en betalen, voorts haar goederen en saaken waar 
 te neemen en te administreren, huijs en landerijen en ho- 
 ven etc. te verhuuren, de huurcedulen te passeren en onder- 
 tekenen, op haar begeerte goederen te verkopen, deselve na de 
 ordre transporteren, penningen te ontfangen, daar voor te 
 quiteren, onwillige Debiteuren tot betaling te constringeren, 
 voorts gem. boedel soo verre haar mogte aangaan tot con- 
 sistentie te helpen brengen, de schulden en lasten des boe- 
 dels in te vorderen en betalen, generaliter alles te doen en 
 te laaten geschieden dat de Comparante, selfs præsent zijnde, 
 soude kunnen, mogen en moeten doen, schoon tot een of ander 
 nader of specialer volmagt gerequireert wierde, wil gehouden 
 hebben alsof dese geinsereert waare, met belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt en met magt om een of meer 
 te substitueren naa goedvinden, mits de Geconstitueerde 
 verpligt blijve te doen rekening en reliqua.  Actum den 
 26. Meij 1769. 
 
 Voor deselve Schepenen, en soo veel nodig als Overwees- 
 meesteren, loofden en wierden Burgen aks voorvanks regt is Peter 
 Willemsen van der Hoef en Aard Both voor het erf en sterf- 
 huijs van Aard Reijntsen Koning; des beloofden Hendrik 
 Foojman, Cornelis Aardsen Koning en Megtelt Foojman Ehe- 
 lieden en gem. Hendrik Fooiman en Cornelis Aardsen Koning, 
 als Voogden en Administrateurs der goederen, door doode van 
 Aard Reijntsen Koning op Reijndert Aardsen Koning minder- 
 jarige Soon van Aard Cornelissen Koning en Jacobje Keijsers 
 Ehelieden gedevolveert, als Erfgenamen volgens testamentaire 
 dispositie van d. 15. Decemb. 1766, gelijk ook Hendrikje Everts, 
 welke volgens dispositie van d. 3. April 1753 verpligt is alle 
 de boedels schulden van gem. Aard Reijntsen Koning te vol- 
 doen, sooveel een ijder respectivelijk mogte aangaan, voorsr. Burg- 
 gen te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk, den 26. Meij 
 1769. 
 
 Voor Oosterbaan en Van Holthe Schepenen compareerden den 
 Heer Oud Burgermeester Hendrik Boonen en Thomas Jan 
 Walters, sig te samen sterk makende soo veel nodig voor des- 
 selfs Huijsvrouwen, Vrouwe Hendrina Ravensberg en Erwarda 
 Leij, welke verklaren magtig te maaken, doende sulks 
 kragt en bij desen, den Heer Mr. Gerhard Pronk, Borgermeester 
 der Stad Arnhem en Secretaris van de Rekening in Gelderland 
   te   
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 te versoeken approbatie van soodane koop ten behoeve van eersten 
 Comparant en sijn Huijsvrouw Hendrina Ravensberg, breder in nevens- 
 gaande acte vervat, opdat die met die gelibelleerde parcelen Heeren- 
 goed mogen werden geinvesteert in communi forma, van waarde 
 te sullen houden hetwelk gemelte Heer daar omtrend sal ver- 
 rigten, onder belofte van indemnisatie en schadeloos stellinge, 
 alles onder verband en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, 
 d. 13. Junij 1769. 
 
 Voor Apeldorn en De Wolff Schepenen compareerden Peter Albertsen, 
 volgens acte van afgoeding d.d. 1. Feb. 1769 Eijgenaar en Besitter van 
 onderstaande huijs, en Johanna Stoels Eheliedn., welke bekenden 
 voor sig en haar Erven in een vast en stedigen erfkoop op d. 9. Febr. 
 1769 te hebben verkoft en kragte deser te cederen en transpor- 
 teren aan en ten erflijken behoeve van Anthonij Berends en 
 Johanna Groods Ehelieden een huijs en erve, staande in de Groote 
 Marktstraat tussen de huijsen van Gerret Gerretsen ter eenre en Harmt- 
 je Prins ter andere sijde, doende in ordinaris verponding ƒ 2-11- en 
 aan straatgeld 15 stuijvs., sulks voor een summa van ses hondert 
 en twaalf Caroli guldens, waarvan Comparanten bekennen voldaan 
 te zijn, des beloofden voorsr. huijs te wagten en wharen kommer- 
 vrij en alle voorpligt, tot de ordinaris verponding 1767, het 
 heerstedegeld tot ult. Junij 1768 mitsgaders het straatgeld over 
 1768, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en sub- 
 missie als na regten.  Actum Harderwijk, d. 18. Junij 1769. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor deselve Schepenen compareerden Antonij Berends en Johanna 
prothoc. Rub. Markt- Groots Ehelied. en bekenden voor sig en haar Erfgenamen wegens 
straat fº. 313 vs. opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deugde- 
 lijk schuldig te weesen aan en ten erflijken behoeve van 
 Reijer Willemsen den Grooten en Hendrikje Hendriks Eheliedn. 
 eene capitale summa van drie hondert Caroli guldens ad 20 stuijvs. 
 ’t stuk, waar voor sij Comptn. beloven jaarlijks op de verschijndag ( 
 heden over een jaar d’ eerste) te sullen betalen vier gelijke guldens 
 van ijder hondert en daar in te continueren tot de volle aflosse 
 toe, die jaarlijks op gem. verschijndag sal kunnen geschieden, 
 mits een vierdeel jaar bevorens van d’ eene of andere sijde op- 
 geseit of opgeeijst zijnde; tot securiteijt van voorsr. capitaal, 
 renten en kosten verbinden Comparanten haar huijs, staande in 
 de Groote Marktstraat tussen de huijsen van Gerret Gerretsen 
 ter eenre en Harmtje Prins ter andere sijde, soo als bij Compa- 
 ranten selve bewoond werd en op heden door Peter Albertsen en 
 Vrouw aan haar getransporteert is, stellende tot een verdere whaar- 
 schap haar personen en goederen, met renunciatie van alle exceptien 
 dese contrarierende, in specie van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk, 
 d. 18. Junij 1769. 
 
 Voor H. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvanks regt is Harmen van den Emster en Jan Bulderman 
 voor het erf en sterfhuijs van wijlen Wilhelm Jacob Allardt, des beloofde 
 Juffrouw Anna Elisabeth Allardt dese voornoemde Burgen 
 te vrijen en guaranderen als recht is, onder verband en submissie 
 als na regten.  Actum den 20. Junij 1769. 
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 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen, meede als Overwees- 
 meesteren en soo veel nodig als geerfden in Veluwen, compa- 
 reerden Hendrik Foojman en Geertruijd Sandbergen Ehelieden, 
 Cornelis Aardsen Koning en Megtelt Foojman Ehelieden, de 
 Vrouwen met haare Ehemans geassisteert, alsmeede gemelte 
 Hendrik Foojman en Cornelis Aardsen Koning als benoemde 
 en aangestelde Administrateurs en Voogden, door wijlen Aard 
 Reijntsen Koning over Reijndert Aardsen Koning, minderja- 
 rige Soon van Aard Cornelissen Koning en Jacobje Keijsers 
 Ehelieden, sampt Erfgenamen van gem. wijlen Aard Reijnt- 
 sen Koning, volgens testamentaire dispositie den 15. De- 
 cember 1766 voor twee deser Stad Schepenen gepasseert, ter  
 eenre en Peter Willemsen van der Hoef, volgens acte van vol- 
 magt voor Burgermeesteren, Schepenen ende Raad deser 
 Stad den 26. Meij 1769 gepasseert, (bij ons gesien en bevonden 
 sulks te bevatten) als gequalificeert en gevolmagtigt door 
 en van wegens Hendrikje Everts ter andere sijde, en verklaarden 
 tot nakominge en voldoeninge van soodane testamentaire 
 dispositie, als wijlen Aard Reintsen Koning voorsr. voor twee 
 deser Stad Schepenen op den 3. April 1753 ten behoeve van geseide 
 Hendrikje Everts heeft opgerigt en gepasseert, met malkanderen 
 in deser voegen overeengekoomen te zijn. 
 Dat de eerste Comparanten voor sig en qual. præd. als Erfgenamen 
 van wijlen Aard Reijntsen Koning, boven en behalven den ge- 
 helen inboedel, huijsraad, gemunt en ongemunt goud en silver, 
 bij meergemelden Aard Reijntsen Koning stervende nagelaten 
 aan geseide Hendrikje Everts, in een vollen en volkomen eigen- 
 dom, agtervolgens de laatst gemelde testamentaire dispositie 
 overgeven: 
 Een huijs, staande in de Donkerstraat deser Stad tussen de 
 huijsen van Jan Schut ter eenre en dat van dese Comparanten, 
 daar Aard Bot tegenswoordig in woont, ter andere sijde met all 
 desselfs ap en dependentie, soo en als ‘tselve bij wijlen den over- 
 ledene bewoond en door de dood ontruijmt is, zijnde hier van 
 uijtbescheijden de camer en solder in het Israels Straatje, 
 soo nogtans dat al hetgeen opgemelde camer en solder aard 
 en nagel los is, aan Hendrikje Everts sal toebehoren. 
 Des sal onder dit voorsr. huijs mede gecomprehendeert zijn het 
 camertje in het huijs daar gem. Aard Bot in woont, benevens 
 een kelder, daar men van de plaats van het groote huijs ingaat, 
 en wel onder de camer in de Isralelsstraat. 
 Dan nog een hoff, gelegen buijten dese Stad aan de gragt 
 tussen de Smee en Lutteke poorten, naast het gangetje 
 ter eenre en den hoff van Hendrik Foojman ter andere sijde 
 met desselfs getimmer, soo als bij den overledene selfs ge- 
 bruijkt wierd. 
 Een stuk land, gelegen in deser Stad Schependom aan het 
 Soldersteegje, soo en als hetselve tegenswoordig in pagt 
 gebruijkt word bij Lubbertus Bunskerken. 
 Alsmeede een geregt vierde part in ses morgen weij of 
 hoojland, die Maate genaamt, kennelijk op Dasselaar 
   in 
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 in den Ampte van Putten gelegen, soo als nu bij Peter Jannissen in 
 pagt gebruijkt word. 
 En eindelijk een obligatie grood hondert gulden ten lasten van Gerret 
 Berendse Vliek en ten behoeve van den gem. Overledene, op den 17. April 
 1722 gepasseert, met en benevens de renten die reets verschenen zijn en 
 staan te verschijnen. 
 Alsmeede de halfscheijt in een obligatie, grood drie hondert guldens 
 ten laste van Reijer Aaltsen, op den 3. Junij 1735 gepasseert. 
 Daar benevens heeft Peter Willemsen van der Hoef qq. aangenomen 
 alle boeken, chartres, papieren den boedel specterende, buijten die 
 papieren en obligatien tot de goederen van sijne Principalinne 
 relatie hebbende en aan haar competerende, aan gem. Erfgenamen 
 in alle opregtheijt en getrouwigheijt, des noods onder eede, over te 
 geven, de restanten invorderen en met de lieden te liquideren ’t gunt 
 na gehouden liquidatie kwam over te schieten aan de Erfgenamen 
 uijt te keeren, zijnde ten dien eijnde verpligt behoorlijke re- 
 kening en verandwoording te doen. 
 Voorts verklaart de Comparant namens sijne Principalinne 
 aan gemelde camer en solder in de Israles straat geen regt, actie 
 of prætensie hoe genaamt te hebben of behouden, daar van 
 bij deese op het allersolemneelst renuncierende. 
 Aannemende te dien eijnde dat gem. camer en solder voor 1º. 
 Januarij aanstaande van al wat los is sal ontledigt wesen, 
 uijtdrukkelijk hier bij in bedingende, dat nog gemelde Erfgenamen 
 nog desselfs successenten of regthebbenden, nu of ten eeuwigen 
 dagen, sal vrij staan een raam te setten in gemelde camermuur 
 dat op de plaats agter het huijs van sijne Principalinne soude 
 uijtsien of ligt scheppen. 
 Voorst is bedongen dat de respective parthijen sullen moeten 
 dragen die kosten welke, tot het registreren, prothocolleren 
 en het betalen van het collateraal van haare testamenten 
 aan bestorven goederen en desselfs acte van scheijdinge, sullen 
 van noden weesen. 
 Waar meede parthijen in min en vriendelijkheijt zijn van den 
 andere gescheijden, verbindende ten wederzijden tot nakominge 
 deeser haare personen, gereede en ongereede goederen ten bedwang 
 en submissie als na regten, in specie aan de Judicature deser Stad- 
 gerigte, inbedingende de gemelde Voogden naamens haar minder- 
 jaarige tot corroboratie deser, het consent en approbatie van 
 Haar WelEd. en Achtb. de Heeren van de Magistraat deser Stad 
 te versoeken, gelijk ook Peter Willemsen van der Hoef aanneemt 
 en belooft, soo drae dese sal wesen geperfecteert, de approbatie 
 en ratificatie sijner Principalinne te willen besorgen. 
 T’ oirkonde is dese bij ons in onse vooraangetogen qualiteijt, bene- 
 vens de respective Comparanten getekent en besegult binnen 
 Harderwijk, den 21. Junij 1769. was nevens seven cachetten met diverse 
 handen getekent  D. Boonen, François Oosterbaan, Hendrik Foojman, 
 Anna Geertruijd Sandbergen, Cornelis Coning, Megtelt Foojman, 
 Pieter van der Hoef.  lagerstont ik, ondergeschreven Secretaris der Stad 
 Harderwijk, verklaare dat Hendrikje Everts dese acte, soo veel 
 haar mogte aangaan, volkomen approbeert en ratificeert, 
 hebbende mij versogt dit van haarentwegen te ondertekenen. 
 Actum Harderwijk, d. 21. Junij 1769.  was get. Abr. van de Graaff. 
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 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is Harmannus Poelman en Jan Han- 
 nissen voor het erf en sterfhuijs van Willemtje Lubberts, laatst- 
 maal getrouwt geweest met Elbert Aaltsen, des beloofden 
 Jannetje Peters, Eijbertje Peters, Gerretje Peters, Lubbertje 
 Peters en Petertje Peters, meerderjarige Kinderen van Peter 
 Eijberts en gemelte Willemtje Lubberts in leven 
 Ehelieden, Peter Lubbertsen, sig sterk makende voor Wulf 
 Hendriksen, t’saam Voogden van Maartje Peters, minderjarige 
 Dogter van laatstgem. Ehelieden, dan nog als Voogden  van Hen- 
 drik Jansen en Lubbert Jansen, minderjarige Kinderen van 
 Jan Hendriksen en gem. Willemtje Lubberts in leven Eheliedn., 
 en eijndelijk Elbert Aaltsen als Vader en Voogd van Aaltje 
 Elberts en Gerretje Elberts, bij wijlen Willemtje Lubberts, 
 meermalen gem., in ehestand verwekt, belovende een ijder soo 
 veel haar aangaat wegens Moeders versterf voorsr. Burgen 
 te vrijen als erfhuijs regt is. 
 T’ oirkonde is dese bij ons, soo veel nodig als Overweesmeesteren, 
 getekent binnen Harderwijk, d. 15. Julij 1769. 
 
 Voor Boonen en De Wolff Schepenen compareerde onsen mede 
 Raadsvrind den Heer en Mr. Heribert Cornelis van de Graaff, 
 dewelke verklaarde bij desen te constitueren en volmagtig 
 te maaken Gerard van Olden, Rentmeester van St. Peters 
 Gasthuijs binnen Arnhem, om namens hem Heer Com- 
 parant te administreren sodanig 18. gedeelte, als hij Heer 
 Comparant is hebbende en besittende in de soo genaamde 
 Pallandse Thienden in desen Quartiere van Veluwen in 
 den Ampten van Eepe en Heerde gelegen, ten dien eijnde het- 
 selve aandeel met en nevens de verdere meede Eijgenaren 
 van voorsr. Thiendens, ’t zij uijt de hand, ’t zij in ’t publijk jaar- 
 lijks en alle jaaren te verpagten, de pagtpenningen te 
 ontfangen en daar voor te quiteren, de onwillige Debiteuren 
 door middelen van regten te convenieren en de saaken tot den 
 uijteijnde toe te vervolgen, voorts uijt den ontfangst der 
 pagtpenningen de verpondinge, wegens het bovengemelte 
 aandeel, jaarlijks tegen behoorlijke quitantie te betalen 
 en wijders desen aangaande te doen en te verrigten het geene 
 den Heer Comparant, selve præsent zijnde, soude konnen, 
 mogen en moeten doen, schoon een nadere volmagt dan deese 
 daartoe soude mogen werden gerequireert, als dewelke voor gein- 
 sereert wilde hebben gehouden, alles met magt van substitutie 
 en belofte van goedkeuringe en schadelooshoudinge en verdere 
 clausulen na regten gebruijkelijk, mits dat de Geconstitueerde 
 jaarlijks wegens deese sijne te houdene administratie 
 aan den Heer Comparant sal moeten doen behoorlijke rekening 
 en reliqua.  Actum Harderwijk, den 17. Julij 1769. 
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 Voor Boon en en Scheltinga Schepenen compareerden Cornelis van der 
 Veen en Engeltje van Engelenburg Ehelieden, dewelke verklaarden 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 kragt deses te cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve 
 van den Hr. en Mr. Heribert Cornelis van de Graaff, onsen meden Raads- 
 vrient, en Vrouwe Petronella van Castricum Eheliedn. en haare Erven 
 een camp saaijland met zijn houtgewas, genaamt De Smitscamp. ge- 
 legen in Hierden bij het erve De Pod, doende in ordinaris verpondinge 
 behalven de stadstuijvers ƒ 1:8:8, en sulks voor een summa van een 
 duijsend Caroli guldens ad 20 stuijvers ’t stuk vrijgeld, waar van de 
 Comparanten bekennen voldaan en betaalt te zijn, belovende voorsr. 
 parceel te sullen wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt 
 daar van aftedoen, tot de ordinar. verponding 1768 incluijs verschenen, als 
 erfkoop regt is, waar tegens de Comparanten het lopende jaar pagt 
 sullen profiteren, alles onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 d. 18. Julij 1769. 
  
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen, soo veel nodig als Overwees- 
 meesteren, compareerden Jannetje Peters, Eijbertje Peters, Gerretje 
 Peters, Lubbertje Peters en Petertje Peters, meerderjarige Kinderen van 
 Peter Eijbertsen en Willemtje Lubbert in leven Ehelieden, Peter 
 Lubbertsen en Wulf Hendriksen als Voogden van Maartje Peters, minder- 
 jaarige Dogter van voorsr. Ehelieden, deese meede als Voogden van Hendrik 
 Jansen en Lubbert Jansen, minderjarige Kinderen van Jan Hendriksen 
 en gemelte Willemtje Lubberts in leven Ehelieden, en Elbert Aalt- 
 sen als Vader en Voogd van Aaltje Elberts en Gerretje Elberts, minderja- 
 rige Kinderen bij gemelte Willemtje Lubberts ehelijk verwekt, ter 
 eenre en Elbert Aaltsen voorsr. als Weduwenaar en Boedelhouder 
 van gem. Willemtje Lubberts ter andere sijde, en verklaarden wegens 
 het afsterven van geseide Willemtje Lubberts, naa voorgaande 
 examinatie des boedels en taxatie door vier onpartijdige Mannen 
 des verstaande, een boedelscheijding in deser voegen te hebben opge- 
 rigt: 
 Dat Elbert Aaltsen aan de thien respective Kinderen bovengemelt 
 sal uijtkeren samentlijk de summa van een duijsent gulden, sul- 
 lende hier meede onderbegrepen wesen ’t gunt sijlieden wegens haerer 
 Vaderen versterf uijt den boedel nog te prætenderen hadden, werdende 
 deese prætensien hier meede dood en te niet gedaan. 
 Deselve Elbert Aaltsen neemt bij deese aan om Jannetje Peters 
 van stonde aan haar aandeel in gemelte duijsent gulden te voldoen. 
 De overige meerderjarige Kinderen sullen het haare ontfangen 
 soodrae deselve sullen koomen te trouwen, ofte andersints van 
 noden mogten hebben, mits Elbert Aaltsen een halfjaar bevorens 
 waarschouwende. 
 De minderjarige Kinderen sullen ’t haare genieten soodrae deselve sullen 
 mundig weesen, waartegens geseide Elbert Aaltsen aanneemt en be- 
 looft deese minderjarige, soo wel van het tweede als van het derde 
 bed, sonder de minste onderscheijt te sullen alimenteren, reden,  
 kleden en laeten leeren tot haar meerderjarigheijt toe. 
 Eijndelijk neemt Elbert Aaltsen op sig den gehelen boedel met 
 alle desselfs lusten en lasten, belovende dese voorsr. Kinderen en 
   Erf 
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 Erfgenamen van Willemtje Lubberts ten allen tijde te sullen 
 wagten en wharen voor alle op en aanspraak, sonder onder- 
 scheijt van wat natuur deselve soude mogen weesen, daar toe 
 verbindende sijn persoon en goederen ten bedwang als na regten. 
 Waar mede partijen in der minne zijn van den ander gescheijden 
 en beloven elkanderen in allen leden en delen gestant te doen, 
 met renunciatie van den eijsch van inventaris, rekening, reliqua 
 of verdere exceptien dese eeningsints contrarierende. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent in Harderwijk, den 22. Julij 
 1769. 
 onderstond  Bij abuijs is bij de oprekening volgens opgave der 
 Voogden vergeten sestig gulden aan schuld, welke ijder halv 
 en halv moeten gedragen werden, kunnende dus Elbert Aaltsen 
 van gemelte duijsent gulden dartig gulden inhouden. 
                      get.  Abr. van de Graaff Secr. 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerde Wolter 
 Wilberts, dewelke verklaarde kragt ende mits desen te cederen, 
 transporteren en in vollen eijgendom overtegeven aan sijn Soon 
 Willem Wilberts sijn huijs en erve, staande in de Donkerstraat 
 deser Stad naast het Kerksteegje ter eenre en ’t huijs van 
 Reijer den Grooten ter andere sijde, met intentie dat dit 
 gecedeerde parceel of de waarde van dien naderhand bij verde- 
 linge van den boedel aan deselve sal werden toe en aangere- 
 kent, bekennende daarom den Comparant aan dit gecedeerde 
 geen regt of eijgendom meer te hebben of te behouden, maar 
 daar van onteijgent en ontgoedet en desselfs Soon daar aan 
 weder geeigent en gegoedet te zijn, zijnde dit gecedeerde vrij 
 allodiaal goed beswaart niet dan met ords. Heeren schat- 
 tingen. Belovende hier op ’t selve te wagten en wahren 
 als erfkoops regt is.  Actum den 26. Julij 1769. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen en Overweesmeesteren 
 compareerde Berend Meijntsen, Weduwenaar van Geijsjen Lamberts, en ver- 
 klaarde, vermits deselve sig soude verandersaten, ter fine van 
 afgoedinge voor ’s Moeders versterf aan sijn Dogter Eva Berends, 
 bij gem. Gijsje Lamberts ehelijk geprocreert, te bewijsen eene 
 somma van eene gulden, te voldoen als het Kind meerder- 
 jarig sal geworden zijn, voorts beloofde denselven sijn voorñ. 
 Kind na sijn staat en vermogen te sullen alimenteren tot 
 desselfs meerderjarigheijt toe, soo in kost en drank als- 
 mede kleding en voorts nabuijrs gelijk, hier toe verbindende 
 sijn persoon en goederen, met submissie als na regten en met 
 renunciatie van alle exceptien.  Hier waaren over aan en mede 
 te vreden Jacob Berendsen en Willem Bast, als Voogden van geseide 
 onmundig Kind. 
 T’ oirkonde is dese bij ons Schepenen en mede als Overweesmees- 
 teren geaggreert en geapprobeert op den 12. Aug. 1769. 
 
 Voor Oosterbaan en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is Willem Brinkink en Jan Bosman 
 voor het erf en sterfhuijs van Gerret Wedwer en Gerharda 
 van Soelen in leven Ehelieden; des beloofden Maria Wedwer, 
 Aleida Wedwer en Abraham Houssart en Arnolda Helena 
 Wedwer Eheliedn., sig sterk makende voor haar Suster Anna 
 Wedwer, wegens indispositie niet præsent, als Kinderen en 
 Erfgenamen van voorsr. Ehelieden, geseide Burgen te vrijen 
   als 
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 erfhuijs regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 Harderwijk, den 3. Augus. 1769. 
 
 Voor Pannekoek en Scheltinga Schepenen compareerden de Heer R. 
 Winder, Capiteijn ten dienste der Vereenigde Nederlanden, en Vrouwe 
 Alida Schouten Ehel., marito tutore, en verklaarden in de beste 
 en bestendigste forme regtens te constitueren en volmagt te ma- 
 ken, sulks doende kragt ende mits dese, de Heer J.V.D. Kolk, Secre- 
 taris te Wommels, om namens de Comparanten na stijle en ge- 
 woonte te verkopen de geregte halfscheijt van negentien ponden 
 mate land onder Wommels gelegen, en daar van aan den Koper 
 of Kopers transport en opdragt te doen na behooren, tegens ontfangst 
 der koopspenñ. en generaal omtrend die verkopinge en transport 
 alles te doen en te verrigten dat de Heer en Vrouwe Comparanten, 
 præsent zijnde, soude konnen mogen of moeten doen, mits de Heer 
 Geconstitueerde verpligt blijft verantwoordinge te doen der te 
 ontfagene penningen, alles met magt van substitutie, so nodig 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt, daar toe verbindende 
 haar personen en goederen als regtens.  Actum den 14. Augus. 1769. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareerde T.J. Walter, 
 geerfde Borger alhier, en verklaarde bij deesen sig te stellen tot 
 Burge voor soodane ontsaat als Johannes Huijsman op heden 
 tegen het arrest of besaat door Abram Craaij op sijn persoon 
 en gerede goederen, in specie desselfs vaartuijg, gedaan staat 
 te doen, en sulks om te regt te staan en aan ’t gewijsde 
 in cas van onvermoedelijke sucumbe te voldoen, en verders ten 
 effecte als boven, verbindende sijn persoon en goederen als naa 
 regten.  Actum den 17. Aug. 1769. 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen compareerde Jannetje 
 van Ark, tegenwoordig Weduwe van Evert Hendriksen Morre 
 welke verklaarde, volgens consent en approbatie van Haar 
 WelEd. en Achtb. d.d. 30 Junij 1769, in een vast en stedigen erfkoop 
 uijt de hand te hebben verkoft en kragt deser te cederen en 
 transporteren aan en ten erflijken behoeve van Evert Bunscho- 
 ter een huijs, schuur en verdere dependentie, staande in de Valke 
 of Olie Straat tussen een ledige plaats ter eenre en de schuur van 
 Albert van Asselt ter andere sijde, soo als bij haar selven be- 
 woont werd, doende in ordinar. verponding  ƒ 3-2-10 en straatgeld 
 10 strs., voor een somma van drie hondert en sestig gld., daar 
 van den Kooper in gelde sal betalen hondert agt en veertig 
 gulden, blijvende de resterende twee hondert en twaalf gulden 
 in voorsr. huijs gevestigt, daar van hondert en twaalf gulden 
 sullen strekken ten behoeve van des Comparants Voorkind, 
 bij wijlen Sijmon Willemsen in ehestand geprocreert en volgens acte 
 van afgoeding d. 28. Meij 1763 ten prothocolle geregistreert, ver- 
 volgens hondert gulden ten behoeve van haar selve, meede 
 in voorsr. huijs blijvende gevestigt volgens vestenis hier naa 
 volgende, sullende sij Comparante derselver interessen tot 
 haar Kinds meerderjarigheijt genieten; belovende in deser 
 voegen voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij en 
   al 
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 alle voorpligt, tot de ordinaris verponding 1767, heerstede- 
 geld ult. Junij 1769 verschenen en straatgeld over 1768, daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.  Actum Harderwijk, den 24. Augus. 1769. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor deselve Schepenen compareerde Evert Bunschoter, 
prothoc. Rub. Schoema- welke bekende wegens de resterende koopspenñ. van onder- 
kers Straat fº.256 vs. benoemde huijs opregt en deugdelijk schuldig te wesen de 
 summa van twee hondert en twaalf gulden ten behoeve 
 van Willem Tijmonsen, minderjarige Soon van Jannetje 
 van Ark bij wijlen Tijmon Willemsen ehelijk geprocreert, 
 soo als volgens afgoeding door voorsr. sijn Moeder d. 28. Meij 
 1763 in gem. huijs gevestigt zijn, en een hondert gulden 
 ten behoeve van geseide Jannetje van Ark Weduwe van 
 Evert Hendriksen Morre, voor welke summa van twee 
 hondert en twaalf gulden Comparant belooft jaarlijks 
 aan geseide Jannetje van Ark voor sig en als Moeder en 
 Voogdesse van voorsr. Kind te betalen een interesse van 
 vier gelijke guldens van ijder hondert en daar mede te 
 continueren tot de volle aflosse toe, die jaarlijks op de 
 verschijndag, heden over een jaar d’ eerste, sal kunnen ge- 
 schieden, mits een vierdeel jaar bevorens opgeseijt of op- 
 geeijscht sijnde. Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten 
 en kosten verbind Comparant een huijs, staande in de Valke 
 of Olie Straat tussen een ledige plaats ter eenre en de 
 schuur van Albert van Asselt ter andere sijde, soo als het- 
 selve door meergem. Jannetje van Ark op heden aan hem 
 getransporteert is, stellende tot een verdere whaarschap 
 sijn persoon en goederen, met renunciatrie van alle excep- 
 tien dese contrarierende, in specie van ongetelden gelde. 
 Actum Harderwijk, d. 24. Augus. 1769. 
 
 Voor Apeldorn en Booene Schepenen compareerde de Heer Jan 
 Bavius de Vries, Oud Raad en Fiscaal der Colonie van Surina- 
 men, ende verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en volmagtig te maaken, sulks 
 doende kragt deses, SijnE. Soon Jan Cornelis Francois de Vries, 
 ten eijnde alle desselfs saaken waarteneemen, specialijk 
 om ten opsigte van desselfs plantagie Goed Succes in Su- 
 riname met den Heer Durege, als Gevolmagtigde, omtrend 
 het maaken van koopscontracten als andersints te tracteren 
 en handelen als deselve nodig oordeelen en bevinden sal te be- 
 hooren, en generalijk alles te doen en te verrigten als 
 Comparant, selfs præsent zijnde, soude konnen mogen en 
 moeten doen, al waar ‘t dat er speciaalder volmagt tot het 
 een of ander gerequireert wierde, die Compt. mits desen 
 voor geinsereert wil gehouden hebben, alles met magt van 
   sub 
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 substitutie, onder belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder ver- 
 band en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, den 2. September 1769. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Aard Cornelissen Koning en 
 Jacobje Roelofs Ehelied., Hendrik Roelofsen, Gerret Roelofsen voor 
 sig en als Vader en Voogd van sijn minderjarige Kinderen bij wijlen 
 Hendrikje Hendriks in ehestand verwekt, waar omtrend de nodige 
 approbatie, soo bij den Heere Landdrost van Veluwen als de Heeren 
 van de Magistraat der Stad Harderwijk, sal werden versogt, Willem 
 Jansen en Petertje Roelofs Eheliedn., saam Kinderen en Erfgenamen 
 van wijlen Gerretje Hendriks bij onderbenoemde Roelof Petersen 
 in ehestand geprocreert, voor vier 1/4 parten in de eerste helft, daar  
 van 1/5 part aan de Koperen in eijgendom competeert en geseide Roelof 
 Petersen voor de andere helft,  en verklaarden in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt deser te cederen en 
 transporteren aan Lubbert Gerretsen en Lubbertje Jans Eheliedn. 
 en haar Erven Den Oldencamp met sijn daar toe gehorende holt- 
 gewas, gelegen in deser Stad Schependom Hierden op den Duijnen 
 ten Westen de Koopers, ten Oosten Mevr. de Wede. van Burgermr. 
 De Meester, ten Suijden het huijs van Jacob Mulder en ten 
 Noorden gelegen aan het land van Hendrik Stoffelsen, zijnde 
 thiendpligtig, in Stads verponding boeken bekent onder den 
 naam van Podsland, doende in ordinaris verponding sonder stads- 
 stuijver ƒ 1-1-4, als meede een half mudde saajland, genaamt 
 Wijnolds Hofstede, in de wandeling Den Bosch genaamt, 
 mede gelegen op den Duijnen, ten Noorden het land van 
 Hendrik Stoffelen, ten Oosten de Burgermr. H. van Wester- 
 velt, ten Suijden de Kopers en ten Westen den Hagen van 
 Mevr. de Wede. van Burgermr. Jacob Schrassert, zijnde thiend- 
 pligtig, doende in ordinaris verponding sonder stadsstuijvers ƒ 1-2-, 
 met desselfs onderhoorig holtgewas, sulks voor negen hondert 
 gulden, soodanig dat de Koperen voor 1/5 in de helft daar van 
 competeert negentig gulden en wegens de resterende koops- 
 penñ. bekennen Comparanten voldaan en betaalt te weesen, 
 belovende voorsr. parcelen te wagten en wharen kommervrij en 
 alle voorpligt, tot de ordinaris verponding 1768 incluijs, daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is, mits daar van genietende de pagt over 
 1768, alles onder verband van haar personen en goederen, ten bedwang 
 en submissie als regtens.  Actum Harderwijk, den 9. Septemb. 1769. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde den Heer Jan Bavius de Vries, 
 Oud Raad Fiscaal der colonie Suriname, dewelke verklaarde in de 
 beste en bestendigste forme regtens te constitueren en magtig te maken, 
 sulks doende kragt deses, sijnEd. Soon de Heer Hendrik Jacob Arnoud 
 de Vries, Raad in de Edele Hove van Civile Justitie der colonie 
 Suriname, omme desselfs plantage Goed Succes, gelegen in de 
 colonie van Suriname in de rivier Cottica, met alle desselfs 
 Slaven, gebouwen, bepotinge en beplantingen te transporteren 
   en 
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 en over te leveren aan de Heer G. de Coral, en dit alles vol- 
 gens koopscontract sub dato 9 ..ber 1769 door des Comparants 
 tweede Soon Jan Cornelis François de Vries, in qualiteijt 
 als generale Gemagtigde van en tot ’t aangaan en pas- 
 seren, daartoe door den Comparant specialijk gequalifi- 
 ceert en geauthoriseert, na luijd de procuratie op d. 7. Septemb. 
 1769 ten overstaan van Burgermeesteren, Schepenen en 
 Raad deser Stad gepasseert ter eenre sijde, en de Heer Jan 
 Durége, in qualiteijt als bij acte op d. 14. Aug. 1769 ten over- 
 staan van den Notaris Gerardus Wijthoff en Getuijgen 
 binnen Amsterdam gepasseert, specialijk gequalificeert en 
 geaucthoriseert door den Heer G. de Coral ter andere sijde, ten 
 overstaan van den Notaris Wessel van Kleef en Getuijgen 
 binnen Amsterdam gepasseert, en verders daaromtrend generalijk 
 alles te doen en te verrigten als de Heer Comparant, selfs 
 præsent zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, en alwaar 
 ’t dat er speciaalder volmagt tot ’t een of ander hier in gere- 
 quireerd wierd, die Comparant mits dese voor geinsereert 
 wil gehouden hebben, alles met magt van substitutie, 
 onder belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder ver- 
 band en submissie als na regten.  Actum d. 16. Septemb. 1769. 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde 
 Beertjen Hartgersen Wede. Wouter Petersen, geassisteert met 
 haar Schoonsoon Geerloff Gerretsen, dewelke verklaarde in 
 een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft ende 
 over sulks kragt deses te cederen en te transporteren 
 aan onsen Meeden Raadsvriend de Heer en Mr. Heribert 
 Cornelis van de Graaff en Vrouwe Petronelle van Castricum 
 Ehelieden en haar Erven, een campjen saajland, geñ. Ping- 
 stermans Hoff, gelegen in ’t Schependom van Harderwijk 
 Buurschap Hierden, Oostwaarts C. van Veen, Noordw. 
 de Erfgeñ. van Hilletjen Beerds, West en Zuijdw. den Heer 
 Eijgenaar selve, en met geen andere lasten beswaart als met 
 een ords. jaarlijkse verpondinge van :-16-8, ende sulks 
 voor een summa van drie hondert  en thien gulden vrijgeld, 
 waar van de Transportante bekende voldaan en betaalt te 
 zijn, belovende over sulks ’t voorñ. parceel te wagten en 
 wharen kommervrij en alle voorpligt, de ords. verpondinge over 
 den jaare 1768, daar van aftedoen als erfkoop regt is, waar 
 tegens de Transportante sal profiteren ’t gewasch over den 
 jaare 1769, alles onder verband van haar persoon, Erven en  
 goederen en met submissie als na regten.  Actum den 23. 
 September 1769. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Hendrik van 
 Asselt en Cornelia van Dijk Ehelieden, als meede Woutertje Dries- 
 sen, Weduwe van Andries van Asselt als Moeder en legitime 
 Voogdesse van haare minderjarige Kinderen, bij wijlen gem. A. van 
   As 
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 Asselt ehelijk verwekt, als hiertoe speciaal geauthoriseert van 
 de WelEd. en Achtb. Magistraat deeser Stad volgens appointement 
 van den 13. Januar. 1769, ende verklaarden als Kinderen, Kindskinderen 
 en Erfgenamen van wijlen Peter Johannissen van Asselt en Jo- 
 hanna van Dijk, in leven Ehelieden, op den 11. Febr. 1769 in ‘t 
 openbaar te hebben verkogt en over sulks kragt deeses in eenen 
 vansten en stedigen erfkoop te cederen en transporteren: 
 1º. aan en ten behoeve van Jan Priester en Neeltje Peters Eheliedn. 
 ende haare Erven een huijs, plaats en schuur, staande binnen dese 
 Stad in de Groote Markt Straat naast het huijs van Aard Mul- 
 ler, doende in ords. verponding sonder de stadsstuijvers ƒ 2:17:10, 
 voor de somma van driehondert negen en veertig guldens vrijgeld; 
 2º. aan en ten behoeve van Gerret Roest en Grietje Berends de   
 Vent Ehel. ende haare Erven een huijs, staande binnen dese 
 Stad in de Groote Markt Straat tegen over het huijs van Aard 
 Muller, doende in ordinars. verponding sonder de stadsstuijvers 
 2:2:8, voor de summa van een hondert en negentig guldens 
 vrijgeld, als meede een huijs en plaats, staande binnen dese  
 Stad in de Vulder Straat naast het huijs van Jan Gerretsen 
 ter eenre en dat van Huijbert Gerretsen ter andere sijde, doende 
 in ords. verpondinge 1:2:4, voor de summa van twee hon- 
 dert drie en twintig guldens vrijgeld; 
 3º. aan en ten behoeve van Reijer Willemsen den Grooten en Hen- 
 rikje Hendriks Ehel. ende haare Erven een huijs en plaats, 
 staande binnen dese Stad in de Rabben Straat naast ’t huijs 
 van Evert Jans Dogter, doende in ords. verponding 2:2:8, voor de 
 summa van een hondert vier en seventig guldens vrijgeld; 
 4º. aan en ten behoeve van Teunis Trip en sijne Erven een huijs 
 en hoff, staande en gelegen buijten de Lutteke Poort met het 
 touwhuijs en baan naast den hoff van Dr. Schot ter eenre 
 en Andries Rijkessen Apeldorn ter andere sijde (kunnende 
 aanvaart werden met Meij 1770 en sal Berend Gerretsen gedu- 
 rende sijn leven in de baan vrij mogen werken, voor sijn 
 persoon, edog sonder een knegt in sijn plaats daar in te mogen 
 setten, waar voor alle jaaren aan den Koper sal betalen ses 
 stuijvers) doende in ords. verpondinge 1:1:4, voor de summa 
 van een hondert drie en tachtig guldens vrijgeld: 
 5º. aan en ten behoeve van Hendrik van Asselt en Cornelia van Dijk 
 Eheld., de eerste Comparanten voorsr., ende haare Erven een loods 
 aan de haven, waar van de helft aan haar selven reeds in aanbe- 
 storven en toebehoort, voor de summa van seven en veertig guldens 
 voor ’t geheel gerekent, en 
 6º. aan en ten behoeve van Harmannus van Cleef en Grietje Fijn- 
 vanDraat Eheldn. en Reijnier Reijniersen en Cornelia van Dulmen 
 Eheldn, te samen ende haare Erven twee kuijphoven op de 
 Kuijpwal gelegen buijten de Lutteke Poort, voor de summa van 
 seventig guldens vrijgeld. 
 Van alle welke koopspenningen de Comparanten bekenden voldaan 
   en 
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 en betaalt te zijn, belovende over sulks voorsr. parcelen te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de ords. 
 verponding over 1767 en heerstedegeld, mitsgaders straatgeld 
 en verdere lasten over 1768 incluijs, daar van aftedoen als 
 erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Nog verklaarden de voorñ. Comparanten in voegen voorsr. 
 verkogt te hebben en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan en ten behoeve van Beerd van Gaalen 
 en Lambertje van Asselt Eheliedn. een huijs en leeg erve, 
 staande binnen dese Stad agter de Nonnen naast het  
 huijs van de Wede. Peter Stevensen ter eenre en dat van Reijer 
 de Mulder ter andere sijde, zijnde vrij van verponding, ende 
 sulks voor de summa van een hondert twee en negentig 
 guldens vrijgeld, daar van Comparanten bekenden voldaan te 
 zijn. Voorts compareerden deselve Koperen en verklaarden het 
 selve huijs en leeg erve wederom overgedaan, gecedeert en 
 getransporteert te hebben kragt deses aan en ten behoeve 
 van Reijer Willemsen den Grooten en Hendrikje Hendriks Ehele- 
 den ende haare Erven voor deselfde somma van ƒ 192-:- 
 vrijgeld, daar van Comparanten mede bekenden voldaan en be- 
 taalt te zijn, belovende over sulks voorsr. huijs te wagten en 
 wharen kommervrij en alle voorpligt (het heerstedegeld, 
 straatgeld en verdere lasten over 1768 incluijs) daar van afte- 
 doen als erfkoops regt is, onder verband en submissie ls na regten. 
 Actum Harderwijk, den 25. Septemb. 1769. 
 
Volmagt door Johanna Voor Van de Graaff en Scheltinga Schepenen loofden en wierden 
Sas op Jan Hendrik For- Burgen als voorvank regt is Bastiaan Olofsen en Aard Cornelissen 
stenberg en Willem de Neve Konink voor het erf en sterfhuijs van Jan van Cleeff en 
junior, sampt en ijder in Engeltje Weddeling in leven Ehelieden, des beloofden Evert 
het bijsonder tegens Har- FijnvanDraat als in huijwlijk hebbende Fennetje van Cleeff 
mannus Stems ad lites. en Harmannus van Cleeff, Kinderen en Erfgenamen van voorsr. 
d.d. 30 Sept. 1769. Siet gere- Ehelieden, geseide Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum 
gistreert fº. 146 vs. Harderwijk, den 14. Octob. 1769. 
 
 Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerde den Heer Oud 
 Burgermeester Hendk. Boonen en verklaarde in de beste en besten- 
 digste forma regtens te constitueren en magtig te maken, 
 doende sulks kragte deses, Mr.J.C. Huijsman, om uijt 
 naam en van wegens den Heer Comparant niet alleen alle 
 goederen, tot Elspeet gelegen, te administreren, maar ook, 
 ’t zij in der minne of bij middelen regtens, in te vorderen 
 alle landpagten, huijs en camer huijren reets verschenen  
 en verder sullende verschijnen, de gebrekige Debiteuren met 
 middelen regtens tot betalinge te constringeren, penñ. 
 te ontfangen, quitantie te passeren en generalijk alles te  
 doen en te laeten geschieden ’t geen der saaken nodruft 
 sal vereijschen en hij Heer Comparant, selfs præsent zijnde, soude kon- 
 nen mogen en moeten doen, met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt, mits doende den Geconstitueerde 
 van alles behoorlijke rekeninge, bewijs en reliqua.  Actum den 
 21. Octob. 1769. 
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 Voor Boonen en De Meester, soo veel nodig als Overweesmeesteren, 
 compareerde Eijbert Heeren, Weduwenaar en Boedelhouder van Evertje Gijsberts, 
 en verklaarde met en benevens de onderstaande Voogden den staat van sijn 
 gemeenen boedel te hebben opgenomen en overeen te zijn gekomen dat 
 de Comparant aan sijn minderjarige Kinderen, met naamen Jan, Grijtje, 
 Gijsbert, Beertje en Cornelis, bij wijlen gem. Evertje Gijsbertsen in ehestand 
 verwekt, voor Moeders versterf bewesen heeft desselfs klederen: 
 3 sondagse of beste jakken, als een sijd stoffe jak donker van couleur, 
 1 dº. couleur jakje zijnde ligt van couleur, 
 1 dº. couleurde grond met een roode bloem. 
 een couleurde damaste rok 
 een dº. blauw spiegel damast 
 een damaste rijglijf van een ligte couleur 
 een corchet blauw van couleur 
 een voorschoot bruin met dobbersteentjes 
 een paar swarte fluwele moffen 
 welke goederen sullen verblijven in de bewaring van Samuel Brantsen, Oom 
 maternel. 
 Daar benevens bewijst den Comparant aan ijder Kind een specie goude ducaat, 
 te betalen als sal mundig wesen. 
 Voorst neemt den Comparant op sig de overige gehelen boedel met desself  
 lusten en lasten, waar omtrend deselve belooft en aanneemt sijn voorsr. 
 Kinderen voor all hinder, op en aanspraak te sullen wagten en wharen, 
 verbindende tot een en ander sijn persoon en goederen ten bedwang en sub- 
 missie als na regten. 
 Wijders neemt de Comparant op sig om sijne voorsr. vijf minderjarige Kinderen 
 te sullen alimenteren, reden, kleden, soo als sijn staat en gelegentheijt 
 sal meede brengen, als meede deselve te laaten leeren een behoorlijk 
 ambagt, of ’t geen sij vorder tot een eerlijk bestaan mogten van nooden 
 hebben, ook deselve bij sig te houden tot haar meerderjarigheijt incluijs.  
 Hier waaren aan over en meede te vreeden Samuel Brandsen en Willem 
 Geurts, bij Haar WelEd. en Achtb. aangestelt tot Voogden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen Harderwijk, den 27. Octob. 
 1769. 
 
 Voor Oosterbaan en Pannekoek Schepenen loofden en wierden Burgen als 
 voorvank regt is Lambert Claasen en Boele Boelissen voor het erf en 
 sterfhuijs van wijlen Magdalena van den Houten; des beloofde Maritje 
 Dirks van der Horst, volgens testamentaire dispositie van gem. Magdalena 
 van den Houten, den 5. januar 1764 voor Schepenen deser Stad gepasseert, 
 genomineert en aangestelt tot Executrice Testamentair,  in dese soo 
 veel nodig geassisteert met dr. Sijbrand Schot als haar gekoren Momber, 
 voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk, den 31. Octob. 
 1769. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Maritje 
 Dirks van der Horst, volgens testamentaire dispositie van wijlen 
 Magdalena van den Houten, den 5. Januar. 1764 voor Schepenen 
 deser Stad gepasseert, zijnde genomineert en aangestelt tot Execu- 
   tri 
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 trice Testamentair, met Dr. Sijbrand Schot als haar gekoren  
 Momboir soo veel nodig in deese geassisteert, en verklaarde mits 
 deese te constitueren en volmagt te maaken in de beste en 
 bestendigste forme regtens Mr. Hendrik Johan Ardesch, Schol- 
 tis des Ampts Ermelo en Advocaat voor deesen Stadgerigte, 
 om ten aansien van den boedel en nalatenschap van gem. 
 Magdalena van den Houten, den 7. October 1769 binnen dese 
 Stad overleden, des Comparants plaats als Executrice te ver- 
 treden, daar omtrend generaliter te doen en te handelen waar- 
 toe een Executeur Testamentair na regten verpligt is, in 
 specie om voor den Heer Landdrost van Veluwe en twee 
 geerfde Gerigtsluijden voorsr. testamente te doen registre- 
 ren en vervolgens te doen prothocolleren ter plaatste daar 
 de verstorven ongerede goederen gelegen mogten zijn, voort 
 daat omtrend te doen en te verrigten wat sij Comparante, 
 præsent zijnde, soude kunnen mogen en moeten doen, 
 alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, sullende de Geconstitueerde als gesub- 
 stitueerde Executeur verpligt weesen wegens sijne verrig- 
 ting te doen bewijs, rekening en reliqua.  Actum den 1. No- 
 vemb. 1769. 
 
 Voor Oosterbaan en Scheltinga Schepenen, en soo veel nodig als 
 Overweesmeesteren, compareerde Maas Jacobsen, sig sullende 
 verandersaten, verklaart aan sijn ses minderjarige Kinderen, 
 genaamt Jacob, Geertje, Aaltje, Lucas, Peter en Hendrik, 
 bij wijlen Gesina Beloor in ehestand verwekt, voor Moeders ver- 
 sterf saam te bewijsen agt tien gulden, te betalen ijder Kind 
 drie gulden als ’t selve sal mundig weesen. 
 Dat de klederen, tot ‘s Moeders lijf gehoort hebbende, zijn 
 aangelegt voor de Kinderen en voor tegenswoordig niet meer van 
 overig is. 
 Neemende den geheelen boedel op sig met desselfs lusten en 
 lasten, sullende de gem. Kinderen voor alle op en aanspraak 
 wagten en wharen, onder verband van sijn persoon en goederen, 
 belovende wijders sijne voorsr. Kinderen tot haar minderjarigheijt 
 te sullen alimenteren, kleden, reden en voorts een ordentlijke 
 kostwinning naa sijn staat en gelegentheijt sal doen heb- 
 ben. 
 Waar aan over en meede te vrede waaren Evert Jansen en 
 Jan Jacobsen, bij de Heeren van de Magistraat aangestelt tot 
 Voogden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen Har- 
 derwijk, den 10. Novemb. 1769. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Dirk Wou- 
prothocol Rub. Wulle- ters en Hendrica van den Ham Egteluijden, dewelke verklaar- 
wevers Straat fº. 219 vs. den wegens opgenomen en ter lheen verstrekte penningen op- 
 regt en deugdelijk schuldig te zijn aan Jonkvrouwe Christina 
 Margaretha van de Graaff en haare Erven een summa van een 
   duij 
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 duijsend Caroli guldens ad 20 strs. het stuk, waar van Comparanten beloven 
 jaarlijks aan HaarEd. tot rente te sullen betalen drie guldens van 
 ijder hondert guldens, en daar in te continueren tot de werkelijke 
 aflossing van het capitaal, die jaarlijks op den eersten November 
 sal kunnen en moeten geschieden, wanneer aan d’ eene of andere 
 sijde de opsaage ses maanden voor den verschijndag sal zijn gedaan, 
 wanneer de Comparanten gem. capitaal met de verschene 
 renten aan gem. Renthefferse kost en schadeloos te sullen restitu- 
 eren naa behooren. 
 Tot nakoming van all het gunt voorsr. verbinden Comparanten haare 
 personen, Erven en goederen en stellen daarenboven tot een speciaal 
 onderpand haar huijs en erve, gelegen binnen dese Stad in de Lutte- 
 kepoort Straat naast de behuijsing van Bassel Albersen ter 
 eenre en Gerret Scherrenberg ter andere sijde, en voorts alles onder 
 verband en submissie als na regten en renunciatie van alle eenin- 
 sints tegenstrijdige exceptien, in specie die van ongetelden 
 gelde.  Actum den 6. November 1769. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen, soo veel nodig als Over- 
prothocol Rub Vijhe weesmeesteren, compareerde Harmen Roemerman, sig sullende 
Straat fº. 67 vs. verandersaten, verklaart met onderbenoemde Voogden den staat 
 sijnes boedels te hebben opgemaakt, en dienvolgens geresolveert 
 en met de gem. Voogden overeengekomen is om te bewijsen, ge- 
 lijk Comparant mits dese bewijst, voor Moeders versterf aan sijn 
 minderjarige Soon Hendrik, bij wijlen Harmina van Wesel in 
 ehestand verwekt: 
 1 swarte japon 
 1 dº. gerege rok 
 1 dº. greijne 
 1 couleurde sijde dº. 
 1 groene damaste dº. 
 1 witte citse gerege dº. 
 2 witte dº. 
 3 onder dº. 
 5 jakken 
 6 schorreldoeken 
 8 neteldoekse doeken 
 6 hembden 
 5 mutsen met kanten 
 14 daagse mutsen 
 2 nagt kapjes 
 4 paar boordmouwen 
 4 sakken 
 3 paar handschoenen 
 1 swarte sijde caper 
 1 greijne princesse kap 
 1 keurslijf 
 1 waajer 
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 1 bijbel met sijlvere krappen 
 1 tas met een sijlvere beugel 
 1 eaudelarene doosje 
 1 goude ring 
 welke alle gesloten zijn in een kist, waar van de sleutel 
 sal berustende wesen onder Gerret Knippenberg. 
 Daar benevens bewijst den Comparant aan sijn gem. Soon twee 
 hondert gulden, te betalen als deselve sal meerderjarig wee- 
 sen; tot securiteijt van dese gem. penñ. verbind Comparant 
 sijn huijs in de Vijhe Straat, soo als bij hem selve bewoond werd, 
 voorts neemt de Comparant op sig den geheelen overigen 
 boedel met alle lusten en lasten, in en uijtschulden, 
 belovende sijn voorsr. Soon voor alle op en aanspraak te wharen, 
 daartoe verbindende sijn persoon en goederen. 
 Eijndelijk neemt deselve op sig sijn voorsr. Soon te alimenteren, 
 kleden, reden en huijsvesting geven tot sijne mundig- 
 heijt, als meede deselve laaten leeren, als tot een be- 
 hoorlijk bestaan sal van noden wesen. 
 Aldus geschiet ten overstaan van Jan Gelderman en Gerret 
 Knippenberg, bij de Heeren van de Magistraat aangesteld 
 Voogden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen 
 Harderwijk, den 9. Novemb. 1769. 
 
 Voor Oosterbaan en Pannekoek Schepenen compareerde Johanna Sas en 
 verklaarde mits deese te constitueren en volmagt te maaken Han Hen- 
 drik Forstenbergh en Willem de Neve Junior, sampt en ijder in ‘t 
 bijsonder, om alle des Comparants saaken soo in als buijten regten 
 waarteneemen, in specie om van Harmannus Stems, woonagtig tot 
 Amsterdam, in der minne en des noods gerigtelijk aftevorderen soo- 
 dane somma van penningen als de Geconstitueerdens  volgens 
 specifijque en geauthentiseerde rekening sal werden opgegeven, 
 alle termijnen regtens te respicieren, pro litium expensis te caveren, 
 in exceptivis en ten principalen te ageren en defenderen, decreten 
 en sententien te aanhoren, deselve ten uijteijnde toe vervolgen, 
 des noods domicilium te kiesen, te accorderen, transigeren, ook, 
 wanneer het mogte werden gevordert, in des Comparants ziele haar 
 boek en de overgegeve rekening te besweren en met eede te corrobo- 
 reren, voorts penningen te ontfangen, daar voor te quiteren, daar 
 benevens alles te doen en te verrigten wat de Comparant, selve præ- 
 sent zijnde, soude kunnen mogen en moeten doen en, inval tot een 
 of ander nader of specialer volmagt gerequireert wierd, gehouden  
 wil hebben alsof in dese geinsereert waare, alles met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder verband 
 en submissie als na regten, mits de Geconstitueerdens verpligt 
 blijve om te doen verandwoording, bewijs, rekening en reliqua.  Actum 
 den 30. Septemb. 1769. 
 
 Voor H. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compareerden den Heer 
 en Mr. Heribert Cornelis van de Graaff, onse mede Raadsvriend, en Vrou- 
 we Petronella van Castricum Ehelieden, dewelke verklaarden in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en over sulks kragt 
 deses te cederen, transporteren en in vollen eijgendom overtegeven 
   aan 
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 aan en erflijken behoeve van de Hoogwelgeboren Jonckvrouwe Anna Ca- 
 tharina Benigna Baronesse van Ploschwitz en haare Erven de navolgende 
 obligatien als: 
                                                    1º. Een obligatie ten laste van de Generaliteijt in blanco d.d. 1. Junij 1707, ge- 
 aggreert d. 17. Junij 1767, geregistreert fº. 443 B. fº.1108 1Jº.C.fº.62. Nº.370 
 grood in capitaal de summa van twee duijsent Caroli guldens, welke 
 obligatie door doode van den Heer Jacob van de Graaff, in leven Predikant 
 binnen dese Stad, op desselfs eenigste Soon en universele Erfgenaam 
 ab intestato, den Heer en Mr. Jacob Winter van de Graaff, onsen meden Raads- 
 vrient is gedevolveert en bij ons Schepenen seer wel is bekent. 
                                                    2º. Een obligatie ten laste van de Arckemehen d.d. 1. Julij 1752, sprekende 
 ten name van de Heer Jacob Winter van de Graaff en Vrouwe Reiniera 
 Geertruijd Persoon Ehelieden, grood twee duijsent guldens. 
                                                    3º. Een obligatie ten laste van de Arckemehen d.d. 1. Julij 1752, spre- 
 kende ten naame van de Heer Jacob Winter van de Graaff en Vrouwe 
 Reiniera Geertruijd Persoon Ehelieden, grood een duijsent guldens, 
 welcke drie obligatien, als 1 ten laste van de Generaliteijt grood twee 
 duijsent guldens en twee ten laste van de Arckemehen op Veluwen 
 onder Nijkerk gelegen, grood te samen drie duijsent guldens, door het 
 overlijden van wijlen den Heer en Mr. Jacob Winter van de Graaff en Vrou- 
 we Reiniera Geertruijd Persoon, aan de Comparant en desselfs Ehevrouw 
 bij een provisionele verdeling zijn toebedeelt en gedevolveert; belovende 
 sij Comparanten om aan HaarHoogwelgeb., soo ras het magescheijt sal 
 zijn gemaakt, het nodige schijn en bewijs bij extract te sullen geven 
 na behooren. 
 Voorts verklaarden de Comparanten van bovengem. obligatien en ag- 
 terstedige renten voldaan en betaalt te zijn, belovende over sulks 
 deselve te wagten en wahren kommervrij als erfkoops regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.  Actum d. 18. Novemb. 1769. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Van de Graaff en Scheltinga Schepenen compareerde Andries 
prothocol Rub. Markt Rijkessen Apeldorn en bekende, ingevolge appointement van den 17. 
fº. 284vs. Schoenmakers November 1769, met permissie van Haar WelEd. en Achtb. en met 
Straat fº. 258 Hoven voorkennis van desselfs Schoonsuster Anna Wittop, ter leen ontfan- 
fº.44. Landen tussen gen te hebben en opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan sijn 
de beijde Sijpels fº. 280 twee minderjarige Kinderen,met naame Rijket en Steijntje 
 Apeldorn, bij wijlen Geurtje Wittop in ehestand verwekt, ijder de sum- 
 ma van twee hondert ses en sestig gulden, saam bedragende vijf hon- 
 dert twee en dertig gulden. 
 Dat ijder van dese Kinderen, meerderjarig geworden zijnde, voorsr. capitalen 
 sal kunnen opeijschen jaarlijks op dato ondergeschreven, mits ver- 
 pligt wesende ’t selve den Comparant haar Vader drie maaden te vooren 
 opteseggen. 
 Gelijk den Comparant mede sal vrijstaan die voorsr. capitalen aan sijn 
 gem. Kinderen afteleggen als het hem sal goedvinden, dog verpligt blij- 
 vende deselve een vierdeel jaar te vooren te waarschouwen. 
 Tot securiteijt van voorgemelte penningen heeft de Comparant, naa 
 volkomene informatie van verwillekeurings kragt en werking, aan dese 
 sijn twee Kinderen, buijten forme van proces en bij parate executie, 
 verbonden en verwillekeurt des Comparants gehelen inboedel, sijlver, 
 goud, linnen, bed, bulster en generalijk alle sijne gerede goederen, 
 niets ter wereld daar van uijtbescheijden, bij insuffisance derselver stelt 
 Comparant tot een speciaal onderpand: 
 1º. een geregte vijfde portie in de eek of runmoole buijten dese Stad, 
   2º. 
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 2º. een schuur op de Vollers Brink, 
 3º. een schuur aan de Koorn Markt op de hoek van de Schoemakers Straat, 
 4º. het huijs daar Comparant in woond, 
 5º. de hof gelegen in de Oude Touwbaan tussen de hoven van dr. 
      Huijsman en de Coster van Elspeet. 
Geprothocoll. ten nieuw. Daar benevens bekent den Comparant mede ter leen opgeno- 
prothoc. Rub. Markt men en ontfangen te hebben en dienvolgens opregt en deugdelijk 
fº.284vs. Schoemakers schuldig te zijn aan Jannetje Apeldorn, desselfs meerderja- 
Straat fº. 258 Hoven rige Dogter bij wijlen gem. Geurtje Wittop in ehestand verwekt, 
fº. 44 Landen tussen de twee hondert ses en sestig gulden, welke ten wedersijden jaar- 
beijde Sijpels fº. 280. lijks op dato deser kan werden opgeeijscht en opgeseijt, mits 
 den een den anderen drie maanden te vooren waarschouwende. 
 Tot securiteijt van voorschreven penningen heeft de Comparant, 
 op gelijke wijs als boven van de kragt en werking der willekeu- 
 ring geinformeert wesende, aan sijn voorsr. oudste Dogter bij parate 
 executie en buijten forme van proces verwillekeurt alle sijne 
 gerede goederen, niets ter wereld van deselve uijtgesondert, ver- 
 bindende verder tot een speciaal onderpand alle die vaste en 
 ongerede goederen, in die ordre, als deselve hier boven staan 
 gespecificeert, en sulks met renunciatie van alle exceptien 
 deese eenigsints contrarierende, in specie van ongetelden gelde. 
 Actum Harderwijk, den 20. Novemb. 1769. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Coenraad Oijen 
 Weduwenaar en Boedelhouder van Lijsbet Versteeg ter eenre, Jan 
 Veehof en Alberta Oijen Eheliedn., Albertus Oijen en Hendrina Buij- 
 tenhuijs Eheldn., Kinderen en Erfgenamen van wijlen gem. Lijsbet 
 Versteeg ter andere sijde, en verklaren met elkanderen te hebben 
 opgerigt volgende boedelscheiding. 
 Dat de tweede Comparanten ten aansien van haar Moeders nala- 
 tenschap sullen hebben en genieten samentlijk hondert dalers, 
 waar van sij mits dese verklaren volkomen voldaan en betaalt te 
 wesen, nadat sij alvorens haar voorsr. Moeders klederen, sijlver en 
 goud tot haar lijk gehorende, hadden van haar voorsr. Vader ont- 
 fangen en in vriendschap onder malkanderen verdeelt. 
 Daarentegen sal den eersten Comparant voor sig hebben en behouden 
 den gehelen overigen boedel met desselfs lusten en lasten, en wel 
 in specie een huijs aan de Smeepoorter Brink naast dat van de 
 Poortier, soo als thans bij Wilmijntje van Dalfsen bewoond werd, als 
 meede een hof buijten deGroote Poort tussen de hoven van de Wede. 
 G. Poel ter eenre en die van Rijket Apeldorn ter andere sijde, soo 
 als bij de eerste Comparant selve gebruijkt werd, deese twee parcelen 
 aan haar voorsr. Vader soo veel haar aangaat in volkomen eijgendom 
 transporterende en mits dese overgevende, met belofte om mal- 
 kanderen te wagten en wharen als erfmagescheijts regt is, ver- 
 bindende ten dien eijnde haarlieder persoon en goederen, ten bedwang 
 en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, den 27. Novemb. 1769.  
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Rijket Cornelissen Schuijrman, 
   als  
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 als meede Oldert Oldersen en Willem Roest als aangestelde Voogden over 
 den minderjarigen Cornelis Cornelissen Schuurman, ingevolge resolutie 
 van den 16. Maart 1769 door de Heeren van de Magistraat deser Stad 
 ad hunc actum speciaal geauthoriseert, en mede namens en de rato cave- 
 rende voor den uijtlandigen Hendrik Cornelissen Schuurman, te samen 
 Kinderen en respective Erfgenamen van wijlen Cornelis Schuurman en 
 Metjen Hendriks in leven Ehelieden, dewelke verklaarden op den 15. 
 April 1769 in  ’t openbaar te hebben verkoft en over sulks kragt deses 
 te cederen en transporteren aan Dirk Woutersen en Hendrica van den 
 Ham Eheldn. ende haare Erven een Huijs en erve met een plaats daar 
 agter, staande en gelegen in de Luttekepoort Straat binnen dese Stad 
 naast het huijs van Bessel Albertsen ter eenre en het huijs van Gerret 
 Scherrenberg ter andere sijde, met alle desselfs regt en geregtigheijt, 
 lusten, lasten en servituten, doende jaarlijks in  ordinaris verpon- 
 dinge, behalven de stadstuijver, ƒ 7-5-4 en verdere lasten daar op 
 staande, ende sulks voor een somma van een duijsent en agt 
 guldens.  
 Aan Oldert Oldersen en Harmina Rijkessen Eheliedn. ende haare 
 Erven een Hoff, gelegen in de Nijptang buijten dese Stad naast 
 den hoff van Burgermeester Westervelt ter eenre en den hoff 
 van Pieter Eggen ter andere sijde, doende jaarlijks in ordinaris 
 verpondinge, behalven de stadsstuijvers, :-10-12, ende sulks voor eene 
 somma van twee hondert en agt en dartig guldens. 
 Van alle welke koopspenñ. de Comparanten respectivelijk be- 
 kennen voldaan en betaalt te zijn, belovende over sulks voorsr. 
 parcelen te wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt (de 
 verpondinge over ordinar. 1767 als meede ’t straat en heerstedegeld 
 tot ultº. Junij 1769 incluijs) daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
 alles onder verband en submissie als na regten.  Actum den 29. Novemb. 
 1769. 
 
Geprothocoll. ten  Voor deselve Schepenen compareerde Coenraad Oijen, volgens boedel- 
nieuw. prothocoll scheijding met sijn twee Kinderen, bij wijlen Bet Versteeg ehe- 
Rub. Smeepoorter Brink lijk geprocreërt, op den 27. Novemb. jongstleden voor twee Schepenen 
fº.51vs en hoven fº.16vs. gepasseert, Eijgenaar en Besitter van onderstaande ongerede goederen, 
 en bekende voor sig en sijn Erven wegens opgenomen en ter leen ont- 
 fangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Jan Gel- 
 derman, Roeijdrager deser Stad, en Gerretje Loge Ehelieden en haar 
 Erven eene summa van drie hondert Caroli guldens ad twintig 
 stuijvers het stuk, daar voor Comparant belooft jaarlijks op de ver- 
 schijndag (heden over een jaar d’ eerste) te sullen betalen vier 
 gelijke guldens van ijder hondert en daar meede te continueren 
 tot de effective aflosse toe, die alle jaar op gemelte verschijndag 
 sal kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel jaar te 
 vooren van d’ eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en onverhoopte kosten verbind 
 Comparant in specie een huijs, staande binnen dese Stad aan de Smee- 
 poorter Brink, naast het huijs van de Poortier van gem. poord, 
 soo als hetselve tegenswoordig in huur bewoond werd door Wilmijntje 
 van Dalfsen, als mede een hof buijten de Groote Poort gelegen, 
 tussen de hoven van Rijket Apeldorn ter eenre en de Wed. G. Poel 
   ter 
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 ter andere sijde, soo als bij Comparant selve gebruijkt werd, stel- 
 lende tot een verdere whaarschap sijn persoon en alle sijne 
 goederen ten bedwang en submissie als na regten, met renun- 
 ciatie van alle exceptien dese contrarierende, in specie van 
 ongetelden gelde.  Actum d. 30. Nov. 1769. 
 
 Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerde Peter Wil- 
 lemsen van der Hoeff als Volmagtiger van Henrikje Everts, 
 ingevolge acte van volmagt d. 26. Meij 1769 voor de Heeren 
 van de Magistraat deser Stad gepasseert en bij ons gesien, 
 gelesen en bevonden zijnde sulks te behelsen, dewelke verklaar- 
 de namens sijne voorñ. Principalinne bij coops contract van den 
 11. Nov. 1769 uit de hand te hebben verkoft en over sulks kragt 
 deses te cederen en transporteren, aan en ten erflijken behoeve 
 van Willem Prijs en Johanna Cirkel Ehelieden een Huijs en 
 erve, staande in de Donker Straat binnen dese Stad naast het 
 huijs van Jan Schut ter eenre en het huijs van Aard Reijnt- 
 sen Koning ter andere sijde, zijnde dit huijs door denselven 
 A. R. Koning aan Comparants Principalinne bij testament van den 
 15. Decemb. 1766 gelegateert en nader, bij scheijdinge voor Sche- 
 penen deser Stad den 21 Junij 1769 gepasseert,toegedeelt met 
 alle desselfs regt en geregtigheijt, lusten, lasten en ser- 
 vituten, in specie mede ten aansien van het geene in 
 gem. scheijdinge tussen de respective Erfgenamen van 
 gem. Koning en des Comparants Principalinne is bedongen 
 = dat onder dit gecedeerde huijs mede gehoort het camertje in 
 = het voorsr.  huijs daar naast benevens de kelder, daar men van 
 = de plaats van dit gecedeerde huijs ingaat, en wel onder 
 = de camer in de Israals Straat, met het verdere beding, dat 
 = noojt off immermeer door de Eijgenaars van het andere huijs 
 = voorsr. een raamt in de gem. camermuijr, dat op de plaats 
 = agter dit huijs soude kunnen uijtsien off ligt scheppen, 
 = sal mogen geset worden, breder bij voorsr. scheidinge gemelt 
 = 21 Junij 1769 quorsum relatio; doende in ordinaris verponding 
 3-14-6, ende sulks voor een summa van negenhondert gulden 
 vrijgeld, daar van den Comparant in voorsr. qualiteijt bekende vol- 
 daan te zijn, belovende over sulks dit gecedeerde en getranspor- 
 teerde goed ten allen tijde te sullen wagten en wharen kom- 
 mervrij en alle voorpligt (de verponding ordinar. 1768 en het straat 
 en heerstede geld verschenen ult. Junij 1769 inclusive en verdere 
 lasten) daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na regten.  Actum den 2. Decemb. 1769. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen loofden en wierden Burgen, 
 als voorvank regt is, Eijbert Gerretsen en Jan Rietvelt voor het erf 
 en sterfhuijs van Geurt Roest en Beerdje Gerrets in leven Eheldn.; 
 des beloofden Maritje Roest, Gerret Roest, Aard Roest, Willem Roest 
 en Gerret van Luijk, Curator van de innocente Harmijntje Roest, 
 mitsgaders alle Voogden vanBerendina en Elisabeth Roest, min- 
   der 
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 minderjarige Kinderen van Willem Roest en Trijntje de Goejer in leven 
 Ehelieden, samentlijke Kinderen en Kindskinderen van voorsr. Eheliedn., 
 gem. Burgen te vrijen als regt is.  Actum Harderwijk, den 5. Decemb. 1769. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Oosterbaan en Scheltinga Schepenen compareerde Willem Zuijk 
prothocoll Rub. Hoog voor sig en als Vader en Voogd van sijn minderjarige Kinderen, bij wijlen 
Straat fº. 178. Hendrikje Hoogstee in ehestand verwekt, met permissie en auctori- 
 satie van Haar WelEd. en Achtb. d.d. 4 Decemb. 1769, bekende wegens 
 opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk 
 schuldig te weesen volgens gem. auctorisatie, aan Andries Snel 
 en Cornelis Claver als Voogden van de minderjarige Gosen Panne- 
 koek, Soon van Claas Pannekoek en Grietje Claver in leven Eheliedn., 
 eene summa van driehondert gulden, daar van de Comparant belooft 
 jaarlijks op de verschijndag (heden over een jar d’ eerste) te sullen 
 betalen vier gelijke gulden van ijder hondert en daar in te continueren 
 tot de volle aflosse toe, die alle jaar opgem. verschijndag kan 
 geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens opgeseijt of opgeeijscht 
 zijnde; tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten verbind 
 de Comparant voor sig en qq ’t huijs bij hem bewoond werdende, staande 
 binnen dese Stad in de Hoogstraat tussen de huijsen van Zeger Buij- 
 tenhuijs ter eenre en dat van Claas Wesenhagen ter andere sijde, 
 stellende tot een verdere whaarschap sijn persoon en goederen, met 
 renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, in specie van 
 ongetelden gelde.  Actum 5. Decemb. 1769. 
 
 Voor Holthe en Scheltinga Schepenen compareerde Mechteld Hen- 
 driks, Wede. van Teunis van Asselt, en verklaarde het erf en sterf- 
 huijs van geseijde haar Man te verburgen als voorvank regt is 
 met de personen van Peter Pater en Rut Huijgen, die insgelijks, 
 præsent zijnde, die borgtogt hebben aangenomen; des beloofde 
 eerste Comparante haare Borgen te sullen indemniseren. 
 Actum Harderwijk, den 11. Decemb. 1769. 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde IJsak Offenberg 
 en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop uijt de hand te hebben 
 verkogt ende over sulks kragt deses te cederen en in vollen eijgendom 
 te transporteren aan Jacobus Doorschot en Adriana van Reijnbergh 
 Echteldn. en haar Erven een huijs en erve met een schuur daar annex, 
 staande hier ter stede in de Wullewevers Straat op de hoek van de 
 Schoemakers Straat ter eenre en het huijs in de Wullewevers Straat 
 van Lambert Haverkamp ter andere sijde, en met geen andere lasten 
 beswaart als met een ords. jaarlijkse verpondinge, met de stadsstuivers, van 
 5-2-2, ende sulks voor een summa van 1850 guldens vrijgeld, waar 
 van den Comparant ten vollen voldaan en betaalt bekende te zijn. 
 Belovende mits dien het voorsr. huijs en erve met de schuur daar 
 annex te wachten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de ordns. 
 verpondinge over 1768 en het heerstedegeld ult. Junij verschenen over 
 den jaare 1769, daar van aftedoen als erfkoop regt is, alles onder berband 
 en submissie als na regten.  Actum den 17. Decemb. 1769. 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerden Anna Eli- 
 sabeth Allard, geassisteert met Mr. Johan van Erkelens, ter eenre 
 en Mr. Abraham van de Graaff, Secretaris deser Stad, bij resolutie 
 van den 18. Decemb. 1769 door de Heeren van de Magistraat hier toe 
   spe 
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 specialijk geauctoriseert, ter andere sijde, verklaren met el- 
 kanderen in deser voegen overeengekomen te zijn: 
 Dat sij eerste Comparant voor sig en meede als eenige en uni- 
 versele Erfgenaam van wijlen haar Broeder Wilhelmus Jacobus 
 Allard, in leven Conrector van ’t Veluwsche Gijmnasium 
 binnen dese Stad, volgens testamentaire dispositie van 
 d. 31. Meij 1766, eenige meubilaire goederen en desselfs 
 bibliotheecq had verkoft en bevonden wiers dat naa vol- 
 doening der schulden suijver in contant geld overbleef agt 
 hondert een en negentig gulden en een stuijver, segge ƒ 891:1:, 
 wel siende dat sij Comparant buijten staat was om van de 
 jaarlijkse reveuen van dat geld te kunnen subsisteren 
 en hetselve capitaal verterende, in korte jaaren van alles 
 soude wesen gepriveert, is naa rijpen raade geresolveert 
 geworden ’t gemelte capitaal in een vollen en volkomen 
 eijgendom overtegeven, gelijk sij doet kragte deser, ten 
 behoeve van de Stad Harderwijk, ten eijnde Haar WelEd. 
 en Achtb. daar meede kunnen doen en handelen naa wel- 
 gevallen. 
 Belovende daar en boven dat, soo drae ’t koper en tin als 
 anders, waar van behoorlijke inventaris gemaakt 
 sal werden en sij Comparante tegenswoordig nog besit, in 
 het openbaar sal wesen verkoft, de penningen daarvan 
 komende mede ter dispositie van Haar WelEd. en Achtb. 
 sullen verblijven; renuncierende bij dese wel expresselijk 
 van alle regt, actie of pretensie, die sij nu of ten allen 
 tijde soude kunnen formeren. 
 De tweede Comparant, volgens last en auctorisatie van Haar 
 WelEd. en Achtb. ingevolge bovengemelte resolutie, ver- 
 klaart die gem. ƒ 891:1: ontfangen te hebben en de res- 
 terende penñ. van het nog onverkofte koper en tin als anders 
 te sullen ontfangen, om deselve ter goedvinden van Haar WelEd. 
 en Achtb. te besteden. 
 Belovende in sijn vooraangetoge qualiteijt en volgens uijt- 
 drukkelijke last en auctorisatie van Haar WelEd. en Achtb. 
 aan Anna Elisabeth Allard, eerste Comparante in dese, 
 alle jaar, soolang deselve in levende lijve is, te sullen 
 betalen thien gulden van ijder hondert bij wijse van een 
 jaarlijkse lijfrente, welke immediaat met haar dood 
 sal koomen optehouden, sonder dat deselve gedurende 
 haar leven in ’t minste of geringste sal werden verkort 
 ofte met eenige lasten beswaart; tot nakominge deser 
 verbind de tweede Comparant uijt last voorsr. alle deser 
 Stad jaarlijkse inkomen en revenuen, om het manquerende 
 daar aan te verhaalen. 
 Ten waaren oirkonde is dese bij ons nevens de Comparanten 
 getekent en twee eensluijdende hier van opgerigt, binnen 
   Har 
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 Harderwijk, den 19. December 1769.  was met diverse handen onder- 
 tekent 
   H.H. Pannekoek 
   H.J. Schrassert 
   A.E. Allart 
   Joh. van Erkelens qq 
   Abr. van de Graaff 
                               Secr. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Van de Graaff en De Meester Schepenen compareerden Hendrik 
prothocol Rub. Hoog Harshoorn en Jannetje Dirks Eheliedn. , welke bekenden voor sig en 
Straat fº. 173 vs. Ho- haar Erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen penñ. opregt 
ven fº. 16. en deugdelijk schuldig te weesen aan en ten erflijken behoeve 
 van Maria Ossenberg, Wede. van Cornelis Timmer, twee hondert 
 gulden ad 20 stuijvs. ’t  stuk, waar voor Comparanten beloven 
 te betalen jaarlijks aan rente vier guldn. van ijder hondert op 
 den verschijndag (heden over een jaar de eerste) sullende daar mede 
 continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op gem. ver- 
 schijndag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens 
 van d’ eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten verbinden Com- 
 paranten in specie haar huijs in de Hoog Straat, staande tussen 
 de huijsen van Jan IJsendorn en dat van onsen meden Raadsvrind 
 Apeldorn, mitsgaders haarlieder hof, gelegen buijten de Groote 
 Poord, naast de hof van  Dr. Fabritius ter eenre en die van Cor- 
 nelis Buurman ter andere sijde, soo als beijde die parcelen bij 
 haar selven bewoond en gebruijkt werd, stellende tot een verdere 
 whaarschap haar personen en goederen ten bedwang als naa 
 regten, met renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, 
 in specie van ongetelden gelde.  Actum den 20. Decemb. 1769. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerden 
prothocoll Rub. Hoog Franciscus Martinius en Geertruij Oosterbaan Eheliedn., welke 
Straat  fº.176 verklaarden in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en kragt deser te cederen en transporteren aan Jan Hendrik 
 Benedictus en Hendrica Mulder Eheliedn. een huijs, kelder en 
 verdere ap en dependentie, staande in de Hoog Straat tussen 
 de huijsen van de Wede. van Gerret Poel en dat van Claas Wesenhagen, 
 doende in ordinaris verpond., sonder stadsstuijver, drie gulden en 
 aan straatgeld eene gulden, soo en als den eerste Comparant 
 hetselve door Jacob Lubbertsen en Aaltje van Hussel, in leven 
 Eheliedn., d. 11. Julij 1767 getransporteert is, onder dese expresse 
 conditie dat gem. Aaltje van Hussel gedurende haar leven 
 daar in sal blijven woonen sonder eenige huur als anders daar 
 voor te betalen, soo nogtans dat met haare bewilliging, in præ- 
 sentie van Aard Muller en Jan IJsendorn afgegeven, deese Kope- 
 ren met aanstaande Meij gem. huijs met haar woon sullen 
 betrekken en ’t selve gebruijken naa goedvinden, sulks voor 
 een summa van vijf hondert en vijftig gulden vrijgeld, waar van 
 jaarlijks, aanstaande Paaschen over een jaar de eerste ter- 
 mijn wesende, te betalen vijftig gulden in mindering der koops- 
   peñ. 
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 penñ. en daar en boven drie gulden van ijder hondert aan rente van 
 gem. ƒ 550-:-, en daar mede jaarlijks te continueren, te we- 
 ten met het betalen van 50 gld. in mindering der koopspenñ. 
 en drie per cent aan rente van het resterende capitaal, be- 
 lovende over sulks voorsr. huijs te wagten en wharen kommer- 
 vrij en alle voorpligt, tot de verponding 1768, het straatgeld 
 tot Augus. 1769 en het heerstedegeld tot ult. Junij 1770, afte- 
 doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als naa 
 regten. 
 Des compareerden Jan Hendrik Benedictus en Hendrica 
 Mulder Eheliedn. voorsr., welke bij dese verklaarden en 
 beloofden voorsr. koopspenñ. te sullen betalen, als meede 
 een jaarlijkse rente van drie guld. van ijder hondert, tot- 
 dat gem. penñ. ten vollen voldaan sullen zijn, verbindende 
 in specie voorsr. huijs met sijn ap en dependentie om gem. 
 koopspenñ. mitsgaders de renten en onverhoopte kosten daar  
 aan te kunnen verhalen, stellende tot een verdere whaar- 
 schap haar personen en goederen, met renunciatie van alle 
 exceptien dese contrarierende, in specie van ongetelden geld. 
 Actum 23. Decemb. 1769. 
 
 Voor Boonen en De Meester Schepenen en Overweesmeesteren 
 compareerden Hendrik Priester en Jan Harmsen, als Voogden van 
 de onmundige Teunisjen Thijssen, Dogter van Tijsch Jansen 
 en Gerritje Mulders in leven Eheldn., vermogens auctorisatie 
 van Haar WelEd. en Achtb. d.d. 6 Januar. 1769, dewelke bekent 
 hebben in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, 
 gecedeert en getransporteert, doende sulks kragte deser, aan Br. 
 J. Apeldorn en Elisabeth van Holck Echteldn. een derde part 
 van een leedige plaats gelegen in de Olij Straat, soo als deselve 
 is afgebaakt en afgedeijlt, voor een summa van ses en veer- 
 tig guldens seventhien stuijvers, van welke koopspenningen 
 de Comparanten bekent hebben voldaan te zijn, belovende 
 derhalven voornoemde parceel te wagten en te wahren kom- 
 mervrij en alle voorpligt, als van verpondinge ordinair 1767 ad 
 10 st. 10 pen., daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 en submissie als na regten.  Actum den 30. December 1769. 
 
 Voor deselve Schepenen en Overweesmeesteren compareerden de 
 selve Comparanten qual. præd., welke bekent hebben in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft, gecedeert en getrans- 
 porteert, doende sulks kragt deses, aan Reijer den Grooten 
 en Hendrikje Hendriks Echtelied. twee derde parten van een 
 ledige plaats, gelegen in de Olij Straat, soo als deselve thans 
 bij Koperen gebruijkt word, voor een summa van drie en 
 negentig guldens en darthien stuijvers, van welke koopspenñ. 
 Comparanten bekent hebben voldaan te zijn, belovende der- 
 halven voornoemde parceel te wagten ende te wahren 
 kommervrij en alle voorpligt, als van de verponding ordi- 
 nair 1767 1-1-4, daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder 
   ver 
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 verband en submissie als na regten.  Actum den 30. December 1769. 
 
 

Lectum et Recognitum 
d. 12. Januar. 1770. 

 
 

 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Peter Woutersen, 
 siek te bed leggende, dog sijn verstand en uijtspraak volkomen 
 magtig, en Hendrikje Gerrets, met ons gaande en staande, mede 
 haar verstand ten vollen magtig, Ehelieden, verklaren uijt kragt 
 van de clausule reservatoir, bij haarlieder huijwlijkse voorwaarde 
 den 5. Augus. 1735 binnen dese Stad ter goeder trouw opgerigt, 
 uijt onderlinge liefde en toegenegentheijt malkanderen en den 
 een den anderen, doende sulks reciproce kragt deser, te legateren 
 en bemaken het vrugtgebruijk van haarlieder natelaten ge- 
 rede en ongerede goederen, ten eijnde de langstlevende deselve 
 na tugtregten sijn of haar leven lang kan gebruijken buijten 
 bespiering van ijmand. 
 Werdende van dese tugt uijtbescheijden haarlieder klederen, sijlver, 
 goud, en ’t gunt verder tot haar lijf behoort, willende dat deselve 
 immediaat naa doode des eerststervende sullen vererven en genoten 
 werden bij desselfs naaste Erfgenamen ab intestato, met dese 
 uijtsondering nogtans, dat de eerste Comparant Peter Woutersen 
 prælegateert en bemaakt aan Peter Berendsen, Soon van Berend 
 Meijntsen en Metje Peters in leven Ehelieden, twee sijlvere 
 schoe gespen, welke d’eerste Comparant gewoon is dagelijks te 
 dragen. 
 Dan nog twee sijlvere kuit gespels, welke d’eerste Comparant 
 gedragen heeft, aan Peter Hoefnagel, Soon van Aalt Hoef- 
 nagel en Wilmina Dijsbergen Ehelieden, als meede nog aan 
 Aalt Hoefnagel een paar sijlvere broek knoopen, bij de eerste 
 Comparant gedragen. 
 Waar meede Comparanten deese haare laatst en uijterste wille 
 sluijten, begerende dat dese in forma van testament, legaat, 
 codicil of andere betere, soo als hetselve best kan bestaan, 
 naa haar dood sal werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Harderwijk, 
 den derden Januarie 1770.  was nevens twee cachetten in rood lak 
 getekent  Jan Apeldorn. D. Boonen. 
 
Geprothocoll. ten  Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Cornelis Buur- 
nieuw, prothoc. Rubr. man en Geertruij Hoenders Ehelied., welke bekenden voor sig en haare 
Markt fol. 282. Erven opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Aulbert Wulven en 
 Gerret van Luijk, als Voogden van de minderjarige Kinderen van 
 IJsak Ossenberg en Elisabeth Snel in leven Ehelieden, een summa 
 van drie hondert guldens Hollands ad 20 st. ’t stuk, waar voor sij Com- 
 paranten belooven jaarlijks op de verschijndag (heden over een 
 jaar d’ eerste) te sullen betalen drie gulden en tien stuijvers 
 van ijder hondert en daar mede te continueren tot de finale af- 
   los 
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 losse toe, die alle jaar op gem. verschijndag sal kunnen en mo- 
 gen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens van d’ eene of andere 
 sijsde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten vebinden 
 Comparanten haarlieder huijs aan de Coorn Markt tussen de 
 schuur van Bunskerken en het steegje, soo als bij haar be- 
 woond werd, stellende tot een verdere whaarschap haar perso- 
 nen en goederen ten bedwang en submissie als na regten, met 
 renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, in specie 
 van ongetelden gelde.  Actum den 16. Januar. 1770. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen en Overweesmeesteren 
 compareerde Jannetjen Otten van Ark, Wede., dewelke sig sullende 
 verandersaten, en verklaarsde aan haar twee minderjarige Kinde- 
 ren, bij Evert Hendriksen Morren ehelijk verwekt, met naame 
 Annetjen en Evert Evertsen Morren, voor haar Vaders versterf 
 te bewijsen ijder een summa van drie gulden, welke sij Com- 
 parante beloofde te sullen betalen wanneer deselve meer- 
 derjarig sullen zijn geworden, daar voor verbindende haar 
 persoon en goederen, onder submissie als na regten. 
 Voorts heeft de Comparante belooft en aangenomen om haar bo- 
 vengem. Kinderen tot meerderjarigheijt naa behooren te sul- 
 len alimenteren, alsmede om de schulden des boedels te sullen 
 voldoen. Hier over waaren aan en meede te vreden Otto van Ark 
 en Harmannus Poelman, als door de Heeren van de Magistraat 
 aangestelde Voogden, op wiens verklaring wij dese hebben geap-  
 probeert en getekent binnen Harderwijk, den 20. Januar. 1770. 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen loofden en wierden Burgen 
 als voorvank regt is Jan Gerret van Dulmen en Oldert Olders 
 voor het erf en sterfhuijs van Fennetje de Wit, Wede. van Har- 
 mannus Schellings, als eenige Soon en Erfgenaam universeel 
 van sijn gem. Moeder, geseide Burgen te vrijen als erfhuijs regt is. 
 Actum Harderwijk, den 23. Januar. 1770. 
 
 Voor De Meester en Scheltinga Schepenen compareerde Vrouwe 
 F.H. Pannekoek, Ehevrouw van E.J. Ammon, in dese geassis- 
 teert met desselfs Broeder H.H. Pannekoek, en verklaarde in 
 de beste en bestendigste forme regtens te constituieren en 
 magtig te maaken haare geseijde Eheman E.J. Ammon, 
 ten eijnde naamens haar Comparante mede te verbinden 
 haar persoon en goederen, en speciaal een erve en goed te Heerde 
 in den Hoofthoek gelegen, den Bijsterbosch genaamt, voor 
 de goede administratie en registrature, als haar geseijde 
 Eheman E.J. Ammon in qualiteijt als Prothocolhouder des 
 Ampts Ede staat te doen, daar omtrend alles te doen en te 
 verrigten dat sij Comparante, præsent zijnde, soude konnen 
 mogen en moeten doen, ook namens haar te renuncieren van 
 de exceptie senatus colsulti vellejani et auth. cod. siqua 
 mulier, den Vrouwspersonen verleent, en van welkers kragt sij be- 
   ken 
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 kende genoegsaam geinformeert te zijn, alles met magt van 
 substitutie en belofte van ratihabitie, daar toe verbindende haare 
 persoon en goederen.  Actum den 25. Januar. 1770. 
 
 Voor Van de Graaf en Scheltinga Schepenen compareerde Willem Wilberts, 
 rustend Predikant op Batavia, welke verklaarde in de beste en besten- 
 digste forme regtens te constitueren en magtig te maken, doende 
 sulks kragt deser, Harmannus Wilberts, tot Hoorn woonagtig, om in naam 
 van den Comparant te verkopen de volgende vijf stuks obligatien ten 
 laste van de Provincie Holland en Westvriesland ten comptoire Enk- 
 huijsen: 
 1. grood elf hondert gulden op de naam van de Kinderen van Pieter Corne- 
 lissen Boon, gedateert d. 20. Maart 1698, geregistreert fº. 830. 
 2. een dº. grood elfhondert twee en tagtig gulden en agt stuijvers, op 
 naam van Christiaan Spillenaar, gedateert d. 1. April 1707, geregistreert 
 fº. 1100. 
 3º. een dº. grood duijsent gulden op de naam Adriaan Coijmans, gedateert 
 d. 15. Septemb. 1704, geregistreert fº. 969. 
 4. een dº. grood vier hondert agt en vijftig gulden seven stuijvers op naam 
 van Christiaan van Holst, gedateert d. 1. Novemb. 1708, geregistreert 
 fº. 1196. 
 5. een dº. grood vier hondert gulden op naame van Ente Roemers en 
 Hendrik Jansz.Korvemaker, als Voogden van Lijsebetjen IJsbrands Loots, 
 gedateert d. 28. Augus. 1692, geregistreert fº. 793. 
 Deselve aan de Koper of Kopers respective naa coustume locaal 
 te transporteren, als meede voor alle evictie en namaning te caveren 
 en daar toe des Comparants persoon en goederen te verbinden, voorts 
 penningen te ontfangen en generalijk alles te doen wat de Comparant, 
 selve præsent zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, sullende 
 de Geconstitueerde verpligt zijn te doen bewijs, rekening en reliqua. 
 Actum den 26. Januar. 1770. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen compareerde Hendrikje Gerrets, 
 Weduwe en volgens testamentaire dispositie, voor deser Stad Schepe- 
 nen den 3. Januar. 1770 gepasseert, getugtigde Boedelhoudersche van 
 wijlen Peter Woutersen Hoefnagel, geassisteert met haar Soon Aald 
 Hoefnagel ter eenre, Wouter Hoefnagel en Elsje Pleunis Ehelieden, 
 Metje Hoefnagel, Wede. en Boedelhouderse van Berend Meijntsen, Berend 
 Hoefnagel en Annetje Jans Ehelieden, Aald Hoefnagel en Wilmina 
 Dijsbergen Ehelieden, de Vrouwen met haare Ehemans geassisteert, en  
 gem. Weduwe met Wouter Hoefnagel geassisteert, Kinderen en Erfgena- 
 men van wijlen gem. Peter Woutersen Hoefnagel ter andere sijde, 
 verklaren dat, vermits de eerste Comparante, volgens huijwlijks voorwaarde 
 met haar gem. overleden Eheman voor het ingaan van haar 
 huijwlijk den 5. Augus. 1735 binnen dese Stad opgerigt, den ge- 
 helen boedel in een vollen gemeenschap met deselve beseten 
   heeft 
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 heeft, om bijsondere redenen, haar permoverende, van de tugt wel 
 heeft willen renuncieren, gelijk sij doet bij deesen, dienvolgens 
 met de voorsr. Kinderen en Erfgenamen van wijlen haar gem. 
 Eheman in deser voegen heeft opgerigt dese volgende boedel- 
 scheijding. 
 Nadat, volgens teneur van bovengemelte testamentaire 
 dispositie, d’eerste Comparante heeft overgegeven aan Peter 
 Berendsen, Soon van Berend Meijnsen, en  Metje Peters in leven 
 Ehelieden haar overleden Mans sijlvere schoegespen, des- 
 selfs dito kuijtgespen aan Peter Hoefnagel, Soon van Aalt 
 Hoefnagel,  en Wilmina Dijsbergen Ehelied. en aan gem. 
 Aalt Hoefnagel een paar sijlvere broeksknopen, gelijk 
 ook de klederen en t’gunt verder tot wijlen haar Mans lijf 
 was gehorende, aan desselfs Kinderen en Erfgenamen had 
 overgegeven, welke sijlieden onderling met malkanderen 
 verdeelt hebben. 
 Hebben sijlieden met den anderen in tegenwoordigheijt van 
 Aard Muller en Jan Claasen een onpartijdige en onvervanke- 
 lijken staat van den gehelen boedel geformeert, volgens 
 memorie d. 30. Januar. 1770 door haar beijden ondertekent, 
 zijnde dienvolgens samentlijk overeengekomen dat d’ eerste 
 Comparante vrij en buijten eenige kosten aan de gem. Kinderen 
 en Erfgenamen van wijlen haar Eheman soude uijtkeren 
# dus ieder voor sijn de summa van vier hondert gulden, #  bekennende bij dese hier- 
vierde portie een hon- van volkomen voldaan en betaalt te wesen, renuncierende 
dert gulden. van den eijsch van inventaris, narekening, en generalijk van 
 alle actie of prætensie, welke sij nu of ten eeuwigen dage 
 op den boedel wegens de nalatenschap van wijlen haar Vader 
 soude kunnen formeren, deselve met alle haar lusten en lasten, 
 in specie een huijs binnen dese Stad in de Hoogstraat tussen de 
 huijsen van den Oud Burgermr. Boonen en de Wed. Gerret Poel 
 staande, en hof buijten de Stad bij de oude moole naast die 
 van Dr. S. Schot gelegen, cederende, en soo veel haarlieden moge 
 aangaan, in vollen en volkomen eijgendom transporterende aan 
 Hendrikje Gerrets voorsr., om daar meede te doen en handelen naa 
 welgevallen, belovende haar te wagten en te wharen, sij daren- 
 tegen de respective Kinderen en Erfgenamen voor alle op en 
 aanspraak van boedels schulden als anders te sullen guaranderen, 
 ten wedersijden verbindende haare personen en goederen als boedel- 
 scheijdings regt is. 
 T’ oirkonde is dese bij ons, en ten aansien van de minderjarige 
 Kinderen van Metje Hoefnagel als Overweesmeesteren op appro- 
 batie van Haar WelEdele en Achtb., getekent binnen Harder- 
 wijk, den 2. Februar. 1770. 
 onderstont  op propositie van Overweesmeesteren hebben Haar 
 WelEd. en Achtb. bovenstaande boedelscheijding, soo veel de minder- 
 jarige Kinderen van Metje Hoefnagel Wed. Berend Meijntsen 
   aan 
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 aangaat, geapprobeert, gelijk geapprobeert werd mits deese. Actum in 
 camera, den 5. Februar. 1770.  onderstont Ter. ordonñ. van Haar WelEd. en Achtb. 
 getekent Abr. van de Graaff. 
 
Geprothocoll. ten Voor deselve Schepenen compareerde Hendrikje Gerrets Weduwe van Peter 
nieuw. prothoc. Rubr. Woutersen Hoefnagel, geassisteert met haar Soon Aalth Hoefnagel , 
Hoogstraat fº. 181 en bekende wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt 
en Hoven fº. 45 en deugdelijk schuldig te weesen aan en ten erflijken behoeve van Maria 
 Ossenberg, Wede. en Boedelhouderse van Cornelis Timmer, eene summa 
 van drie hondert en vijftig gulden ad 20 stuijvers ’t stuk, daar voor be- 
 lovende jaarlijks op de verschijndag (heden over een jaar d’ eerste) te 
 sullen betalen vier gelijke guldens aan rente van ijder hondert en daar 
 meede sal continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op den 
 verschijndag gem. sal kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel 
 jaar bevorens van d’ eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten, verbind Comparante 
 een huijs, staande in de Hoog Straat tussen de huijsen van de Oud 
 Burgermr. Boonen en dat van de Wede. Gerret Poel, soo als thans bij 
 haar selve bewoond word, en een hof buiten dese Stad aan de oude 
 moole, naast die van Dr. S. Schot gelegen, soo als haar dese twee 
 parcelen volgens boedelscheijding, met haar overleden Mans 
 Kinderen en Erfgenamen heden opgerigt, geheel en al zijn toebeho- 
 rende, stellende tot een verdere whaarschap haar persoon en 
 goederen, met renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, 
 in specie van ongetelden gelde.  Actum 2. Febr. 1770. 
 
Geprothocoll. ten Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerde Maria Margaretha 
nieuw. prothoc. Rubr. Augear, Ehevrouw van de Heer I.van Baalen, en in dese geassisteert 
Vrouwen Straat fº. 134 met geseide haar Eheman als Momboir, dewijl Comparante sonder 
 adsistentie geen alienatie of hijpothecatien kan doen, en daarom 
 ook ges. Heer van Balen sig door dese comparitie nergens verder 
 toe wil verbonden hebben, dan alle die geene die simpel aan Vrouws- 
 personen als Momboir adsisteren, sonder sig ergens toe te verpligten, 
 alsoo sij Ehel. separate economie hebben, en dese penningen simpel 
 en alleen tot Comparantes privative nutte en voordeel worden 
 opgenomen, sonder dat hij daar van ijts komt te profiteren, en be- 
 kent sij Comparante wegens ter leen ontfangen penñ. opregt en 
 deugdig schuldig te zijn aan Maria Ossenberg, Weduwe en Boedel- 
 houderse van Cornelis Timmer, een summa van ses hondert Caroli 
 guldens ad 20 St. ’t stuk, en belooft daar voor aan rente op den ver- 
 schijndag (heden over een jaar d’ eerste) te sullen jaarlijks betalen 
 vier gelijke guldens van ijder hondert en daar mede te continueren 
 tot de volle aflosse toe, die alle jaar op gem. verschijndag sal kunnen 
 en mogen geschieden, mits een vierde jaars bevorens van d’ eene 
 of andere seide opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van welk capitaal en rente sij, Vrouwe Rentgeverse 
 Consentiente marito, verbind haar huijs met de schuur daar 
 naast, staande in de Vrouwen Straat tussen het huijs van Maartje 
 Dirks van der Hooff en de schuur van Burgermr. Van de Graaff, 
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 sulks met desselfs ap en dependentie, soo als bij haar Comparante 
 bewoond werd, stellende een verdere whaarschap haar persoon en 
 goederen, bedwang en submissie als na regten en onder renunciatie 
 van alle strijdige exceptien, insonderheijt die van ongetelden 
 gelde.  Actum den 5. Februar. 1770. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareerde Beeltje 
 Jacobs, met ons gaande en staande, haar verstand, memorie en uijt- 
 spraak ten vollen magtig, verklaart mits dese te annulle- 
 ren, casseren en te niet te doen alle haar voorgaande testa- 
 mentaire en uijtterste dispositien, in specie dat van den 29. Mart 
 1765, voor twee deser Stad Schepenen opgerigt. 
 Uijt consideratie van de trouwe diensten die Albert Antink 
 en haar Nigt Christina Honders Ehelieden haar Comparante, 
 bij deselve inwoonende, in omstandigheden van haar blind- 
 heijt als hooge jaaren bewesen hebben, uijt vrije wille, 
 buijten inductie en persuatie van ijmand maar uijt een 
 suijvere toegenegentheijt geresolveert is geworden, om voorsr. 
 Echtelieden sampt en ijder in ’t bijsonder euwiglijk en erflijk te 
 nomineren en aantestellen, sulks doende kragt deser, tot haar 
 eenige en universele Erfgenamen van alle haare goederen, 
 geene uijtgesondert, welke sij bij haar dood sal koomen te 
 ontruijmen, en bij onverhoopt vooroverlijden van voorsr. Ehe- 
 lieden desselfs wettige descendenten, samentlijk in ehestand 
 geprocreërt. 
 Legaterende en bemakende haar tas met de sijlvere beugel 
 aan Neeltje Jacobs, Dogter van Jacob Berendsen en Fennetje 
 Jans in leven Ehelieden. 
 Willende en begerende dat deese als haar laatste en uitter- 
 ste wille naa haar dood als testament, legaat, codicil, of andere 
 betere stiptelijk sal werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen Harderwijk, 
 den 9. Februar. 1770. was nevens twee segels in rooden lak getekent 
 R.C.W. de Wolff van Westeroode.  Eco Scheltinga. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en De Meester Schepenen compareerden 
 Jurrien Friderick Kruffel en Claartjen Stevenz Ehelieden, beide 
 gesond van verstand en met ons gaande en staande, en verklaarden, 
 uijt sonderlinge liefde en affectie, malkanderen en den een den 
 anderen reciproquelijk te bemaken de tucht en het vrugtgebruijk 
 van alle derselver natelaten goederen, ten eijnde de langst levende 
 alle des eerst overledens natelaten gerede en ongerede goederen 
 sijn of haar leven lang in tucht sal hebben en na tuchtsregten 
 gebruijken sijn of haar leven lang. 
 Voorts verklaarde den eerste Comparant tot sijne universele 
 Erfgenamen te institueren de Kinderen van de tweede Compa- 
 rante, in voorige Echt bij Hendrik Hakhof geprocreërt, en wel die geene 
   welcke 
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 welcke des Testateurs sterfdag mogten beleven, onder dese expresse last 
 en conditie, dat dese sijne Erfgenamen aan des Testateurs naaste Vrinden 
 sullen uijtkeren eene summa van drie hondert gulden eens, onvermin- 
 dert de tugt hierboven aan sijne Ehevrouw, inval den Testateur het 
 eerste mogte sterven, gemaakt. 
 Blijvende vorders door het een en ander hierboven gemaakt onvermin- 
 dert soodane huijwlijks voorwaarden, als tusschen beide Comparanten 
 op den 5. Decemb. 1768 opgerigt en gesloten zijn. 
 Begerende de Comptn. dat dese sal gelden als testament, acte van tucht, 
 legaat, codicil, off soo en als best na regten sal kunnen bestaan. 
 T” oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en besegelt in Harderwijk, 
 op den 10. Februarij 1770.  was nevens twee cachetten in rooden lak 
 getekent  W.J. v. Westervelt.  W. de Meester. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Betje Neuijen, 
 Weduwe en Boedelhouderse van Gerret Eijbertsen, en verklaarde in een 
 vast en stedigen erfkoop uijt de hand op d. 26. Junij 1768 verkoft te hebben 
 en kragt deser te cederen en transporteren aan Peter van Ittersum en 
 Geertruij van den Brink Ehelieden, een hof met het getimmer, ge- 
 legen buijten dese Stad in de Nijptang tussen de hoven van de Wede. 
 Cornelis Timmer en Rijket Apeldorn Decemz., doende in ordinaris ver- 
 ponding seventien stuijvers, voor een summa van twee hondert Caroli 
 guldens, waarvan Comparante bekent ten vollen voldaan en betaalt 
 te weesen, des beloofde voorsr. hof te wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, tot de ordinaris verponding 1766 incluijs, daar van afte- 
 doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 den 16. Febr. 1770. 
 
 Voor Pannekoek en Scheltinga Schepenen compareerde de Advt. E.J. 
 Ammon in qualiteijt als Volmagtiger van de Hr. W. Hessusius en 
 Vrouwe Maria Aardsen Ehel., volgens volmagt den 18. Augi. 1769 
 voor den Ed. H. Worm, Scholtis des Ampts Rencum en Gerigsl. 
 gepasseert, voorts Juffer Johanna Sas, voor haar selven en als Ge- 
 magtigde van haar Neev Lambertus Sas, luijd volmagt den 27. De- 
 cember 1768 voor Burgermeestn. en Regeerders der Stad Amsterdam 
 gepasseert, beide die volmagten bij ons gesien en van waarde bevonden, 
 zijnde sij tweede Comparante in desen geassisteert met Zegen Buijtenhuijs 
 als haaren gekoren Momber, dan nog Mejuffr. M.R. van Beest Wede. 
 F. van Voorst, geassisteert met Jan van Voorst als Momboir in desen, 
 De Heer Dirk van Voorst en Vrouwe J.H.B.G. Avercamp Ehel., de 
 Heer R. van Schuijlenburg en Vrouwe Gerarda Francina van Voorst 
 Ehel., de Heer Joan van Voorst en Vrouwe Elisabet Apeldorn mede 
 Ehel., en dese vier laatste Comparanten sig mede sterk makende 
 en de rato caverende voor Vrouwe W. van Barnevelt Wede. van der 
 Hart, en verklaarden de Comparanten publicq te hebben verkogt en 
 alnu kragt deses te cederen en te transporteren aan Gerret Hesselsen 
 en sijn Erven een huijsje, staande in de Rabbestraat naast Koper 
 selfs ter eenre en Peter Geurtsen ter andere sijde, waar in ijder 
   staak 
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 staak een vierde part gehorende is, en sulks voor een summa 
 van hondert twee en tagtig gulden vrijgeld, van welke pennin- 
 gen de Comparanten bekenden voldaan te zijn en daarom namens 
 hare Principalen en voor haar selfs verklaarden geen regt of eij- 
 gendom  aan dit gecedeerde meer te hebben ofte behouden, maar 
 daar van onteijgent en ontgoedet  en Koper en sijne Erven daar 
 aan weder ten vollen geeijgent en gegoedet te zijn, zijnde dit 
 gecedeerde vrij allodiaal goed met geen lasten dan met een ords. jaar- 
 lijkse verpond. van ƒ 2:6:12 en andere ordinaire lasten en schat- 
 tingen beswaard, sullende door Verkoperen de ordins. verponding over 
 1767 en andere lasten over 1768 gesuijvert worden. 
 Daar op belovende, namens haare Principalen en pro se, ’t selve 
 te sullen wagten en wahren als erfkoop regt is, daartoe ver- 
 bindende de Volmagtigers, haar Principalen en de verdere Com- 
 paranten, haar eijgen personen en goederen, deselve submitte- 
 rende de Judicature van alle Heeren, Hoven, Rigteren en Gerigten, 
 onder renunciatie van alle strijdige exceptien. Actum den 
 19. Februar 1770. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde de Advocaat E.J. Ammon 
 in qualiteijt als Volmagtiger van de Heer W. Hessusius en Vrouwe 
 Maria Aartsen Ehel., ingevolge volmagt op den 18. Augus. 1769 
# Scholtis des Ampts voor den Ed. H. Worms, #  Rencum en gerigtsluijden gepasseert, en 
 Juffer Johanna Sas pro se en als Gemagtigde van haar Neev 
 Lambertus Sas, luijd volmagt op den 27. December 1768 voor Burger- 
 meesteren en Regeerders der Stad Amsterdam gepasseert, dese bene- 
 vens de voorige volmagt aan ons vertoont en van waarde bevonden, 
 zijnde sij laatste Comparante in desen geassisteert met Zeger 
 Buijtenhuijs als haaren gekoren Momboir, en verklaarden Comparan- 
 ten qp ijder voor de halfscheijt publicq te hebben verkoft en 
 alnu kragt en mits dese te cederen en te transporteren aan 
 en ten erflijken behoeve van Lubbertus Bunskerken en Gijsje 
 Hulsentop Eheldn. en haaren Erven, een huijs met sijn plaats 
 en hangen, staande in de Rabbe Straat, bewoont bij J. ter Veer, 
 naast dat van Sijmon Tjeers ter eenre en daar Hendrik Jacob- 
 sen woond ter andere sijde en sulx voor een summa van negen 
 hondert vijftien guldens vrijgeld, waar van de Comparanten 
 q.p. bekenden voldaan te zijn en daarom geen regt of eijgen- 
 dom aan dit gecedeerde meer te hebben of te houden, maar 
 daar van onterft en ontgoedet en Koperen en haare Erven 
 daar aan weder ten vollen geeijgent en gegoedet te zijn, 
 zijnde dit gecedeerde vrij allodiaal goed met geene lasten 
 dan met een ordinaris jaarlijkse verpondinge van ƒ 2:2:8 
 en verdere ordinaire Heerenlasten en schattingen beswaart, 
 sullende de verpond. 1767 en andere lasten 1768 de Verkoperen 
 suijveren. Belovende daar op ’t selve namens hare Princi- 
 palen, en de 2e. Compart. pro se, te wagten en wharen als 
 erfkoop regt is, daar toe verbindende haar Principa- 
 len personen en goederen, en soo verre twede Comparante voor 
   haar 
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 haarselfs aangaat haar persoon en goederen, deselve submitterende 
 de Judicature van alle Heeren Hoven, Rigteren en Gerigten, onder 
 renunciatie van alle strijdige exceptien.  Actum den 19. Febr. 1770. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten en 
 verklaarden qp. ijder voor de halfscheijt publicq te hebben ver- 
 koft aan en ten erflijken behoeve van Hendrik van Essen 
 en Johanna                       Eheliedn. en haare Erven een Hoff 
 gelegen in deser Stads Touwbaan, naast die van de Freule 
 Ploschwitz ter eenre en H. van Cleeff ter andere sijde en 
 sulks voor eene summa van drie hondert en twee guldens 
 vrijgeld, van welcke penningen de Comparanten q.p. bekenden 
 voldaan te zijn en daarom naamens haare Principalen, en 
 tweede Comparante ook voor haar selve, verklaarden geen regt 
 of eijgendom aan dit gecedeerde meer te hebben of te houden, 
 maar daar van onterft en ontgoedet, en Koperen en haare Erven 
 daar aan weder ten vollen gegoedet te zijn, zijnde dit gecedeerde par- 
 ceel vrij allodiaal goed, met geen lasten dan met een ordns. jaar- 
 lijksche verpond. beswaard ad ƒ 1:15:8, welcke door Verkoperen 
 over 1767 incluijs sal gesuijvert worden, daar op belovende uijt 
 naam der Principalen, en tweede Comparante pro se, hetselve 
 te sullen wagten en wharen als erfkoop regt is, daar toe 
 verbindende haar Principalen personen en goederen en voor  
 soo verre twede Comparante voor haar selfs aangaat haar   
 persoon en goederen, deselve submitterende de Judicature van 
 alle Heeren Hoven, Rigteren en Gerigten, onder renunciatie 
 van alle strijdige exceptien.  Actum den 19. Febr. 1770. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde den Advocaat E.J. Ammon 
 in qualiteijt als Volmagtiger van de Heer W. Hessusius en Vrouwe 
 Maria Aartsen Ehel., ingevolge volmagt den 18 Augus. 1769 voor 
 den Ed. H. Worm, Scholtis des Ampts Rencum en Gerigtsl. ge- 
 passeert, ons vertoont en soo bevonden, en verklaarde den Com- 
 parant q.p. publicq te hebben verkogt en alnu kragt ende mits 
 desen te cederen en te transporteren, aan en ten erflijken behoeve 
 van Peter Geurtsen en sijne Erven, een huijsje, staande in de 
 Rabbestraat naast ’t huijs dat L. Bunskerken gekogt heeft  
 ter eenre en daar Teunis Smit in woond ter andere sijde, en sulks 
 voor een summa van twee hondert twee en twintig gulden 
 vrijgeld. 
 2º. aan Olof Hendriksen en sijne Erven een huijsje in de Rab- 
 bestraat, door Teunis Smit bewoond, staande naast ’t huijsje dat 
 door Peter Geurtsen gekogt is, en sulks voor een summa 
 van een hondert en tien gulds. vrijgeld. 
 3º. aan Evert Fijnvandraat en sijne Erven een huijsje in de Rab- 
 bestraat naast dat van Jan Bloemenberg ter eenre en Koper 
   selfs 
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 selfs ter andere sijde, en sulks voor een summa van hondert  
 vier en veertig guldens vrijgeld. 
 Van welke penningen Comparant q.p. bekende voldaan 
 te zijn en daarom namens sijne Principalen verklaarde geen 
 regt of eijgendom aan dit gecedeerde meer te hebben of te 
 behouden, maar daar van onterft en ontgoedet en Koper 
 en sijne Erven daar aan weder ten vollen geerft en gegoe- 
 det te zijn, zijnde dit gecedeerde vrij allodiaal goed met geen 
 lasten beswaart dan met een ords. jaarlijkse verpond, het 
 eerste parceel van ƒ 1:2:6, ’t tweede huijsje van ƒ 1:2:4, 
 en ‘t derde huijsje van ƒ 1:2:12 en verdere ordinaire 
 lasten beswaart, sullende door den Verkoper de verpondinge 
 over 1767 en andere lasten over 1768 incluijs gesuijvert wor- 
 den, waar op den Comparant naemens sijne Principalen 
 beloofde de Koopers te sullen wagten en wahren als erf- 
 koops regt is, daar toe verbindende sijns Principalen 
 personen en goederen, deselve submitterende de Judiature 
 van alle Heeren Hoven, Rigteren en Gerigten, oner renunci- 
 atie van alle strijdige exceptien.  Actum den 19. Febr. 1770. 
 
 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerden d’ Heer en Mr. 
 Hendrik Gijsbert Wolfsen en Vrouwe Engelbertina Geertruijd 
 Schrassert Eheluijden, tutore marito, dewelke verklaarden in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt 
 deses te cederen en transporteren, aan en ten erflijken behoeve 
 van onsen meeden Raadsvriend den Heer en Mr. Heribert Corne- 
 lis van de Graaff en Vrouwe Petronella van Castricum Eheliedn., 
 een camp saeijland met een houtgewas, genaamt Het Bijltje, 
 gelegen in het Schependom van Hierden bij het erve De Podt, 
 doende in ordinaris verponding, behalve de stadsstuijver, 1-:-12 
 ende sulks voor een summa van vierhondert en vijftig guldens 
 vrijgelt, waar van de Comparanten bekenden voldaan en 
 betaalt te zijn, belovende voorsr. percelen te wagten en  
 wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de ordinaris ver- 
 pondinge 1768, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder ver- 
 band van haare personen en goederen en submissie als na 
 regten.  Actum Harderwijk, den 21. Febr. 1770. 
 
 Voor De Meester en Schrassert  Schepenen compareerde de Heer 
 Jan van den Dam, alhier woonagtig, en verklaarde in de beste 
 en bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maken kragt deeses Zacharias de Medicis, woonagtig 
 tot Amsterdam, ten eijnde om namens den Comparant te ad- 
 ministreren soodane huijsen als de Comparant tot Amsterdam 
 is besittende, die goederen te verhuuren, huurcedullen opte- 
 rigten en tekenen, de jaarlijkse reparatien te besorgen en 
 deselve benevens de lasten en ongelden te betalen, voorts 
 van de huijrders en gebruijkers der huijsen de huurpenningen 
   te 
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 te ontfangen, uijtgenomen alleen de huur van een huijs op ‘t 
 Koningspleijn en een bakkershuijs in de Angeliers Straat aldaar, 
 ten waare deswegens nader ordre door den Comparant onder sijn hand 
 aan deselve gegeven wierd, ende dit alles met revocatie en cassatie 
 van alle sodane vorigen procuratien, als de Comparant deswegens 
 mogt gepasseert hebben, op wie sulks ook mag wesen. 
 Voorts verklaarde de Comparant denselven Geconstitueerde mede 
 magtig te maaken om met de Weduwe van Marten Krul, 
 als vorige Administrateur der voorsr. goederen, te rekenen en 
 liquideren wegens sodane gehoudene administratie als deselve 
 of gem. Weduwe tot dato deses gehad mogte hebben, en alsdan 
 overtenemen all hetgeen onder haar berustende wesen mag,  
 met belofte van ratihabitie en indemniteijt, mits de Geconsti- 
 tueerde van alles, soo aan den Comparant of sijn Geconstitueer- 
 dens, ten allen tijde sal moeten doen behoorlijke rekening, be- 
 wijs en reliqua.  Actum den 1. Maart 1770. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen loofden en wierden Burgen 
 als voorvank regt is, Hendrik Boonen, Oud Burgermeester deser Stad, 
 en Zeger Buijtenhuijs voor het erf en sterfhuijs van Boon van Voorst, 
 in leven Ontfanger des Ampts Ermelo, en Wijmtje Zuijk in leven Eheldn. 
 des beloofden Risella Margareta van Beest, Weduwe en Boedelhou- 
 dersche van Frank van Voorst, in leven Scholtis en Ontfanger des Ampts 
 Ermelo, als Moeder en Voogdesse van haar twee minderjarige Kinderen 
 bij sijnl. in ehestand verwekt, soo veel nodig als dienstig geassisteert 
 met haar Vader Gerret van Beest, Dirk van Voorst, gepentioneert 
 Lieutenant deser Landen en J.H.B.G. Averkamp Ehelieden, Jan 
 van Voorst en Elisabeth Apeldorn Ehelied. en Reijnier van Schuij- 
 lenburg en Gerharda Francina van Voorst Eheliedn., de Vrouwen 
 met haar Ehemans geassisteert, Kinderen en Erfgenamen van 
 voorsr. Eheliedn., gemelte Burgen te vrijen als erfhuijs regt is, onder 
 verband en submissie als naa regten. 
 T’ oirkonde is dese bij ons, soo veel de minderjarigen aangaat als 
 Overweesmeesteren, geapprobeert en getekent binnen Harderwijk, 
 den 1. Maart 1770. 
 
 Voor Boonen en De Meester Schepenen compareerden Evert Bun- 
 schoter en Evert Vermeer, Burgeren en Inwoonderen deser Stad, 
 beijde tuijgweerdige personen, en verklaren bij handtasting in edes 
 plaats, om des gerequireert nader altoos met eede te willen sterken, dat 
 Berend Lunterbos haarlieden seer wel bekent is geweest, in haar buurt 
 is opgebragt en bij wijlen sijn Ouders Willem Lunterbos en Eefje Berends 
 Wittop, in leven Ehelieden, gewoont heeft. 
 Dat gem. Berend Lunterbos ongehuwt naa Oostindien is vertrokken, 
 aldaar op Batavia den 17. November 1761 sonder testament overleden is, 
 terwijl sijn voorsr. Ouderen reets gestorven waaren. 
 Dat haar Comparanten gebleken is uijt een brief, geschreven op Cu- 
 racao den 27. Julij 1761 en ondertekent door drie aangestelde Sequesters 
 over de nalatenschap van Lambertus Lunterbos 
 dat gem. L. Lunterbos aldaar op den 13. Julij 1761 overleden is des 
 nagts omtrend elf uurh, dat desselfs Vrouw Maria Wijngaarts 
 op dien selfden datum des avonds bij naa tien uijrh overleden is, 
   dat 
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 dat ook bij een mutueel testament de goederen van de Vrouw 
 op de Man als de langstlevende verstorven waaren en 
 L. Lunterbos sonder testament was komen te overlijden 
 alsmede sonder Kinderen. 
 Daar benevens is haar Comparanten seer wel bewust dat 
 Berend Lunterbos tijdes sijnes overlijden to sijn eenige en 
 universele Erfgenamen ab intestato heeft nagelaten een 
 Broeder ,genaamt Harmannus Lunterbos en een Suster ge- 
 naamt Jannetje Lunterbos, Weduwe Arend van Harderwijk, 
 dat sijn gem. Suster op den 3. Octobr. 1767 binnen dese Stad over- 
 leden is en nagelaten heeft vier minderjarige Kinderen, 
 met naamen Willem, Beertjen, Eesjen en Mietje van Har- 
 derwijk, welke te samen bij representatie van wijlen haar 
 overleden Moeder voor de eene helft en geseide Harmannus 
 Lunterbos voor de andere helft tegenwoordig zijn Erfgena- 
 men ab intestato van meergem. Berend Lunterbos.  Actum 
 den 7. Maart 1770. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Harmannus Lunterbos 
 voor sig selven en denselven H. Lunterbos, bij resolutie van 
 d. 19. Octob. 1767 met en nevens Berend Wittop en bij desselfs 
 overlijden Andries Rijkessen Apeldorn, bij resolutie van 
 den 5. Maart 1770 door Haar WelEd. en Achtb. aangestelt tot 
 Voogden over de vier minderjarige nagelaten Kinderen van 
 Arend van Harderwijk en Jannetje Lunterbos in leven Ehelieden, 
 en verklaarden mits dese volgens auctorisatie van Haar WelEd. 
 en Achtb. op dato d. 5. Maart voorsr, te constitueren en magtig 
 te maken, doende sulks kragt deser, Valentijn Lier, woonagtig 
 tot Amsterdam, om generalijk alle des Comparants saaken waar- 
 te neemen en in specie om van Willem Aardsen M. Dr. en Maria 
 Paria Eheliedn., tot Amsterdam woonagtig, te vorderen sodane 
 capitaal en agterstedige renten als sijlieden, volgens obliga- 
 tie d.d. 18. April 1759 aan de Erfgeñ. van wijlen Lambertus 
 Lunterbos schuldig zijn, alsmede om bij de Oostindische Com- 
 pagnie ter Camere Amsterdam te ontfangen ƒ 101:1-, en 
 dan soodane penñ. en effecten, welcke haar Comparanten bij 
 slot van rekening, wegens de nalatenschap van Berend Lunter- 
 bos den 17. Novemb. 1761 op Batavia sonder testament en 
 Kinderen overleden, competerende is, volgens eene verklaring 
 op dato deser afgegeven, waar voor de Geconste. behoorlijke 
 quitantie sal passeren, voorsr. Compagnie voor alle verdere opspraak 
 en namaning te dechargeren, voorts generalijk alles te doen en 
 te laaten geschieden wat de natuur der saak en ordre der Ca- 
 mere sal komen te vereijsschen en sij selfs, præsent zijnde, 
 soude kunnen mogen en moeten doen, alles met magt van  
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, mits 
 de Geconstitueerde verpligt blijve te doen behoorlijk bewijs en 
 reliqua.  Actum den 7. Maart 1770. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga compareerde de Heer Rudolphus 
 Winder, Capitain in het Regiment van den Generaal Evertsen,  
 en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens te con- 
    sti 
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 stitueren en magtig te maken kragt deses Daniel Caseles, Make- 
 laar tot Amsterdam, ten eijnde om naamens den Comparant, ’t zij uijt 
 de hand off in het openbaar, te verkopen en transporteren sijn geregte 
 portie aan een groeve in de Nieuwe Kerk tot Amsterdam, gete- 
 kent B. Nº. 12, daar van de koopspenningen te ontfangen en quite- 
 ren en voorts daaromtrend met en benevens de andere Eijge- 
 naars en geinterresseerdens te doen en laten geschieden wat de 
 nodruft der saake na costume locaal vereijsen en den Compa- 
 rant, selfs præsent zijnde, soude konnen mogen en moeten doen, 
 met magt van substitutie, onder belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt, onder verband en submissie als na regten.   Actum 
 den 8. Maart 1770. 
 
Geprothocoll. ten Voor deselve Schepenen compareerden Jacob Claver en Hendrikje 
nieuw, prothocol Mullegers Eheliedn., de Vrouw met haar Eheman geassisteert, en 
Rub. Hoog Straat verklaarden voor sig en haar Erven, soo wegens negotie te 
fº. 180 vs. en Hoven goede en verder ter leen opgenomen penningen, opregt en deugdelijk 
fº. 43. schuldig te wesen aan en ten erflijken behoeve van Gerret Lemmers 
 en Clara IJoon Ehelieden een capitale summa van ses hondert 
 gulden ad 20 stuijvers ’t stuk, en beloven daar voor jaarlijks op 
 den verschijndag (heden over een jaar d’ eerste) te sullen betalen 
 vier gelijke guldens van ijder hondert, soo nogtans, dat dit capitaal 
 met de rente heden over twee jaaren aan de Renttrekkeren sonder 
 nadere denunciatie ofte opsage door de Comparanten of des- 
 selfs Erven ten vollen sal werden geresitueert in goed gang- 
 baar goud of sijlvergeld, geen minder specie als gereduceerde 
 schellingen. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten ende onverhoopte kosten, 
 en ten eijnde hetselve ter bepaalder tijd gerestitueert werde, heb- 
 ben Comparanten, naa voorgaande informatie van verwillekeu- 
 rings kragt, verwillekeurt, en wel bij parate executie buijten 
 forme van proces, alle haare gerede goederen, niets daar van 
 uijtgesondert, verbindende daar benevens haarlieder huijs, staande 
 binnen dese Stad in de Hoog Straat tussen de huijsen van de Wede. 
 Derk Claver en Nicolaas Wesenhagen, soo als door haar selven 
 bewoont werd, benevens haar hof met de schuur en getimmer 
 daar bij, gelegen op de hoek van de Nijptang naast de hof 
 van de Ontfanger Wichers, soo als bij haar selver gebruijkt werd, 
 met renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, in 
 specie van ongetelden gelde.  Actum den 13. Maart 1770. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Teunis 
 Visser en Elisabeth van Leuwe Eheliedn., de Vrouw soo veel nodig met 
 haar Eheman geassisteert, en verklaarden kragt deser te consti- 
 tueren en volmagt te maken des eerste Comparants Vader Dirk 
 Visser, ten eijnde om van Johannes van Leuwen, Broeder van de 
 tweede Comparant, binnen Amstelredam woonagtig, als Erfuijter 
 en Besitter van den gehelen en alnog onverdeelden boedel en nala- 
   ten 
  



 337

ORAH-154  1770 fol.157vso. 
 
 tenschap, bij wijlen des twede Comparants ouders Harman- 
 nus van Leuwen en Anna Leffels in leven Ehelieden ster- 
 vende nagelaten, om denselven minnelijk en des noods gerigte- 
 lijk aftevorderen eene behoorlijke stadregtelijke staat en 
 inventaris van den boedel, soo en als deselve is geweest tijdes 
 de laatste of des tweedes Comparants Vader levende en dood 
 was, deselve soo het van noden is te straffen en daar naa 
 den boedel tot liquiditeijt en consistentie te helpen brengen, 
 voorts tot schifting, scheijding en deijling te treden, acte van 
 scheijding te passeren, deselve naamens de Comparanten 
 te ondertekenen, des tweedes Comparants aandeel na sig 
 te neemen, mitsgaders de papieren en verdere effecten, 
 daar toe gehorende ook penningen, te ontfangen, daar 
 voor te quiteren, soo er eenige goederen mogte verkoft wer- 
 den, deselve te helpen transporteren en belofte van 
 wharing te doen, voorts alles te verrigten wat de Compa- 
 ranten, selve præsent zijnde, soude kunnen mogen en 
 moeten doen, inval tot een of ander nader of specialer vol- 
 magt gerequireert wierde, willende gehouden hebben alsof 
 deese geinsereert waare, alles met magt van substitutie, be- 
 lofte van ratihabitie en indemniteijt, sullende de Gecon- 
 stitueerde verpligt weesen van sijn verrigting te doen 
 bewijs, rekening en reliqua.  Actum den 28. Maart 1770. 
 
 Voor Van de Graaff en Scheltinga Schepenen compareerde 
 Jan Bulderman als geconstitueerde Volmagtiger, door de 
 respective Erfgenamen van Melchior van Hagen en 
 A. Smeenk in leven Eheliedn., vermogens acte van volmagt 
 voor Dirk Jan Cramer als Rigter des Ampts Doetinchem 
 en Gerigtspersonen op dato d. 24. Febr. 1770 gepasseert, bij ons 
 gesien en daar van naa genoegen gebleken zijnde, en 
 verklaarde uijt naam sijner Principalen in een vast 
 en stedigen erfkoop uijt de hand op den 8. deser te hebben 
 verkoft en kragt deser te cederen en transporteren aan en 
 ten erflijken behoeve van Harmannus van Cleef en Grietje 
 FijnvanDraat Ehelieden, seker stuk saajland, ongeveer ses 
 schepel gesaeij, zijnde thiend vrij, met desselfs houtgewas, ge- 
 legen buijten dese Stad aan de Sandsteeg, ten Noordoosten aan 
 de camp van de Wed. Oosterbaan, ten Westen de camp van Dr. 
 Huijsman en schietende aan de weg naa Hierden, in pagt 
 gebruijkt werdende bij Thijs Petersen, doende in ordinaris verponding 
 1:19:14, soo en als hetselve op Melchior van Hagen door dode 
 van desselfs Broeder Hendrik Jan van Hagen was gedevolveert, 
 sulks voor een summa van twee hondert seventig gulden 
 en een ducaat voor de Kinderen van den Comparant, daar van deselve 
 qual. præd. bekent voldaan en betaalt te weesen, des beloofde 
   in 
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 in naame voorsr. te wagten en wharen kommervrij en alle voor- 
 pligt, tot den jaare 1769 incluijs, aftedoen als erfkoop regt is, waar 
 tegens de Comparant qq de huijr kars  1769 verschenen sal profite- 
 ren, alles onder verband van sijn Principalen persoon en goederen, ten 
 bedwang en submissie als na regten.   Actum den 31. Maart 1770. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden den Heer 
 Mr. Hendrik Gijsbert Wolfsen en Vrouwe Engelberina Geertruij 
 Schrassert Ehelieden, en verklaarden voor sig en haare Erven in een 
 vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en kragt deser te 
 cederen en transporteren, aan en ten erflijken behoeve van Aard 
 Roest en Woutertje Willems Ehelieden, een camp lands, zijnde thiend 
 vrij, gelegen buijten deser Stad Groote Poort aan Oostend, schietende 
 Westwaarts van het steegje tot aan de Groetjes deser Stad toe, 
 Noordwaarts langs het voetpad aan de kant van de camp van Beertje 
 Westerhoven Weduwe Wouter Petersen, soo en als deselve door Wou- 
 tertje Dreesen Weduwe en Boedelhouderse van wijlen Andries 
 van Asselt den 8. Augus. 1768 aan dese Comparanten getranspor- 
 teert is en voor tegenswoordig bij Kooperen in huur beseten werd, 
 doende in ordinaris verponding ƒ 9:5-:, dat voor een summa van drie 
 hondert en thien gulden van 20 stuijvs. ’t stuk, daar van Comparan- 
 ten bekennen ten vollen voldaan en betaalt te zijn, belovende 
 voorsr. camp te wagten en wharen kommervrij en alle voor- 
 pligt, tot de verponding over 1768 incluijs, daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 den 9. April 1770. 
 
Geprothocoll. ten Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Dirk Buij- 
nieuw. protoc. tenhuijs en Cornelia Paddenburg Ehelieden, welcke bekenden 
Rub. Hoog Straat voor sig en haare Erven wegens opgenomen en ter leen ontgan- 
fº. 181 vs. gen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen, aan en 
 ten erflijken behoeve van Juffer Agnis Margaretha Hagen, 
 drie hondert Caroli guldens ad 20 stuijvers het stuk, en daar voor 
 beloven jaarlijks aan rente te sullen betalen vier gelijke gul- 
 dens, ten zij de Comparanten prompt op de verschijnsdag (heden 
 over een jaar de eerste) de verschulde renten mogten betalen, als  
 dan met drie gulden en tien stuijvers van ijder hondert sullen 
 kunnen volstaan, en daar meede te continueren tot de volle 
 aflosse toe, die alle jaar op gem. verschijndag sal kunnen en 
 mogen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens van d’eene of andere 
 sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde; tot securiteijt van voorsr. capi- 
 taal, renten en onverhoopte kosten verbinden Comparanten in specie 
 haar huijs en plaats met desselfs verdere ap en dependentie, staan- 
 de binnen dese Stad in de Kleijne Markt Straat tussen de huijsen 
 van Burgermeester Apeldorn en Harmen Tapper, soo en als hetselve 
 bij haarlieden bewoont werd, stellende tot een verdere whaar- 
 schap haar personen en goederen ten bedwang en submissie als 
 na regten, met renunciatie van alle exceptien dese contrarie- 
 erende, in specie van ongetelden gelde.  Actum 12. April 1770. 
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 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen als Overweesmees- 
 teren compareerde Cornelia Harmsen Bleumink Wede. en 
 Boedelhoudersche van wijlen Johannes Christoffel Korner, 
 sig sullende verandersaten, mits desen verklaart aan haar 
 minderjarige Dogter Harmijntje Korners, bij wijlen gem. 
 J.C. Korner in ehestand verwekt, voor haar Vaders versterf 
 te bewijsen 
 vijf manshembden oud en versleten 
 drie paar dº. boordmouwen 
 vijf stroppen 
 een dº. gekeperde 
 een marseille borstrok 
 een halfhembd 
 een witte cottoene slaapmuts 
 een paar cabaret leere handschoenen 
 een paar sijlvere broekgespen 
 een paar dº. dubbele hembdsknoopen 
      waar van een knoopje is sonder glas 
 een hoogduijtsche en fransche grammaire 
 een haubant 
 een kist 
 een spaansriete stok 
 een kerkboek 
 daar en boven belooft sij aan haar gem. Dogter te sullen 
 betalen als deselve sal mondig wesen veertig gulden, tot 
 securiteijt van welcke penningen sij tot Burgen stelt 
 Evert Jansen en Jan Jacobsen, die, præsent zijnde, dese 
 burgtogt hebben aangenomen, en belooft gem. veertig gulden 
 een voor all en ijder als Principaal te sullen betalen, 
 met renunciatie van alle exceptien dese contarierende, 
 in specie van ordre en divisie, waartoe sij haar persoon 
 en goederen zijn verbindende; des beloofde Cornelia Harmsen 
 Bleumink haar geseide Burgen kost en schadeloos te gua- 
 randeren als regt is, onder een gelijk verband van haar persoon 
 en goederen. 
 Daar benevens heeft sij eerste Comparante de overige boedel 
 met alle desselfs in en uijtschulden op sig genomen, met 
 belofte om haar voorsr. Dogter ten allen tijden te sullen 
 wagten en wharen als regt is. 
 Wijders sal sij haar voorsr. Dogter alimenteren, reden, kleden 
 tot haar meerderjarigheijt toe en laeten leeren ’t geen sij tot 
 haar bestaan sal nodig hebben en met haar staat overeen- 
 komende is. 
 Hier waaren aan, over en meede te vreden Arnold Haklander en 
 Michel Evertsen, bij Haar WelEd. en Achtb. aangestelt tot Voogden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent. Actum Har- 
 derwijk, den 13. April 1770. 
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 Voor Oosterbaan en Schrassert Schepenen compareerden Bart Petersen 
 en Driesjen Petersen, Kinderen van Peter Bartsen en Evertjen Elberts 
 in leven Ehelieden, beijde sui juris, en verklaren in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en kragt deser te cederen en transporteren 
 aan en ten erflijken behoeve van Reijer Willemsen den Grooten en 
 Hendrikje Hendriks Eheliedn. een geregt vierde part in de windkoorn- 
 moole, huijs, hof, met het onderhorige land, dat bij en omtrend 
 het huijs en moole gelegen is, in voegen sijlieden hetselve van wijlen 
 haar voorsr. Ouders hebben aangeerft, staande en kennelijk gelegen 
 in deser Stad Schependom, naast het erve De Hoeve en verdere 
 landereijen den Heer Burgermr. H. van Westervelt toebehorende,met 
 desselfs regten en geregtigheden daar aan gehorende, mitsgaders 
 de lasten, uijtgangen en servituten daar op staande, sulks voor een 
 summa van elf hondert Caroli guldens ad 20 stuijvers het stuk, 
 waar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te zijn, des 
 beloofden voorsr. een vierde part te wagten en wharen kommer- 
 vrij en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop regt is, so- 
 danig dat de agterstedige verponding sal blijven tot laste van 
 de Kopers, waartegens deselve de te goede zijnde huurpenñ. 
 sullen profiteren.  Actum 13 April 1770. 
 
 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerde de Heer F.X. 
 Sasse en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en magtig te maken, sulks doende kragt deses, 
 Mrs. E.J. Ammon en W.H. Roschet, sampt en ijder in ’t bijsonder, 
 ten eijnde namens den Heer Comparant van dr. Arend Vliek in te 
 vorderen sodane penningen als deselve verschult is en door den 
 Heer Comparant sal opgegeven worden, daar omtrend alles te 
 doen en te verrigten dat de merites der saake requireren sullen, 
 en in ’t generaal alles te doen dat de Hr. Comparant, præsent 
 zijnde, soude konnen mogen en moeten doen, en dus ook om pen- 
 ningen te ontfangen en daar voor te quiteren, alles met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, daar toe ver- 
 bindende sijn persoon en goederen als regtens.  Actum den 17. April 1770. 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen als geerfden in 
 Veluwen, compareerden Elbert Hendriksen en Cornelisje Aards Ehelieden, 
 de Vrouw met haar Swager Jacob Hendriksen geassisteert, en ver- 
 klaarden voor sig en haar Erven wegens opgenomen en ter leen ont- 
 fangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Mr. 
 Abraham van de Graaff, Secretaris deser Stad qq, eene summa van 
 twee hondert Caroli guldens ad 20 stuijvers ’t stuk, daar voor belovende 
 jaarlijks binnen Harderwijk aan rente op de verschijndag (heden 
 over een jaar de eerste) te sullen betalen vier gelijke guldens van 
 ijder hondert en daar meede te continueren tot de effective aflosse 
 toe, die alle jaar op gemelte verschijndag sal kunnen geschieden 
 binnen geseide Stad in goed gangbaar geld, niet minder als geredu- 
 ceerde schellingen, mits een vierdeel jaar bevorens van d’ eene 
 of andere seide opgeseit of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van 
 voorsr. capitaal, renten en kosten verbinden Comparanten in specie 
 een camp weijland haar in eijgendom toebehorende, gelegen in den 
   Ampte 
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 Ampte van Putten, Buurschap Dasseler, oostwaards gelegen 
 Mevr. de Wed. van den Heer Burgermeester De Meester, ten 
 westen Hendrik Honort, ten suijden Hendrik Woutersen en 
 de Erven van Juffer Magdalena van Houten en ten noorden 
 de Erfgenamen van Peel Beek, soo als bij Comparanten selve 
 gebruijkt word, grood ongeveer anderhalf morgen land, stel- 
 lende tot een verdere whaarschap haar personen en goederen, 
 deselve submitterende aan alle Heeren Hoven, Rigteren en 
 Gerigten, in specie den Ed. Hove Provinciaal van Gelderland, 
 met renunciatie van alle exceptien dese eenigsints contrari- 
 erende, in specie van ongetelden gelde. 
 T’ oirkonde is dese bij ons als Geerfdens in Veluwen, en vermits 
 Comparanten geen segul gebruijken nogte schrijven kunnen, 
 is dese op haarlieder bede en in haar naam mede door gemelte 
 Jacob Hendriksen getekent en gesegult binnen Harderwijk, den 
 18. April 1770.  was nevens drie cachetten in rood lak met diverse 
 handen getekent H. van Westervelt, H.J. Schrassert, Jacob 
 Hendriksen. onderstont Registratum ten prothocolle des Ampts 
 Putten Buurschap Dasselaar fº. 364 vs. d. 19. April 1770. ge- 
 tekent G. van Diermen prothoc. ibidem. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareerde Ester 
 Barend Salomons Wede. en Boedelhoudersche van Sijmon Na- 
 than Magnus, tutore secretario, en verklaarde voornemens 
 te zijn in te woonen bij haar Soon en Dogter David Sijmon 
 Magnus en Hanna Salomons Ehelieden binnen dese Stad 
 woonagtig, dat haar gelden, goederen en koopmanschappen, 
 welke sij in het huijs van haar voornoemde Kinderen staat 
 te brengen, sullen zijn tot gebruijk en dispositie van deselve 
 om haar negotie daar meede te drijven en voort te setten, dog 
 willende sorg dragen dat inval sij Comparante, om redenen 
 haar daar toe moverende en sulks ten allen tijde vrijstaande, 
 mogte koomen te vertrekken of de inwoning bij haar gem. 
 Kinderen kwam te verlaten, of sij Comparante mogte koomen 
 te overlijden, sij of haar andere Kinderen, door dese haare 
 inwoning en gepermitteerde vrije dispositie aan haar boven 
 gem. Soon en Dogter, niet benadeelt nog gepræjudicieert werden, 
 de ingebragte penningen, koopmanschappen en meubilaire 
 goederen op eene bepaalde summa gestelt heeft, te weten: 
 dat sij Comparante aan suijver contant geld in ’t huijs van 
 haar voorsr. Soon en Dogter gebragt heeft drie duijsent 
 guldens   ………………………………………………………………..   ƒ 3000-:-: 
 aan diverse koopmanschappen deselve naa 
 haar juiste waarde gestelt zijnde op twee 
 duijsent vijf hondert gulden   ………………………………………….     2500-:-: 
 aan meubilaire goederen, als koper, tin, bed- 
 den, kasten, kisten, linnen, wullen etc. _________ 
   ƒ 5500-:-: 
 
        kled 
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                                    Transport ƒ  5500-:- 
 klederen, sijlver, goud, kleijnodien en verder 
 tot haar lijf gehorende, alles grosso modo 
 gestelt op twee duijsent gulden …………………………………..     2000-:- 
                    saam renderende  ………….. ƒ  7500-:-: 
 
 Des compareerden David Sijmon Magnus en Hanna Salomons 
 Ehelieden, de Vrouw met haar Eheman geassisteert, en 
 bekenden volkomen genoegen te neemen in dat voornemen van 
 haar voorsr. Moeder, mits gaders met soodane prijsering en 
 waardering van haar voorgemelde goederen en penningen, belo- 
 vende niet alleen om haar voorsr. Moeder te sullen geven 
 alles wat sij van haare Kinderen soude kunnen desidereren, 
 maar daar en boven bij vertrek van haar geseide Moeder, gelijk 
 sulks haar sonder reden te geven sal vrijstaan wanneer sij 
 wil, of wanneer sij onverhoopt mogte koomen te overlijden, 
 tot secutiteijt van haar voorsr. Moeder selve alsmede in cas 
 van versterf tot versekering van haar overige Kinderen, beken- 
 nen sij Ehelieden aan haar Moeder geseide seven duijsent vijf 
 hondert gulden schuldig te wesen en na voorgaande informa- 
 tie van verwillekeurings kragt en werking, hebben sijlieden 
 daar voor kragte deser verwillekeurt en aan de parate exe- 
 cutie buijten forme van proces gesubmitteert alle haare 
 goederen, niets hoegenaamt hier van uijtbescheiden, om alle 
 hinder en schaade te kunnen verhalen, met renunciatie 
 van alle exceptien dese contrarierende, in specie van onge- 
 telden gelde. 
 Opdat sulks met bewilliging en toestemming van eerste Comparts. 
 overige Kinderen zij, verklaart haar Dogter Judith Magnus 
 Wede. Salomon Heijmans, bij absentie van haar andere 
 Kinderen thans mede præsent, met dese haar Moeders 
 intentie volkomen tevreden te zijn.  Actum 24. April 1770. 
 
 Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerden Gerret Dirksen, 
 Jan Dirksen, Willem Dirksen, Thomas Dirksen, Peter Jacobsen in hu- 
 welijk hebbende Aartje Dirks, Hendrik Aartsen Brouwer in huwelijk 
 hebbende Metje Dirks en Tijs Petersen als in huwelijk hebbende 
 Geurtje Dirks, ende verklaarden om redenen, bij desen ten behoeve 
 van Marrietje Dirks van der Horst, mede Erfgenaam van wijlen Juffr. 
 M. van Houten, te renuncieren van soodane erfportien van den boedel 
 en nalatenschap, als gem. Juff. Magdalena van Houten, binnen dese 
 Stad overleden, nagelaten heeft en daar toe dese Comparanten bij testa- 
 ment van den 5. Januar 1764, voor Schepenen deser Stad gepasseert, mede 
 voor een geregte part waaren geinstitueert, ten dien eijnde den- 
 selven boedel, voor soo verre haarlieden aangaat, te repudieren en 
 aan haar Maritje Dirks van der Horst met alle desselfs lusten 
 en lasten overgevende, sonder dat de Comparanten nu en in ’t vervolg 
 oojt eenige actie of prætensie op dien boedel, ’t zij uijt hoofde als  
   Erf 
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 Erfgenamen als anders hoe genaamt te reserveren, alles 
 om te strekken ten effecte als na regten.   27. April 1770. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareerden Aalt 
 Willemsen en Jannetje Elberts Ehelieden en verklaarden voor  
 sig en haar Erven in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en kragt deser te cederen en transporteren, aan en 
 ten erflijken behoeve van Jacob Elbertsen en Maritje Lub- 
 berts Ehelieden, een geregt agtste part in de wind koorn moole, 
 huijs, hof, saajlanden, soo en als hetselve in sijne bepa- 
 ling gelegen is in het Schependom Hierden, naast het erve 
 en de landereijen van de Heer Burgermr. H. van Westervelt, 
 schietende ten westen aan de gemeene Hierder Weg, soo als bij 
 Koperen bewoond en gebruijkt werd, alles met sijn regten en 
 geregtigheden, lusten, lasten en servituten, voor een summa 
 van ses hondert Caroli guldens ad 20 stuijvers ’t stuk, waar van 
 Comparanten bekennen voldaan en betaalt te wesen, belo- 
 vende voorsr. een agtste part, gekoft van Brand Elbertsen, te 
 wagten en te wharen kommervrij en alle voorpligt daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.  Actum d. 28. April 1770. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Jacob Elbertsen en Ma- 
 ritje Lubberts Ehelieden en bekenden voor sig en haar Erven in 
 een vast en stedigen erfkoop uijt de hand te hebben verkoft 
 en kragt deser te cederen en in een vollen en volkomen eijgendom 
 te transporteren, aan en ten erflijken behoeve van Jan Volte 
 en Hendrikje Karssen Ehelieden, een huijs, hof met het 
 saaijland en een weg met sijn boomen, gelegen in Hierden 
 op den Duijnen, zuijdwaarts het erve van Mevrouw de Burgermr. 
 De Meester, oostwaarts van ’t geseide wegje het erve van 
 Burgermr. H. van Westervelt en westwaarts de Koperen, 
 het saajland geeft thiend, met geen andere lasten beswaart 
 als met een ordinar. verponding van 10 stuijvs. en 10 penñ., waar 
 in Jacob Dirksen ¼ betaalt, soo en als het huijs bewoont werd 
 bij Gerret Cornelissen en het saajland bij Comparanten gebruijkt 
 werd, sulks voor een summa van een duijsent Caroli guldens 
 ad 20 stuijvers ’t stuk vrijgeld, waar van Comparanten beken- 
 nen ten vollen voldaan en betaalt te zijn, des beloofden voorsr. 
 parcelen te wagten en te wharen kommervrij en alle voor- 
 pligt, tot de verponding 1768 en het heerstedegeld 1769 in- 
 cluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en 
 submissie als na regten.  Actum d.28. April 1770. 
 
 Voor Apeldorn en Holthe Schepenen compareerde Mevrouwe Cornelia 
 Cores Weduwe van wijlen den Heere James Abercrombie, dewelke 
 verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens te constitue- 
 ren en volkomen magtig te maken, doende sulks kragte deses, 
 haaren Broeder de Heer J.B. de Vries, om voor haar en in name 
 van Constituante te verkopen en transporteren derselver intrest 
 in de plantage Blijendal, gelegen in de Colonie De Berbice in 
   Rio 
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 Rio  Xanje], penningen te ontfangen, deselve wederom ten meesten 
 voordele doenlijk uijttesetten en den boedel verders te liquideren, mits 
 daar van doende rekening, bewijs en reliqua, en voorts vrders alles te 
 verrigten wat de natuur van saaken nodig en stijlus loci vereij- 
 schen sal en de Constituente, selfs present zijnde, soude kunnen 
 of mogen doen, ofschoon na regten een specialer volmagt gerequi- 
 reert wierd, dewelke de Vrouw Constituente op den Heer Geconsti- 
 tueerde omni meliori modo, mits desen is confererende, met magt 
 van substitutie, onder belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 cæterisque sub clausuluis de jure solitis ac necessariis.   den 29. April 
 1770. 
 
 Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerden Jacob Dirksen 
 en Marritje Cnelis Ehelieden en verklaarden in eenen vasten en 
 stedigen erfkoop op den 29. April 1770 uijt de hand te hebben ver- 
 koft en over sulks kragt deses te cederen en transporteren, aan 
 en ten behoeve van Mevrouwe G.J. Toewater als Weduwe en 
 getugtigde Boedelhoudersche van wijlen onsen mede Raadsvrind 
 N.W. de Meester, een campje saeijland, Den Brinkhoff genaamt, 
 met sijn houtgewasch en opgaande boomen en verdere regt en 
 geregtigheid, gelegen in Hierden aan en langs het erve Den 
 Duijnen van de Vrouwe Coperse, daar Peter Hannissen woont 
 en die dit parceel thans selfs in pagt heeft, ende sulks voor 
 een summa van vier hondert en vijftig gulden vrijgeld, daar van 
 de Comparanten bekenden voldaan te zijn, en sal de lopende 
 pagt, op Petri 1771 sullende verschijnen, door Kopersche werden 
 geprofiteert. Belovende dit parceel, als thiendvrij land en vrij 
 van verpondinge en andere ongelden, te wagten en wharen als 
 erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum 5. Meij 1770. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Huijbert Gerretsen en Steventje 
 Hendriks Ehelieden, welke verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en 
 transporteren, aan Aard Muller en Johanna van Broekhuijsen 
  Ehelieden en hare Erven, een Hof gelegen aan de oostkant deser 
 Stad, naast die van Murretjen Roest ter eenre en Bette Roeters 
 Stege ter andere sijde, op een ordinaire jaarlijkse verpondinge 
 van ƒ :-7-4, ende sulks voor eene summa van een hondert en 
 dartig guldens vrijgeld, waar van de Comparanten bij desen bekennen 
 voldaan te zijn, belovende over sulks voorsr. parceel te wagten en 
 te waaren kommervrij en alle voorpligt, de verponding over ordi- 
 nair 1767, daar van aftedoen als erfkoops regt is, alles onder 
 verband en submissie als naa regten.  Actum Harderwijk, d. 7. Meij 
 1770. 
 
 # Apeldoren & Oosterbaan Voor deselve  # Schepenen compareerde Cornelia Timmer, geassisteert 
 met haar tegenswoordige Eheman Geurt Harmsen, en verklaarde 
 mits deese te consenteren en approberen soodane huijwlijk, als 
 haar Soon Geurt Mingelsen, bij wijlen Cornelis Mingelsen in 
 ehestand verwekt, voornemens is integaan met Sophia Catha- 
 rina van den Heuvel tot Amstelredam woonagtig, versoekende 
   al 
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 alle dengeene die het mogte aangaan, in specie Heeren 
 Commissarien der huijwlijksaken binnen voorsr. Stad, om dese 
 bij de intekening te considereren als haar moederlijk consent 
 en alsof sij Comparante aldaar tegenswoordig was, ten eijnde 
 voorsr. huijwlijk naa Kerkenordre kan werden voltrokken. 
 Actum den 8. Meij 1770. 
 
 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerde Vrouwe 
 Antonetta Schrassert, Douairière G.A.J. Markloff, in desen 
 sooveel nodig of dienstig geassisteert met Mr. H.J. Schrassert, 
 dewelcke verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en volmagt te maken, doende sulks 
 mits desen, den Heer en Mr. E.J. Ammon, Scholtis des 
 Ampts Ede, en Mr. W.H. Rochet, sampt en ijder in ’t bijsonder 
 om generalijk alle haares Comparants saaken waar te nemen  
 en specialijk soodane saak als sij Comparante tegens Hen- 
 drik Martensen voor den Hoog Adelijken Landgerigte van 
 Veluwen in den Banke tot Putten is hebbende, alle termijnen 
 daar in te respicieren en deselve ten eijnde toe te vervolgen, 
 sententien te aanhooren en deselve door bekwaame middelen 
 rechtens ter executie te leggen, daar het nodig mogte zijn 
 cautie te stellen, de Burgen te guaranderen en daar voor 
 haar Comparantes persoon en goederen te verbinden, en genera- 
 lijk te doen en laaten geschieden all ’t geene de natuur 
 der saake sal komen te vereijschen en sij Comparante, 
 selfs present zijnde, soude konnen ofte mogen doen, alles 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
 indemnisatie, cæterisque sub clausulis de jure solitis ac 
 necessariis.  Actum Harderwijk, den 21. Meij 1770. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is, Reijer Willemsen den Grooten 
 en Wouter Gerretsen voor het erf en sterfhuijs van Evert Ger- 
 retsen van Ermel; des beloofden Lammert Haverkamp en 
 Jannetje Gerrets van Ermel Ehelieden, als naaste Erfgenamen 
 ab intestato, voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum 
 Harderwijk, den 22. Meij 1770. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is, Cornelis Claver en Willem van Luijk 
 voor het erf en sterfhuijs van Hester Soublet in leven Ehevrouw 
 van Jan Claver; des beloofde gem. Jan Claver, volgens huijwlijks voor- 
 waarde de dato den 21. Meij 1756 eenige en universele Erfgenaam 
 van de nalatenschap van wijlen sijn gem. overleden Ehevrouw, 
 voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk, 
 29. Meij 1770. 
  
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde 
 Carel Colterman van Haastenburg, gequalificeert zijnde door 
 desselfs Vader Cornelis van Haastenburg als Erfgenaam 
 ab intestato van sijn Soon wijlen den Heer Professor Hend. 
 van Haastenburg, en bekende bij desen ingevolge Stads- 
 regten te verburgen het sterfhuijs van wijlen den Heer Pro- 
   fes 
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 Professor Haastenburg, en dien ten gevolge tot Borgen in desen 
 te stellen de Professoren Bondam en Tollius, welke gemelde 
 borgtogt ook op sig genomen hebben; belovende gemelde Carel Colter- 
 man van Haastenburg deselve Borgen te indemniseren, als 
 ten effecte als na regten op de erfhuijsverburging in dese Stad 
 gebruijkelijk.   Actum den 30. Meij 1770. 
 
Geprothocoll. ten nieuw Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerden Jacob Doorschot 
prothoc. Rub. Wulle- en Adriana Rijnberg Eheldn., marito tutore, welcke verklaarden wegens 
wevers Straat  fº. 223 ontfangene en door de Heer Arnoldus Franken, Koopman in Hout- 
 waaren, woonagtig in de Oude Wetering, afgeleverde Houtwaaren, 
 opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan voorseiden Heer Franken, des- 
 selfs Erfgenamen, de somma van een duijsent twaalff guldens 
 en negen stuijvers per rest van meerder somma, waar van de 
 Comparanten beloven alle jaar op de verscheindag, daar van heden 
 over een jaar de eerste sal weesen, vier guldens van ijder hondert 
 te sullen betalen en daar mede te continueren tot de finale 
 aflosse toe. 
 Belovende en aannemende zij Comparanten verder bij desen, om 
 over ses weken naa dato deses, zijnde den 17 Julij naastkomende deses 
 jaars 17C seventigh, tot rondmaking van voorsr. capitaal aan han- 
 den van Mr. Johan van Erkelens, als Geconstitueerden in desen, afte- 
 doen en te betalen de somma van drie hondert twaalf gulden 
 en negen stuijvers, met dit inbeding nogthans, als dat de Compa- 
 ranten van het geven der jaarlijksche bedongen renten ten aansien 
 van de hier boven genoemde drie hondert twaalf guldens en negen stuij- 
 vers alleen ontheft en bevrijt sullen blijven, so dat na verloop 
 van voorgemelte ses weken het Capitaal maar groot blijft de 
 somma van seven hondert guldens, makende sij Comparanten 
 sig sterk en belovende om op geseide capitaal van seven hondert 
 guldens alle jaar aftedoen de somma van twee hondert guldens, 
 kortinge na advenant van de rente, sullende in cas van 
 wanbetalinge der jaarlijkse bedongen twee hondert guldens en 
 renthe op de verschijnsdag, off uijterlijk een maand daar nae, aan 
 Arnoldus Franken ofte desselfs Geconstitueerde vrijstaan om het 
 dugtig agterwesen alsdan met middelen regtens te prosequeren 
 en te innen, daar en soo als men het best sal vermeijnen te be- 
 hooren; Tot securiteijt van welk capitaal, renten en onverhoopte- 
 lijk in desen aantewendene kosten, de Comparanten bij desen tot 
 een speciaal onderpand stellen haar huijs en erve met desselfs 
 schuur off loos daar agter, staande en gelegen op de hoek van de 
 Wullewevers Straat, soo en als thans bij haarlieden selfs bewoont 
 en gebruijkt werd, stellende sij Comparanten tot een verdere whaar- 
 schap deeses hare personen en alle derselver gerede goederen, onder 
 verband en submissie als na regten en onder renunciatie van alle 
 bedenkelijke exceptien, van wat natuur deselve ook souden kunnen   
 wesen, insonderheijt de van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk, den 
 5. Junij 1770. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Beerd Dirk- 
 sen en Dirkje Lubberts Eheliedn., de Vrouw met haar Eheman geas- 
 sisteert, en verklaarden kragt deser in een vast en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft, te cederen en in vollen eijgendom overtegeven aan 
 Jan Volten en Hendrikje Karssen Ehelieden en haar Erven, een camp saaj- 
   land 
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 land, gelegen in Hierden op Den Duijnen, ten suijden het 
 land van Koperen en dat van Mevr. de Wede. van Burgermr. 
 De Meester ten noorden alsmeede in het westen, en ten 
 oosten Reijer Rijkessen, grood ongeveer een en een half sche- 
 pel gesaeij, zijnde thiendvrij, doende in ordinaris verponding 
 agt stuijvers, voor een summa van hondert veertig Caroli gul- 
 dens vrijgeld, waar van Comparanten bekennen voldaan 
 en betaalt te weesen, des beloofden voorsr. parceel te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de 
 verponding 1768 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt 
 is, onder verband en submissie als na regten.  Actum den 
 6. Junij 1770. 
 
 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerde Johanna 
 Bosch Wede. wijlen Jan Poenissen, voor sig en als wettige 
 Voogdesse van haare minderjarige kinderen, bij resolutie 
 van den 26 Maart 1770 bij Haar WelEd. en Achtb. speciaal 
 geauctoriseert, welke verklaarde in een vasten en stedigen  
 erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt deses te 
 cederen en transporteren haar touwbaan, gelegen buijten deser 
 Stad Smeepoort, met sijn spinhuijsjen en steene droogstoof 
 daar naast, een lindeboom en vier en veertig ijpenboomen 
 langs voorseide baan lopende, met all sijn regt en geregtig- 
 heijd, ende sulks aan en ten behoeve van de Stad Harder- 
 wijk, te samen voor een somma van een hondert vijf en 
 vijftig guld. en vijf stuijvers, waar van de Comparante bij 
 desen bekent voldaan te zijn, belovende over sulkd voorsr. 
 parceel te wagten en te wharen kommervrij en alle voorpligt, 
 de recognitie ad ses gulden ’s jaars tot ult. Decemb. 1767, daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is, alles onder verband en submissie 
 als na regten.  Actum Harderwijk, d, 11. Junij 1770. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareerde Willem Wil- 
 bers, rustend Predikant in Nederlands Indien op Batavia, en 
 verklaarde te constitueren en magtig te maken kragt deser, 
 Dirk Wijngaart, Veerschipper van Amsterdam op deese Stad, 
 om sig te vervoegen bij Hendrik Soet en Jan van Wanningen 
 tot Amsterdam woonagtig, ten eijde om van deselve afte- 
 halen en overteneemen den Jongeling, genaamt Willem Harris, 
 benevens desselfs goederen ingevolge den inventaris daar van 
 zijnde, voorts in naame van den Comparant gemelte inventaris 
 te ondertekenen, haarlieden voor den ontfang van gemelte 
 Jongeling als bij sig hebbende goederen te quiteren, van alle op 
 en aanspraak te dechargeren, verklarende mits deese niets dien- 
 aangaande van haar hebben te prætenderen nog te eijschen, renun- 
 cierende ten dien eijde van alle regt, actie of pretensie, welke 
 hij Comparant ten desen opsigte tegens haar soude kunnen formeren, 
 verbindende ten dien eijnde sijn persoon en goederen om in cas van eenige 
 namaning haar regtens te kunnen verhalen, alles met magt van sub- 
 stitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder verband en 
 submissie als naa regten.   Actum 18 Junij 1770. 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerde Vrouwe Anthonet- 
 ta Schrassert, Douarière Markloff, soo veel nodig of dienstig ge- 
 adsisteert met Mr. Hendrik Johan Ardesch, als in desen 
   haar 
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 haaren gekoren Momber, dewelke bekende in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maaken, doende sulks 
 kragt en mits desen, Mr. Hendrik Johan Schrassert, om generalijk alle 
 haares Comparantes saaken, soo in als buijten regten, hebbende en toe-  
 komende, tam agendo quam defendendo, contra quosumque, waar te 
 neemen, processen te entameren, alle termijnen regtens te respicieren, 
 daar het nodig is te caveren en haar Comparantes persoon en goederen te 
 verbinden, sententien te aanhooren en deselve ter executie te leggen 
 en alsoo tot de finale voldoeninge te vervolgen en dus 
 alle formaliteijten in agt te neemen, transporten van ongerede goederen 
 naa coustume locaal te doen en daar bij de gewoone whaarschap te 
 præsteren, penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, met de 
 administrateurs der ongerede goederen te rekenen en deselve te sluijten 
 en voorts generalijk, soo in als buijten regten, te doen en verrigten ‘t 
 geene de nature der saaken sal koomen te vereijschen en sij Compa- 
 rante, selfs præsent zijnde, soude konnen mogen of moeten doen, 
 alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en in- 
 demnisatie, cæterisque sub clausulis de jure ac necessariis. 
 Actum Harderwijk, den 23. Junij 1770. 
 
Geprothocoll. ten Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde Gijsbert Priester 
nieuw. prothoc. fº. 68 voor sig en als Weduwenaar van Gerritje Logen, alsmede in qualiteijt 
vs. van Vader en legitime Voogd van sijne drie onmundige Kinderen, 
 bij wijlen sijn gem. Ehevrouw ehelijk verwekt, met namen Peter, Loge 
 en Annetje Priester, volgens appoint. van Haar WelEd. en Agtb. 
 d.d. 21 Junij 1770 hiertoe geauctoriseert, en verklaarde ten behoeve 
 van sijnen gemeenen boedel wegens opgenomen en ter leen ont- 
 fangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn, aan en 
 ten behoeve van Lubbertus Bunskerken en Geisje Hulsentop 
 Ehelieden ende haare Erven eene summa van vijf hondert vijf 
 en twintig Caroli guldens ad 20 sts. ’t stuk, daar van Comparant 
 beloofde jaarlijks op den verschijnsdag (heden over een jaar de 
 eerste) voor rente te sullen betalen drie en een halve gulden 
 van ijder hondert, en sulks binnen ses weeken na de verschijns- 
 dag niet geschiedende, als dan tegen vier gulden van ijder hondert 
 de voorsr. rente te betalen tot de finale aflosse toe, die alle 
 jaar op den verschijnsdag sal kunnen mogen en moeten geschieden, 
 mits een vierdeel jaars bevorens daar van denunciatie gedaan werde. 
 Voorts compareerden meede Gerret Nagelhout en Jannetje Prie- 
 ster Ehelieden, zijnde de laatste meerderjarige Dogter van den 
 eersten Comparant en wijlen Gerretje Logen, dewelcke met en bene- 
 vens Gijsbert Priester voornt. en in qualitate prædicta tot securiteijt 
 van voorsr. capitaal, renten en bij wanbetaling hier op te loopen kosten, 
 verbonden haar persoonen en goederen en tot een speciaal onderpand en 
 hijpoteeq stelden het huijs en erve, staande in de Smeepoort Straat, 
 soo en als bij den eersten Comparant selfs bewoont en gebruijkt word, 
 ten eijnde om daar aan alle onvermoedelijke hinder en schade te ver- 
 haalen, onder submissie als na regten, met renunciatie van alle 
 exceptien, in specie van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk, 
 den 26. Junij 1770. 
 
Geprothoc. ten Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Hendrikje Gerrets 
nieuw. prothocol Wede. van Peter Woutersen, welke bekende wegens opgenomen en 
Rub. Hoogstraat ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen 
fº. 181 en Hoven   aan  
fº. 45 
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 aan en ten erflijken behoeve van Andries Wulven en Lijsbet 
 Prijs Ehelieden een hondert Caroli guldens ad 20 Stvs. ’t stuk, 
 ten dienste van haar Soon en Dogter Aalt Hoefnagel en Wil- 
 mina Dijsbergen Ehelieden genegotieert, daar voor belovende 
 jaarlijks te sullen betalen een rente van vier gulden en 
 daar mede te continueren tot de volle aflosse toe, welke 
 alle jaar op de verschijndag (heden over een jaar d’ eerste) sal 
 kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens 
 van d’ eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten verbind Com- 
 parante haar huijs, staande in de Hoog Straat tussen de 
 huiijsen van den Oud Burgermr. Boonen en de Wede. Gerret 
Siet d.3.Aug.1770 geregistr. Poel soo als bij haar selven bewoont word, mitsgaders een hof, ge- 
een transport van een math legen buijten dese Stad aan de Oude Moole naast die van de Wede. 
hoojland op de Oostermehen Dr. Schot, soo als sij selve gebruijkt, stellende tot een verder 
door de Wed. Peter Willemsen whaarschap haar persoon en goederen ten bedwang en sub- 
cum suis aan de Wed. Jan missie als naa regten, met renunciatie van alle exceptien 
Bartsen d.d. 28 Junij 1770. dese contrarierende, in specie van ongetelden gelde.  Actum 
 den 28. Junij 1770. 
 
 Voor De Meester en Scheltinga Schepenen compareerde Joan van 
 Balen, Conrector van het Veluwsche Gijmnasium binnen dese 
 Stad, sijn verstand en sinnen volkomen magtig, dog overdenkende 
 de sekerheijt des doods en de onsekere tijd en uijre van dien en 
 uijt dese wereld niet willende scheiden voor en aleer over sijne 
 tijdelijke goederen te hebben gedisponeert, verklaart den Com- 
 parante bij desen, hoe dat den Comparant met sijne Vrouwe 
 Maria Margarita Augeard te samen hebben opgerigt haare 
 huijwlijks voorwaarden in dato den 5. Maart 1755 voor Huij- 
 lijksvrinden alhier gepasseert, waar bij sij Eheldn. malkanderen 
 en den een den anderen reciproçe hebben bemaakt en in vollen 
 eijgendom overgegeven alle haare, soo hebbende en toekomende 
 gerede en ongerede, goederen met dit beding nogtans, als 
 dat een ijders lijfbehoor, bestaande in klederen, linnen, wullen, 
 gout, sijlver, klijnodien en wat verder tot lijfsbehoor 
 kan gerekent worden, sal gaan naa die kant van waar het- 
 selve gekomen is, willende en begerende den Comparant der- 
 halven bij desen, dat alles des Comparants lijkfsbehoor, waar in 
 hetselve ook bestaan mogt, naa desselfs doode sal vererven en 
 versterven op de twee Soontjes van des Comparants Broeder 
 met naamen Jan Christoffel en Hendrik van Baalen voor de 
 eene geregte halfscheit, en dat de andere halfscheijt sal 
 vererven en versterven op de twee Soontjes van desselfs Suster 
 Anna Cornelia van Balen Wede. wijlen den Heer Van Hoeclum, 
 met namen Dirk en Hendrik van Hoeclum. 
 Waar meede de Comparant dese sijne laatste en uijterste wille is 
 sluijtende, annulerende en casserende met dese alle voor- 
 gaande dispositien, willende dese van vollen waarde gehouden 
 hebben, met ernstige begeerte, dat deselve sal effect sorteren 
 als testament, codicil, legaat, of soo als hetselve het best 
 naa regten sal kunnen bestaan. 
   T’ oir 
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 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en besegult op den 2. Julij 1770. 
 was nevens twee cachetten in rood lak getekent.  W. de Meester. 
 Eco Scheltinga. 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is Mr. J. Apeldorn en Mr. D. Boonen 
 voor het erf en sterfhuijs van wijlen onsen mede Raadsvriend den 
 Heer en Meester François Oosterbaan; des beloofde Vrouwe Geertje Ooster- 
 baan, Weduwe van wijlen den Heer Geltsaijer, in leven onse mede 
 Raadsvriend, als Erfgenaam ex testamento van gem. haaren 
 Broeder, voorsr. Burgen te sullen vrijen.  Actum Harderwijk, d. 
 3. Julij 1770. 
 
 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen compareerde 
 d’ Heer en Mr. Francois Oosterbaan, onsen meden Raadsvriend, gesont 
 van verstand, dewelke ( in overweging genomen hebbende de 
 sekerheijt des doods en onsekere uure van dien en niet gaarn 
 uijt dese werelt willende scheijden sonder alvorens over sijne tijde- 
 lijke goederen, hem van God verleent en die hij Comparant ster- 
 vende soude mogen nalaten, te disponeren) verklaarde tot 
 sijn eenige en universele Erfgenaam te nomineren en te insti- 
 tueren, doende sulks kragt en mits desen, sij Suster Vrouwe 
 Geertje Oosterbaan Weduwe van wijlen d’ Heer J.J. Geltsaijer, 
 in leven onsen meede Raadsvriend, willende en begerende 
 dat sijn gem. Suster alle sijne natelatene goederen en effecten, 
 van wat aart of natuur deselve ook souden mogen zijn, na  
 het overlijden van de Comparant sal hebben, houden en besitten 
 eeuwiglijk en erflijk, en daar mede mogen handelen na wel- 
 gevallen sonder bespiering van ijmand; all ’t welk voorsr. de 
 Comparant verklaarde te zijn sijn ernstige laatste en uijt- 
 terste wille, die hij Comparant begeerde dat na sijn dood 
 stiptelijk agtervolgt en effect sorteren sal als testament, legaat, 
 codicil, gifte ter saake des doods, en voorts soo als best naa 
 regten sal kunnen bestaan, daar toe alle faveuren en benefi- 
 cien regtens implorerende.  T’ oirkonde is dese bij ons getekent 
 en gezegelt binnen Harderwijk, d. 18. April 1700 seven en sestig. 
 was nevens twee cachetten in rood lak getekent H. van Wester- 
 velt, H.C. van de Graaff. 
                                             Registr.d. 3. Julij 1770. onderstont 
 geregistreert bij mij, Landschrijver van Veluwen, ten over- 
 staan van d’ Heere Landrost van Veluwen en geerfde 
 Gerigtslieden d. 23. Julij 1770. was getekent W.H. Toewater. 
 lagerstont 
 Den inhout van voornstaande testamentaire dispositie 
 geregistreert ten prothocolle van Ermelo Buurschap 
 Veldwijk, in ‘t 4de boek fº. 98vs. en 99 recto op den 28. Julij 
 1770. was getekent H.J. Ardesch protocoll. ibidem. 
 nog lager 
 Voornstaande testamen geprothocolleert ten prothocolle 
 des Ampts Doornspijk Nº.1. Buurschap Hoge Bijssel 
 fº. 13 recto et vso. op d. 30 Julijk 1770. was getekent  B. van 
 Marle. prothoc. ibidem. 
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 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerde Evertje 
 Jans, Ehevrouw van Evert Wulven van Willikhuijsen, gesond 
 van lighaam en verstand, gaande en staande, verklaarde 
 mits dese over haar tijdelijke goederen in deser voegen te 
 disponeren. 
 Vooraf inhærerende sodane huijwlijk voorwaarde als sij 
 Comparante met haar voorsr. Eheman den 12. Januar 1758 
 voor Schepenen der Stad Harderwijk heeft opgerigt. 
 Wijders heeft sij uijt eijgen motiven, sonder inductie of per- 
 suatie van ijmand, tot haar eenige en universele Erf- 
 genaamen aangestelt Aubertje van Willikhuijsen 
 Wede. van Hendrik Jansen van der Put tot Nijkerk woon- 
 agtig, Hendrikje van Willikhuijsen Wede. van Willem van Dijk 
 woonagtig tot Amersfoort en Aultje van Willikhuijsen 
 Ehevrouw van Cornelis Prins, ijder voor een geregt derde 
 part, naa doode van haar Comparante alsmeede naa doode 
 van haar voorsr. Eheman, in alle haare natelatene 
 gerede en ongerede goederen, actien, crediten, niets ter 
 werelt hoegenaamt hier van uijtbescheiden, sodanig 
 dat deese haare ingestelde Erfgenamen des Comparants 
 klederen en alles wat tot haar lijf behoort, waar 
 aan haar Eheman de tugt niet competeert, immediaat 
 naa haar overlijden sullen kunnen na sig neemen en 
 doen daar mede naa haarlieder welgevallen. 
 Dit alles met desen verstande dat bij afsterven van des 
 Comparants een en ander der Wefgenamen voor. haarlieder 
 aandeel sal erven en versterven op de langstlevende van 
 haar drien en bij overlijden van de laatste haarer, Com- 
 parants nalatenschap sal erven en versterven op dese haerer 
 Erfgenamen Kinderen of Kindskinderen, alsdan in leven, 
 alles in egale deelen en ijder hooft voor hooft. 
 Dat dese voorsr. Erfgenamen gehouden en verpligt sul- 
 len zijn naa overlijden van haar Comparante en van 
 haar voorsr.Eheman te betalen aan de Dijaconie van 
 Nijkerk eens drie hondert gulden, deselve daar meede 
 beneficerende. 
 Willende en begerende dat deese als haar laatste en 
 uijtterste dispositie stiptelijk naa haar dood bij forme 
 van testament, legaat, colicil of andere betere sal 
 werden agtervolgt. werdende haare voorige dispositie 
 mits dese dood en te niet gedaan. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk, 19. Julij 1770,  was nevens twee cachetten in rood 
   lak 
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 lak getekent  H.J. Pannekoek.  H.J. Schrassert. 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerde Mevrouw 
 Geertje Oosterbaan Weduwe van wijlen J.J. Geltsaijer, in leven 
 onsen mede Raadsvriend, als eenige en universele testamen- 
 taire Erfgenaam van wijlen haar Broeder Mr. François Ooster- 
 baan, in leven onsen meede Raadsvriend, in desen soo veel 
 nodig of dienstig geassisteert met Dr. Jacobus Apeldorn als 
 haaren gekooren Momboir, ende verklaarde in amplissima 
 juris forma te constitueren en volmagt te maken d’ Heer 
 Gerret van Beest, Koopman te Arnhem, ten eijnde om na- 
 mens de Comparante ten overstaan van den Heere Land- 
 drost van Veluwen, of desselfs Heer Verwalter door den Land- 
 schrijver van Veluwen, naa coustume van Veluwen te doen 
 en laten registreren soodane testamentaire dispositie als 
 wijlen de voorñ. Heer F. Oosterbaan voor Heeren Schepenen 
 deeser Stad den 18. April 1767 heeft gepasseert en daar omtrend 
 te doen en laeten geschieden ’t geen de natuur der saake 
 vereijschen sal en de Comparante, selfs præsent zijnde, 
 soude kunnen en mogen of moeten doen, cum potentate 
 substituendi, onder belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 cæterisque sub clausulis de jure solitis ac necessariis, onder 
 verband en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, 
 den 19. Julij 1770. 
 
Geprothocoll. ten Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerde Aleijda 
nieuw. prothocol van Maanen Weduwe van Dr. C.A. Heijendaal, bij renunciatie 
Rub. Hierden fº. 401 van haar Suster Dorothea Johanna, thans St. Josepha J. van 
 Maanen, Procuratesse in een Clooster te Huissen, naaste Erf- 
 genaam en Administratrice van haar innocente BroederBer- 
 nhardus van Maanen, bij appointement van Haar WelEd. en 
 Achtb. d.d. 30 Januar. 1769 hiertoe gequalificeert, en bekende 
 wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt 
 en deugdelijk schuldig te weesen aan Willem Roest en Gerret 
 van Luijk, als Voogden van Berendina en Elisabeth Roest, minder- 
 jarige Kinderen van wijlen Willem Roest en Trijntje de Gojer in 
 leven Ehelieden, een capitale summa van agt hondert Caroli 
 guldens Hollands ad 20 Stuijvs. ’t stuk, om mede te strekken 
 tot voldoening van soodane agterwesen als haar gemelte inno- 
 cente Broeder soo van kostgeld als anders aan de Celle Broeders 
 tot Luijk verschuld is, waar voor sij Comparante qq belooft jaar- 
 lijks op de verschijndag (heden over een jaar d’ eerste) te sullen 
 betalen een rente van drie gelijke guldens van ijder hondert en 
 daar meede te continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar 
 op gem. verschijndag sal kunnen en mogen geschieden, mits een vier- 
 deel jaar bevorens van d’ eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht 
 zijnde. Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en onverhoopte kosten 
   heeft 
  



 353

ORAH-154  1770 fol.165vso. 
 
 heeft sij Comparante qq verbonden een camp, genaamt De Pe- 
 perkamp en de hoekjes met desselfs houtgewas, Pagterse 
 de Wede. Peter Cornelissen, gelegen in Hierden op den Duijnen 
 tussen het land van Lubbert Gerretsen ter eenre en de 
 weg naa de Bovenlanden aan de andere sijde, haar gem. 
 Broeder in eijgendom toebehorende, alles met renunciatie 
 van alle exceptien dese contrarierende, in specie van onge- 
 telden gelde.  Actum Hardereijk, den 31. Julij 1770. 
 
 Voor Van de Graaff en Schrassert Schepenen compareerden 
 Abraham Houssart en Arnolda Helena Wedwer Eheldn., 
 Alida Wedwer, geassisteert met Willem Brinkink, Jan 
 Gelderman, als Volmagtiger van Arnoldus van Dijk en 
 Maria Wedwer Ehelieden, vermogens acte van volmagt den 3. Meij 1770 
 voor Heeren Schepenen der Stadt Beverwijk gepasseert, en 
 bij ons gelesen en bevonden sulks te behelsen, mitsgaders 
 denselven Jan Gelderman als bij Schepenen deser Stad, 
 volgens resolutie op heden genomen namens de innocente 
 Johanna Wedwer, ad hunc actum geauthoriseert, te samen 
 respective Kinderen en Erfgenamen van wijlen Gerret Wed- 
 wer en Gerretje van Soelen in leven Ehelieden, en verklaarden in 
 eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over 
 sulks kragt deses te cederen en transporteren aan Charlotte 
 Gallois ofte haare Erfgenamen een huijs, staande binnen 
 deese Stad in de Brugge Straat naast het huijs van 
 Evert Creemen ter eenre en Willem Brinkink ter andere 
 sijde, doende in ords. verpond. behalven de stadsstr.  ƒ 3:3.- 
 ende sulks voor eene summa van seven hondert gulden, daar van 
 de Comparanten bekenden voldaan te zijn, sullende de verponding 
 suijveren over ordinars. 1768 en ’t heerstedegeld tot ult. Junij 
 1769, beide incluijs. 
 Aan Hendrik van der Horst en Jacomina Fok ende haare Erven 
 een hof bij de Luttekepoorter Gragt in het gangetje naast de 
 hoff van Jan Sandbergen, voor ƒ 162-:- op een verponding van 
 1:11:14, te suijveren over ordinar. 1768. 
 Aan Jan Harmsen en ………………….  Ehelieden ende haare 
 Erven een hofje op de Kuijpen aan de Groote Poort voor de summa 
 van een en dartig guldn. 
 Van alle welke koopspenningen Compartn. bekenden voldaan 
 te zijn, belovende over sulks voorsr. parceel te wagten en 
 te wharen kommervrij en alle voorpligt daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is.  Actum den 1. Aug. 1770. 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde 
prothocol Rub. Brugge Charlotta Gallois en verklaarde wegens opgenomen en ter 
Straat fº. 99 leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te 
 zijn aan de tijdelijke Diaconie van de Nederduijtsche Kerke 
 alhier, een summa van vier hondert Caroli guldens ad 20 Strs. 
   het 
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 het stuk, daar van Comparte. jaarlijks aan de tijdelijke Diaconen 
 beloofden te betalen eene interesse van vier gelijke guldens van 
 ijder hondert ende sulks alle jaar op den verschijnsdag, daar van heden 
 over een jaar de eerste sal weesen, en daar in te continueren tot 
 de finale aflossche toe, dewelke ook alle jaar sal konnen off 
 mogen geschieden, mits de opsage van een van beide kanten een 
 vierdeel jaars bevorens geschiede. Voor capitaal, renthe en alle 
 kosten verbind Comte. haar persoon en goederen en stelde tot een 
 speciaal onderpand haar huijs en erve, staande en gelegen in de Brug- 
 gestraat naast het huijs van Evert Kreenen ter eenre en van Willem 
 Brinkink ter andere sijde, soo als sij hetselve volgens trans- 
 port, op heden gepasseert, van de Erfgenamen van Gerret Wedwer en 
 Gerretje van Zoelen in leven Eheln. heeft aangekoft, met renunci- 
 atie van alle exceptien, in specie van ongetelden gelde.  Actum 
 den 1. Aug. 1770. 
 
Geprothocoll. ten Voor H. van Westervelt en De Vries Schepenen compareerden Dirk Kem- 
nieuw prothoc. Rubr. per en Harmina Witjes Eheldn. en verklaarden wegens opgenomen 
Hoogstraat fº. 180 en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig 
 te zijn aan Peter Claassen en sijn Erven een summa van een 
 hondert gulden, te verrenten met drie gulden alle jaar op den 
 verschijndag, daar van heden over een jaar de eerste sal wesen, te 
 betalen en sulks tot de finale aflossche toe, dewelke alle 
 jaar sal konnen mogen of moeten geschieden, mits een vier- 
 deel jaars bevorens van een van beide sijden de denunciatie gedaan 
 werde. Tot securiteit van ’t capitaal, rente en kosten verbonden 
 Comparanten haar personen en goederen, speciaal haar huijs 
 in de Groote Poort Straat, so als sij selfs bewoonen, met re- 
 nunciatie van alle exceptien, in specie van ongetelden gelde. 
 Actum den 1. Aug. 1770. 
 
 Voor Holthe en Schrassert Schepenen loofden en wierden Burgen, 
 als voorvank regt is, André Stolte en Evert Bunschoter voor 
 het erf en sterfhuijs van Joan van Balen, in leven Conrector 
 van ’t Veluwsche Gijmnasium alhier, des beloofde Juffer 
 Maria Augeart, Weduwe en uijt kragt van huijwlijks voor- 
 waarde universeel Erfgenaam van wijlen voorñ. J. van Baalen, 
 deese haare voorñ. Burgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum den 3. Aug. 1770. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen compareerden Lubbertjen 
 Thijsen Wede. van Peter Willemsen, geassisteert met Willem 
 Petersen, alsmede Lambert Gijsbertsen en Willem Petersen, 
 als Voogden van de onmundige Kinderen van Maritjen Petersen, 
 ingevolge auctorisatie van Haar WelEd. en Achtb. d.d. 23 April 
 1770, ende bekenden ijder in sijn aandeel en qualiteijt publicq 
 op den 11 Meij 1770 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en over sulks kragt deses te cederen en in vollen eijgen- 
 dom te transporteren, aan Reijntjen Jans Wede. Jan Bartsen 
 en haar Erven, een math hooijland, gelegen op de Oostermehen 
 (wordende te saamen gehoojt met het math van Peter Jansen 
   Wij 
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 Wijnen) op een ords. verpondinge van :-17:4, ende sulks voor 
 een summa van drie hondert vijf en vijftig gulden vrijgeld, 
 daar van de Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn, 
 belovende mits dien het voorsr. math te wagten en wahren 
 kommerverij en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, de ordinaris verpondinge over den jaare 1768 incluijs, 
 alles onder verband en submissie als na regten.  Actum den 28.  
 Junij 1770. 
                                               Registr. 3. Aug. 1770. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Lambert 
 Haverkamp en Jannetje van Ermel Ehelieden, welke beken- 
 den voor sig en haare Erfgenamen in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en kragt deser te cederen en trans- 
 porteren, aan en ten erflijken behoeve van Reijer Willem- 
 sen den Grooten en Hendrikje Hendriks Ehelieden, een huijs 
 met desselfs plaatsje en verdere ap en dependentie, regt en 
 geregtigheijt, staande in de Wullewevers Straat tussen de huij- 
 sen van Jan Bakker en Jacobus Doorschot, doende in ordinar. 
 verponding 1:9:12, sulks voor vijf hondert seven en veertig 
 gulden vrijgeld, waar van Comparanten bekennen voldaan en 
 betaalt te zijn; des beloofden Comparanten voorsr. huijs 
 te wagten en te wharen kommervrij en alle voorpligt, 
 tot de verponding 1768, het heerstede en straatgeld tot 
 1º. Julij 1770 incluijs, daar van aftedoen, onder verband en sub- 
 missie als na regten.  Actum den 18. Augus. 1770.  
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Nijsje Jans Weduwe 
 van Evert van Ermel. wlke bekende voor sig en haar Erven 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over 
 sulks te cederen en transporteren, aan en ten erflijken be- 
 hoeve van Lambert Haverkamp en Johanna van Ermel 
 Ehelieden, de geregte halfscheijt in een huijs buijten de 
 kamer en kelder aan Teunis Trip verkoft met desselfs ap 
 en dependentie, waar van de wederhelft door doode van gem. 
 Evert van Ermel op koperen gedevolveert is, staande in de Wul- 
 lewevert Straat tussen het gangetje van Walters ter eenre 
 en ’t  huijs van Teunis Trip ter andere sijde, doende in het 
 geheel in verponding ƒ 3-:-:, sulks voor drie en seventig 
 gulden en thien stuijvers, waar van Comparant bekent 
 voldaan en betaalt te zijn, des beloofde voorsr. helfte 
 te wagten en wharen kommervrij, alles onder verband en  
 submissie als na regten. 
 Des compareerde Reijer Willemsen den Grooten, welke bij 
 openbare verkoping voorsr. huijs gekoft heeft, mits dese 
 verklaart van geseide koop aftesien en te renuncieren 
 van alle regt, actie en prætensie, welke hem dies wegens 
 nu ofte ten allen tijde soude vermenen te competeren. 
 Actum Harderwijk, den 18. August. 1770. 
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 Voor H. van Westervelt en Pannekoek Schepenen als Overwees- 
 meesteren compareerde Jacob Teunissen, sig sullende verander- 
 saten, heeft na examinatie van den staat des boedels aan sijn 
Voor Van de Graaf en De minderjarige Dogter, genaamt Maritje Jacobs, bij wijlen Harmstje 
Meester Schepenen com- Peters in ehestand verwekt, voor haar Moeders versterf bewesen 
pareerde Jacob Teunissen aan geld dartig gulden, haar te betalen als deselve sal mundig 
te kennen gevende dat wesen of bevorens kwam te trouwen, daarenboven 
Maritje Jacobs desselfs een bijbel met sijlvere krappen 
minderjarige Dogter, bij twee sijlvere schoegespen 
voornstaande acte van af- een sijlver oorijser 
goeding vermelt, overleden is twee sijlvere spelden 
en dese Comparants met een kast 
wijlen Harmtje Peters, een roode koperen theketel 
des kinds overleden Moeder, een geel koperen koffijkan 
gehuijwt geweest zijnde vijf tinnen kommen 
sonder huijwlijks voorwaar- twee tinnen bekers 
de, en dienvolgens naaste vervolgens 
Erfgenaam ab intestato seven beddelakens 
van sijn overleden Dogter, twaalf kussens sloopen 
mits dese bekent in negen ellen wit linnen 
die qualiteijt van Lub- elf vrouwen hembden 
bert Petersen en Peter twaalf boven mutsen 
Lubbersen, als aange- negen onder mutsen 
stelde Voogden van wij- vijf hals doeken 
len sijn overleden Dogter, twee stiklijven 
ontfangen te hebben seven vrouwe rokken 
all ’t geen bij de acte vier dº. borstrokken 
van afgoeding van d. een jak 
22. Augus. 1770 met drie jaks mouwen 
meerdere staat gespe- vier paar koussen 
cificeert en sijlieden seven kroplappen 
mogten onder sig hebben, vier schorreldoeken 
waarvoor de Comparant een paar schoenen 
deese Voogden hier- een vrouwen hoed 
meede is quiterende,de drie paar handschoenen 
selve voor alle op en  nog aan kindergoed: 
aanspraak dechargerende. vijf borstrokken 
Actum Harderwijk, vier hembden 
den 29. Septemb. 1770. een en twintig boven mutsen 
 elf onder mutsen 
 vier kinder doeken 
 een servet 
 een kinder deken 
 welke alle gesloten sullen worden in gemelte kast, dese sal 
 gebragt werden ten huijse van den onderbenoemde Voogd Lub- 
 bert Petersen, sullende de sleutel berusten onder de tweeden 
 Voogd Peter Lubbertsen. 
 Daar benevens neemt de Comparant op sig alle lusten en lasten 
 van den gehelen boedel, met belofte om sijn voornt. Dogter daar  
   van 
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 van te vrijen en guaranderen, alsmeede om haar gedurende 
 haar minderjarigheijt, of tot trouwens toe, te alimenteren, 
 kleden, reden en van all ’t nodige voorsien, als ook om deselve 
 te doen leeren dat met haar staat sal overeenkomen. 
 Daar waren aan, over en meede te vreden Lubbert Petersen 
 en Peter Lubbersen, als bij de Heeren van de Magistraat 
 aangestelt tot Voogden. 
 T’ oirkonde is dese door ons geapprobeert en getekent. Actum 
 Harderwijk, 22. Augus. 1770. 
 
Geprothocoll.ten nieuw. Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen en meede 
prothocol Rub. Brugge in qualiteijt als geerfdens op Veluwen, Gerret Schuijrman 
Straat fº. 97 vs. en Marritje Derks van Hooft Ehelieden, tutore marito, en 
 verklaarden wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
 opregt en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van 
 de Heer Carel Eijlardt en sijne Erven, een capitale summa 
 van negen hondert guldens, daar van sij jaarlijks beloofden 
 te betalen een interesse van vier per centum en daar in te 
 continueren tot de finale aflosse toe, dewelke ook alle 
 jaar op de verschijndag, daar van heden over een jaar de eerste 
 sal zijn, sal konnen, mogen en moeten geschieden, mits de 
 opsage een vierendeel jaars bevorens van een van beiden zijden 
 gedaan werde. 
 Tot securiteit van welk capitaal, renthe en onverhooptelijk 
 aan te wendene kosten, de Comparanten verbinden haare per- 
 sonen en goederen, en tot een speciaal onderpand en hijpotheek 
 stelden haarlieder huijs en erve, staande en gelegen binnen 
 dese Stad in de Kerk Straat naast het huijs van Jan Heij- 
 missen ter eenre en de schuijr van Juff. de Weduwe van 
 Balen ter andere sijde, soo en als thans bij haarlieden selfs bewoond 
                                            en gebruijkt werd, als mede nog een stuk lands, genaamt ’t Heggestuk, 
 onder den Ampte van Ermelo Buurschap Veltwijk met het 
 holtgewasch daar bij, soo en als thans bij Harmen Jansen 
 in pagt word gebruijkt, ten eijnde om aan ’t een en andere 
 parceel ten allen tijden alle hinder en schade wegens 
 voorsr. capitaal ad negen hondert guldens cum interesse te 
 kunnen verhalen en voorts ter fine en effecte als na 
 regten. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen en meede als Geerfdens op 
 Veluwen nevens den Scholtis H.J. Ardesch, als hier toe 
 speciaal door den Comparanten versogt zijnde, naamens de 
 Compten getekent en besegult in Harderwijk, den 24. Augustij 
 17C seventig. Was nevens een cachet in swart en twee 
 cachetten in rood lak getekent: H. van Westervelt. H.J. Schras- 
 sert. H.J. Ardesch namens de Comparanten. 
 
Geprothocoll. ten Voor Van de Graaff en Scheltinga Schepenen compareerden 
nieuw. proth. Rubr. Willem Bosch en Wilmina Antonia van Culkesteijn Ehe- 
Vijhe Straat fº. 66. lieden, en bekenden voor sig en haare Erfgenamen wegens 
 opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en 
   deugde 
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 deugdelijk schuldig te wesen, aan Harmannus Lunterbos en 
 Hendrina van Zeelen Ehelieden, eene summa van twee hondert 
 Caroli guldens ad twintig stuijvers ’t stuk, waar voor Comparanten 
 beloven jaarlijks op de verschijndag (heden over een jaar d’eerste) te 
 sullen betalen vier gelijke guldens van ijder hondert en daar- 
 in te continueren tot de effective aflosse toe, die alle jaar 
 op gem. verschijndag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel 
 bevorens van d’eene of andere sijde opgeseit of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten hebben 
 Comparanten, nae voorgaande informatie van verwillekeu- 
 rings kragt en werking, verwillekeurt en bij parate executie 
 verbonden alle haare gerede goederen, niets ter wereld daar van 
 uijtbescheijden; tot meerdere securiteijt verbinden sijlieden in 
 specie haar huijs en grutmole, staande in de Vijhe Straat 
 tussen Rijket van Otterlo ter eenre en Aard Cornelissen 
 Konink ter andere sijde, als bij haar bewoont of gebruijkt  
 werd, met renunciatie van alle exceptien dese eenigsints 
 contrarierende, in specie van ongetelden gelde.  Actum 24. Augus. 
 1770. 
 
 Voor Van de Graaff en Pannekoek Schepenen compareerde 
 de Heer J.B. de Vries onse mede Raadsvrind, in qualiteijt 
 als Verkoper van de plantagie Goed Succes, en bekende de Heer 
 Comparant in sijn gedagte qualiteijt bij desen in gelde te 
 hebben ontfangen van de Heeren Willem Clifford en R. le 
 Chevalier, als last en procuratie hebbenden van de Heer G. 
 de Coral in Suriname, ’t montant van drie wissels, te 
 weten een van twaalf duijsent vijf hondert gulden op 14. Nov. 
 1769, een van twaalf duijsent vijf hondert gulden op 14. Febr. 
 1770, en een van vijftig duijsent gulden op 3. Junij 1770, de twee 
 eerste getrokken door de Heer J. Durége qq voor de Heer G. de 
 Coral, en de laatste door gem. Heer de Corel in Suriname selfs, 
 zijnde voor drie vierde koopschat van de plantage Goed Succes 
 gelegen in Rio Cottica, tusschen de plantagien Patientie 
 en Arnhem, aan gem. Heer G. de Coral verkogt door den Heer 
 Comparant, voor welke voldoening hij H. Comparant de Heeren 
 W. Clifford en R. le Chevalier, als procuratie hebbenden van 
 de Heer G. de Coral, in sijn vermelde qualiteijt ten vollen en 
 finaal is quiterende bij dese, sonder uijt hoofde voorschreven 
 ijts verders of meerder te reserveren, met belofte dese ten allen 
 tijde gestand te doen, onder verband als na regten.  Actum Harder- 
 wijk, d. 27. Augus. 1770. 
 
 Voor deselve Schepenen loofden en wierden Burgen als voor- 
 vankregt is Eijbert Gerretsen en Dirk van Asselt voor het erf 
 en sterfhuijs van Wijmtje Lubberts, Weduwe van Jan Eijbertsen; 
 des beloofden Dirk Jansen en Lubbert Jansen, sig sterk makende 
 voor haar Broeder Johannes Jansen, Kinderen en Erfgenamen van 
 voorsr. Wede., geseide Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum 
 Harderwijk, den 27. Augus. 1770. 
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Geprothocoll. ten Voor Scheltinga en De Vries compareerden Peter Lubbersen en 
nieuw. prothocol Rub. Stijntje Peters Ehelieden, welke bekennen wegens opgenomen 
Hierden fº. 377 vs. 380 penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Peter Lub- 
recto et vers. en Ooster- bertsen Hop en sijn Huijsvrouw Grietjen Peters de somma van 
mehen fº. 127. seshondert Caroli guldens  ……………………………………    ƒ 600-:-: 
 daar van sij Comparanten beloven en aannemen te betalen 
 een jaarlijkse rente, namentlijk 3 gulden ten hondert van 
 300 gl., en van de overige 300 gl. een rente van 4 gulden ijdert 
 hondert gulden, ende sulks tot de finale restitutie der voor- 
 seide hooftsomme, welke alle jaar op den verschijndag, 
 heden over een jaar de eerste, sal moeten geschieden, mits 
 een halfjaar van de een of andere sijde bevorens opgeseijt 
 werde; voor welk capitaal en rente, sampt alle onverhoopte 
 kosten, Comparanten bij desen zijn verbindende haare personen 
 en goederen en tot meerder securiteijt tot een speciaal onderpand 
 stellende 
                                                    1º. 1/6 in huijs en hof met twee campjes saaijland en sijn houtge- 
 was, gelegen aan de Mehen Steeg in de Buurschap Hierden, 
                                                    2º. 1/6 in 3½ mat hoojland, gelegen op de Oostermehen, 
                                                    3º. 1/6 in een camp saajland met sijn houtgewas, genaamt De Krom- 
  me Hegge, 
                                                    4º. 1/6 in een camp saaijland, genaamt ’t Padakkertje, 
 alle welke gespecificeerde goederen zijn gelegen soo in gemelde 
 Buurschap Hierden en in ’t Schependom van Harderwijk die, 
 bij afsterven van Peter Jansen en Jacobje Wijchmans in  leven 
 Ehelieden, Comparanten voor 1/6 zijn aanbestorven en welke 
 gemelde goederen tegenswoordig bij voornoemde Peter Lubbert- 
 sen Hop en Grietje Peters in huijr en meijerswijse gebruijkt wer- 
 den, met renunciatie van alle exceptien en submissie als 
 na regten.  Actum Harderwijk, den 1. Septemb. 1770. 
 
Geprothocoll. ten Voor Apeldorn en Schrassert Schepenen compareerde Alijda Ma- 
nieuw. prothoc. Rubr. ria van Manen Wed. van Dr. C.A. Hijendaal, bij renunciatie van 
Hierden fº. 401 vs. haar Suster Dorotea Johanna, tans St. Josepha Johanna 
 van Manen, Procuraterse in een Clooster te Huijssen, naaste 
 Erfgenaam en Administratrice van haaren innocenten Broeder 
 Benhardus van Manen, bij appointement van Haar WelEd. en 
 Achtb. d.d. 30 Januar 1769 hier toe gequalificeert, en bekende 
 wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt 
 en deugdelijk schuldig te wesen, aan Gerret Roest en Grietje 
 Barends de Vent Ehelieden, een capitale summa van agt hon- 
 dert Caroli gulden Hollands ad 20 st. ’t stuk, om mede te strekken 
 tot voldoening van sodane agterwesen, als haaren gemelte 
 innocente Broeder, soo van kostgeld als anders, aan de Celle 
 Broeders tot Luijk verschult is, waarvoor sij Compar. qq 
 belooft jaarlijks op den verschijndag, heden over een jaar de 
 eerste, te sullen betalen een rente van drie gelijke guld. 
   van 
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 van ijder hondert en daar mede te continueren tot de volle aflosse 
 toe, die alle jaaren op den gem. verschijndag sal kunnen en mogen 
 geschieden, mits een vierdeel jaars bevorens van de eene of andere sijde 
 opeseijt of opgeeijscht zijnde; tot securiteijt van voorsr. capitaal 
 en renten heeft sij Compar. qq verbonden de helft in een erf en 
 goed, gelegen in Hierden, Pagter Jan Aaltsen, haaren gem. Broe- 
 der in eijgendom toebehorende, alles met renunciatie van alle 
 exceptien den inhout deses contrarierende, in specie van onge- 
 telden gelde.  de. 5. Septemb. 1770. 
 
 Voor Pannekoek en Scheltinga Schepenen compareerde Willem 
 Wilberts, rustend Predikant op Batavia, en verklaarde kragte 
 deser te constitueren en volmagt te maken den Heer Mat- 
 thijs Houtman, Coopman tot Amsterdam, ten eijnde om in Com- 
 parants naame bij de Edele Heeren Gecommiteerde Bewind- 
 hebbenden ter vergadering van Seventien en representerende 
 de Generale Nederlandse geoctrojeerde Oostindische Compagnie, 
 te ontfangen een duijsent een hondert vijf en tagtig guldens 
 en seventien stuijvers, volgens assignatie gedateert Batavia 
 in ’t Kasteel, d. 20. Octob. 1769, hier bij annex, en voor den 
 ontfang van gem. penningen behoorlijke quitantie te passe- 
 ren, daar omtrend verder te doen en te verrigten dat de stijl der 
 Camere in dese sal komen te vereijschen en generalijk alles 
 wat de Comparant, selve præsent zijnde, soude kunnen mogen en 
 moeten doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, onder verband als na regten, sullende de Geconsti- 
 tueerde verpligt zijn te doen bewijs, rekening en reliqua.  Actum 
 den 10. Septemb. 1770. 
 

Geprothoc. ten nieuw Voor Schrassert en De Vries Schepenen compareerden Jan Rietvelt 
prothoc. Rub. Schoe- en Cornelia Eijberts Ehelijden, welke bekennen wegens geleende 
makers Straat fº. 254. en opgenomen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn 

 aan Jan Gelderman en sijn Huijsvrouw Gerretjen Logen de somma 
 van tweehondert Caroli guldens  …………………………………………      ƒ 200: - : - 
 Ten tweeden aan Andries Apeldorn de somma van 
 twee hondert seven en veertig gl. 6 st. 8 pen.  ………………………….        247: 6 :8 
 Ten 3den aan Cornelia de Wit, Wed. van Jacob Mom- 
 me de summa van een hondert en vijftig gld.  …………………………..        150  - : - : 
 Ten 4den aan Lijsbet Hendriks, Weduwe van Eijmert Jansen 
 de somma van een hondert en taggentig gldn.   ...................................         180 -  : - : 
 daar van sij Comparanten beloven en aannemen aan een ijder der 
 bovenstaande, die in een speciale ordre en rang in onderstaande 
 soo gerede als ongerede goederen sullen gepræfereert zijn, als bij 
 dese expresselijk gestipuleert, te betalen een jaarlijkse rente van 
 3 gld. van ijder hondert gulden en sulks tot de finale restitutie 
 der voorseide hooftsomme, welke alle jaar op den verschijndag, 
 heden over een jaar de eerste, sal mogen geschieden, mits een half 
 jaar bevorens opgeseit wierde; voor welk capitaal, rente, sampt 
 alle onverhoopte kosten Comparanten zijn verbindende alle haare 
 gerede goederen, en tot meerder securiteijt tot een speciaal onder- 
   pand 
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 pand stellende haar huijs en erve, staande binnen dese Stad 
 in de Schoemakers Straat, soo en als het bij Comparanten be- 
 woont en gebruijkt word, met renunciatie van alle exceptie 
 en submissien als na regten.  Actum Harderwijk, den 13. Sep- 
 tenb. 1770. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen, in dese soo veel nodig 
 als Overweesmeesteren, compareerden Maritje Roest, geassisteert 
 met haar Broeder Gerret Roest, deselve Gerret Roest en Grietje 
 de Vent Eheliedn., Aard Roest en Woutertje Willems Ehelieden, 
 de Vrouwen met haare Ehemans geassisteert, Willem Roest 
 en Gerret van Luijk, deels als Curatoren van de innocente 
 Harmijntje Roest, Vrouw van Teunis Trip, deels als Voogden van 
 Berendina en Elisabeth Roest, minderjarige nagelaten Kin- 
 deren van wijlen Willem Roest en Trijntje de Gojer in leven 
 Eheliedn., bij resolutie van den 27. Novemb. 1769 hier toe aange- 
 stelt en vervolgens bij appointement van Haar WelEd. en 
 Achtb. van d, 7. Septemb. 1770 ad hunc actum gequalificeert, 
    te samen 
Kinderen, Kindskinderen, naaste en eenigste Erfge- 

namen ab intestato van Geurt Roest en Beerdje Gerrets, in leven   
   Ehelieden, en 
verklaren mits dese samentlijk te hebben opge- 

rigt volgende erfmagescheijt: 
Aanvankelijk dat de Condividenten met elkanderen zijn over- 
eengekomen en gemelte Curateuren en Voogden bij resolutie 
van den 4. Decemb. 1769 hiertoe geauctoriseert, om de meubilai- 
re goederen te verdelen, de winkel met de goederen daar in 
zijnde accuraat optenemen, te priseren en daar voor aan Ma- 
ritje Roest overtegeven, als mede om de ongerede boedels- 
goederen door onpartijdige des verstaande te laeten æstimeren 
en taxeren. 
Dat sij vervolgens het precieuste van den inboedel, als linnen etc. 
onder malkanderen hebben verdeelt, zijnde het overige huijs- 
raad, van wijnig of geen consideratie wesende, op vijftig gulden 
getaxeert. 
Daar na hebbende Comparanten de kanten langetten en verdere 
winkelwaaren naagemeten, d’ellen benevens de prijs waar 
voor deselve zijn ingekoft gespecificeert en bij malkanderen  
opgetrokken, kwam de summa totalis van de winkel met 
de gemelte vijftig gulden van t’ resterende huijsraad te bedra- 
gen  ……………………………………………………………………      1841:11:14 
Dat vervolgens door Wouter Jansen Metselaar 
en Jacob van Wanrode Timmerman Stads- 
baasen nauwkeurig hebben laeten opnemen 

    en taxeren 
des boedels volgende ongerede goederen: 

.     
    1º. 
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 1º. een huijs vooraan agter de muur bij de Lutteke-                       

 poort, soo als bij d’overledene Ehelieden selve tot 
 haar dood toe is bewoont geweest, benevens 
 een hofje op de Binnekuijp, gestelt en ge- 
 waardeert op    ………………………………………………     400:  -:  - 
 2º. een huijs op de Vollersbrink kennelijk gelegen 
 en soo als bij Aard Roest en Woutertje Willems 
 voorn. bewoont werd getaxeert op   ……………………….     550:  -:  - 
 3º. een boog en opstal agter de muur staande 
 op en tegen de Stads muur, soo als bij Lubbert 
 Staal gebruijkt werd, met een hofje op de 
 Overkuijp, saam getaxeert op    ……………………………    200:  -:  - 
 Naa afbetaling des boedels schulden, als- 
 mede van de Gerigts jura deser, komt het 
 suijver montant in contant geld te bedragen ……………..  1120:12:  -  
 dus rendeert de gehele nalatenschap   …………………..  4112:  3: 14 
 welke onder de Condividenten in vijf gelijke portien moeten ver- 
 deelt werden, en dus ijder geregt 1/5 part bedraagt ƒ 822: 8:13 ¼. 
 Tot de verdeijling des boedels overgaande is aan Maritje Roest 
 voor haar 1/5 portie toebedeelt het restant der meubeltjes met  
 ’t geen in, aan en tot de winkel behoort, dit een en ander haar 
 toeberekent als voorñ. gemelt op  ……………………………….        1841:11:14 
 als mede het huijs agter de muur en hofje 
 op de Binnekuijp voor de gestatueerde prijs van   ………………          400:--  :--  
                                                saam uijtmakende    ……………         2241:11:14 
 haar juiste 1/5 part bedraagt   ………………………………….            822: 8:  13 ¼ 
 dus moet sij uijtkeren    …………………………………………          1419: 3:    1 ¼ 
  
 Aan Gerret Roest en Grietje de Vent Ehelieden werd 1/5 part toebedeelt 
 een boog agter de muur en hofje op de Overkuijp, beijde getaxeert 
 op   ………………………………………………………………………….   200 : - : - 
 in contant geld tot rondmaking van haar portie  ……………………….   622 : 8 :13 ¼ 
                                                                                     822 : 8 : 13 
¼ 
 
 Aan Aard Roest en Woutertje Willems Eheliedn. voor 1/5 portie het 
 huijs op de Vollers Brink, soo als bij haarselve bewoont werd 
 getaxeert op    …………………………………………………………….    550 : - :  - 
 tot rondmaking aan geld        ……………………………………………    272 : 8: 13 ¼ 
                                                                                      822: 8:  13 
¼ 
 Aan Willem Roest en Gerret van Luijk als aangestelde Curateu- 
 ren over de boven gemelte Harmijntje Roest, innocente Vrouw 
 van Teunis Trip, voor haar 1/5 portie in geld   ………………………..      822: 8:  13 ¼ 
 Alles onvermindert sodane accoord ofte transactie, als tussen haar voorsr. 
 Eheman ter eenre en desselfs Broeders en Susters hierboven gem. ter 
 andere sijde, voor Haar WelEd. en Achtb. d. 27 Novemb. 1769 opgerigt. 
   Voorts 
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 Voorts zijn gem. Curateuren met Maritje Roest overeengekomen 
 dat sij de geheele erfportie van haar gem. innocente Suster onder 
 sig sal behouden en daar voor verschulden jaarlijks een rente van 
 vijf en tintig gulden, sodanig dat in plaats van deselve te be- 
 talen, sij aanneemt en belooft haar voorsr. Suster t’ alimenteren, 
 kleden en reden overeenkomstig haar staat, sonder dat sulks 
 haar in ’t minste of geringste sal præjudicieren, in val Teunis 
 Trip haar voorñ. thans innocente Suster kwam naa sig te 
 neemen, houdende sig dan wel expresselijk aan het gem. 
 accoord van d. 27. Novemb. 1769. 
 Wanneer gem. Harmijntje Roest in haare krankzinnigheijt en 
 alsoo sonder dispositie kwam te sterven, verklaren Gerret Roest 
 en Aard Roest mitsgaders haare respective Vrouwen bij dese 
 te renuncieren en aftesien van haarlieder erfportien in de 
 nalatenschap van haar innocente Suster voorsr., laatende 
 deselve aan en ten vollen behoeve van haar geseide Suster 
 Maritje Roest tot een recompens voor alle ongemak en 
 moejte, die sij met dese innocente reets gehad heeft en 
 nog sal hebben. 
 En eijndelijk werd aan gemelte Willem Roest en Gerret van 
 Luijk, als Voogden van de minderjarige Berendina en Elisa- 
 beth Roest bovengemelt voor hun 1/5 portie in contant 
 geld toebedeelt   …………………………………………………….   822: 8: 13 ¼. 
 Waar mede parthijen Condividenten in vreede en vriendschap 
 van malkanderen zijn gescheijden, den een den anderen bij 
 deesen ten aansien van de toebedeelde en ontfangen penningen 
 quiterende. 
 En ten aansien van de overgegeven ongerede goederen te cederen 
 en transporteren sij deselve in een vollen en volkomen eijgen- 
 dom aan diegeene welke dese hier boven zijn toebedeelt, 
 belovende haarlieden te wagten en te wharen als erfmage- 
 scheijts regt is, renuncierende van alle verdere op en aanpraak, 
 in specie van het vorderen van inventaris, naa rekening 
 als anders, gelijk mede van alle exceptien dese eenigsints 
 contrarierende. 
 Tot nakominge deser verbinden parthijen haare personen 
 en goederen, de Curateuren en Voogden die van haare Principa- 
 len, ten bedwang en submissie als na regten. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent binnen Harderwijk, 
 den 14. September 1770. 
 
 Voor Apeldorn en De Vries Schepenen compareerde Harmen 
 Aartsen Drost en verklaarde sig te stellen tot Borge voor 
 sodanig ontsaat, als Johannes Lubbertsen op heden tegen 
 ’t arrest door J.C. Huijsman, in qualiteit als bij de acte 
 van arrest prætenselijk vermelt, op desselfs persoon gedaan 
 heeft gepasseert of staat te doen, ten effecte om te regten 
   te 
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 te staan en het gewijsde te voldoen en voorts als na regten, tegen belofte 
 van indemnisatie als regtens.  Actum den 22. Septemb. 1770. 
 onderstont  den Roeijdr. Van Werven gigt dese acte van borgstelling voor 

 ’s hoofds aan Dr. J.C. Huijsman te hebben geinsinueert, welke copie 
 versoekt. Actum insinuatum et relatum d. 24. Septemb. 1770. 
                                get.  Abr. van de Graaff 

                                                            Secr. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Lambert Averkamp en 
 Jannetje van Ermel Echteldn. en Erfgenamen van Evert van Ermel, Niesjen 
 Jans Wede. van Evert van Ermel voornt. ende bekenden dat de meergem. 
 Evert van Ermel uijt de hand in een vasten en stedigen erfkoop heeft 
 verkogt, anorderen en transporteren sij Comparanten sulks kragt deses 
 aan Teunis Trip en sijn Erven een kelder caemer met de kelder 
 daar onder, mitsgaders de solder daar boven, alsmede de plaats 
 agter het huijs (waar van de twee eerste Comparanten thans 
 Eijgenaars zijn) staande in de Luttekepoort Straat naast het’ 
 huijs van Teunis Trip ter eenre en een poort of gang ter andere 
 sijde, en wel op die conditie en eijgen handschrift, als daar 
 van op den 14. October 1768 tusschen Teunis Trip en den dusgem. 
 Evert van Ermel is opgerigt, ende sulks voor een summa van 
 vijf en tagtig gulden, waar van de Comparanten bekenden 
 voldaan en betaalt te zijn, belovende over sulks ’t voorsr. 
 parceel te wagten en wahren als erfkoops regt is, alles onder 
 verband en submissie als na regten.  Actum den 22. Septembr. 
 1770. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Petertjen 
 Brands Wede. van Jan Woutersen, welke verklaard in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt den regten eijgendom 
 van 1/3 in een huijs en hof met sijn houtgewassen, benevens 
 een campje lands besijden het huijs, genaamt den Korten Doot, 
 voor dese Stad in het Schependom Hierden gelegen, ende sulks 
 voor de somma van een hondert vijf en seventig guldens ..  ƒ 175:-: 
 en dat ten erflijken behoeve van Roelof Jansen ende sijne Erven, 
 welke penñ. Comparante bij dese bekent te hebben ontfangen 
 en van den eersten en laatsten penñ. te zijn voldaan ende mits 
 desen cederende en transporterende den regten gemelde 1/3 part 
 in voorsr. goed aan voorñ. Koper, sig sterk makende en de rato 
 caverende voor alle die geene, welke eenige pretensie op gemelde 
 derde part soude kunnen of willen maken, alles onder die 
 clausule, dat alle lasten, soo van verpondinge als uitgangen 
 op gemelde derde part, staande bij den Koper sullen moeten gelast 
 en gedragen worden en verder onder verband en submissie als na 
 regten.  Actum Harderwijk, d. 22. Septemb. 1770. 
 
Geprothocoll. ten Voor deselve Schepenen compareerde Alijda van Manen 
nieuw prothoc. Rub. Wede. van Dr. C.A. Heijdendaal met haren Soon J.B. Heijdendaal, 
Hierden fº. 401 vs. die bekenden wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
 opregt en deugdelijk schuldig te zijn voor haar en haare Erven, 
 aan Jacob Valk en Maria Koppenok Eheliedn. eene capitale 
 summa van vier hondert Caroli guldens Hollands à 20 sts. het 
   stuk 
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 stuk, waar voor sij Compar. belooft jaarlijks op den verschijndag, heden 
 over een jaar de eerste, te sullen betalen eene rente van drie 
 gelijke guldens van ijder hondert en daar mede te continueren 
 tot de volle aflosse toe, die alle jaaren op den gemelde 
 verschijndag sal konnen en mogen geschieden, mits een vieren- 
 deel jaars bevorens van de ene of andere sijde opgeeist of 
 opgeseijt zijnde; tot securiteijt van voorsr. capitaal en rente 
 heeft sij Compar. verbonden twee vijfde portien in een erf en 
 goed, gelegen in Hierden, Pagter Jan Aaltsen, Compar. in 
 eijgendom toebehorende, alles met renunciatie van alle 
 exceptien den inhout deses contrarierende.  Actum Harder- 
 wijk, 28 Septemb. 1770. 
 
Geprothocoll. ten nieuw Voor Schrassert en De Vries Schepenen compareerden Marten 
prothoc. Rub. Oostermehen Aaltsen en desselfs meerderjarige Dogter Lubbertje Martens, 
fº.126 en Hierden en bekenden wegens opgenomen en ter leen verstrekte penningen 
fº. 378. opregt en deugdelijk schuldig te weesen, aan en ten erflijken 
 behoeve van de Heer Willem Jan van Westervelt, onsen 
 meden Raadsvrind, en Vrouwe Aleijda Johanna van Wester- 
 velt Ehelieden, een capitale summa van agt hondert Caroli 
 guldens ad 20 stuijvs. het stuk, waar onder mede begrepen 
 sal zijn sodane ses hondert guldens, welke geseide Comparn. 
 van voorsr. Ehelieden bij vestenis brief van den 2. Julij 1767 ter 
 leen hebben opgenomen en mits dese gemortificeert, dood 
 en te niet gedaan word, des beloofden voorgemelte agt hondert 
 guldens capitaal jaarlijks op den verschijndag (heden over een 
 jaar d’ eerste) aan rente te sullen betalen vier en een halve 
 gulden van ijder hondert, dog binnen drie maanden naa de ver- 
 schijndag de rente betalende, sullen met vier gulden van 
 ijder hondert kunnen volstaan, waar mede sij sullen conti- 
 nueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op de gem. ver- 
 schijndag sal kunnen en mogen geschieden, mits een half 
 jaar bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde; tot securiteijt 
 van voorsr. capitaal, renten en onverhoopte kosten verbonden 
 Comparanten in specie haar huijs, hof en twee schepel ge- 
 saeij, soo als ’t selve thans bij haar bewoont en gebruijkt 
 werd, kennelijk in ’t  Schependom Hierden gelegen, als meede 
 een camp saijland agter de hof van Jan Hannessen gelegen 
 naast die van de Wed. Jan Arndsen, daar benevens nog een math 
 hooijland, gelegen op de Oostermehen, wandelende met die van den 
 Heer H. van Westervelt, Hendrik Stoffelen en Peter Jansen, 
 stellende tot een verdere whaarschap haar personen en goederen 
 ten bedwang en submissie als na regten, met renunciatie van 
 alle exceptien dese contrarierende, in specie van ongetelden 
 gelde.  Actum d. 2. Octob. 1770. 
 
 Voor Apeldorn en De Vries Schepenen compareerden Harmannus 
   Lun 
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 Lunterbos en Andries Rijkessen Apeldorn, bij de Heeren van de Magistraat 
 aangesteld tot Voogden van  de Kinderen van Arnd van Harderwijk en 
 Jannetje Lunterbos in leven Ehelieden, en dewijl Beerdje van Harder- 
 wijk, een meede Kind zijnde en onder haarlieder voogdij staande, voor- 
 nemens is een huijwlijk aan te gaan met 
 verklaren sij Comparanten in dit aanstaande huijwlijk te consenteren, 
 gelijk sij consenteren mits deese, versoekende de Heeren Commis- 
 sarien van huijwlijks saaken of andersints prædikanten daar de 
 intekening mogte geschieden deese te willen respecteren, alsof 
 Comparanten selve in persoon daar tegenwoordig waaren.  Actum 
 den 3. Octob. 1770. 
 
 Voor Apeldorn en Schrassert Schepenen compareerde Juffer Jo- 
 hanna Sas en verklaarde mits desen in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren, aan en ten erflijken behoeve van Jacob Dump en 
# in de Rabbe Straat Geertruij Slors Ehelieden, een huijs en erve staande # op de hoek 
 van het steegje na de plaats van Bmr. Westervelt tegen over 
 de mistbak, ende sulks voor een summa van twee hondert 
 en twintig guldens, daar van Comparante bekende voldaan te zijn, 
 belovende over sulks voorsr. parceel te wagten en wahren kommer- 
 vrij en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoops regt is, 
# over ordinaris 1769 onder belofte van de verponding # , zijnde ’s jaars ƒ 1:1:4, en heer- 
 stedegeld tot ult. Junij 1770 incluijs daar van te suijveren, 
 onder verband en submissie als na regten.  Actum 4. Octob. 1770. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen loofden en wierden Burgen 
 als voorvanks regt is, Abram van Vossen en Cornelis de Hes voor het 
 erf en sterfhuijs van Hendrikjen Aards; des beloofde Geurt Petersen, 
 als Weduwenaar en Boedelhouder van sijne overledene Vrouw, 
 dese voornoemde Burgen te vrijen en guaranderen als regt is, onder 
 verband en submissie als nae regten.  Actum Harderwijk, den 16. 
 Octob. 1770. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Dr. J.C. Huijsman, welke bij dese 
 verklaart in de beste en bestendigste forma regtens te constitueren 
 en magtig te maken, doende sulks kragte deses, Gerhardus van 
 Laar, Onderscholt in den Ampte van Epe, om uijt naam en van 
 wegens den Comparant sodane peindinge te agtervolgen, als hij aldaar 
 in voorñ. Ampte tegens de persoon van Gerret Willemsen en sijn 
 Huijsvrouw Maritjen Jans staat te ondernemen, om niet alleen 
 daar van de opbodinge, maar verder daar in alles waartenemen et 
 ad finem usque te verrigten hetgeen der saken nodruft soude 
 kunnen, mogen en moeten doen, met belofte van ratihabitie, 
 indemnisatie, cæteisque de jure solitis et necessariis.  Actum 
 den 18. Octob. 1770. 
 
 Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerde Juffr. Catharina 
 Maria Vernezobre en verklaarde in de beste en bestendigste forma 
 regtens te constitueren en magtig te maken, sulks doende 
   kragt 
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 kragt deses, de Heeren en Mrs. E.J. Ammon en Johan van 
 Erkelens, sampt en ijder in het bijsonder, ten eijnde alle des 
 Comparantes saaken, die sij onder de hand sal opgeven, soo 
 buijten als in regten, tam agendo quam defendendo, waarte- 
 neemen, daar toe allerhande ingangen van regten te ge- 
 bruijken en alle defensive middelen te emploijeren, 
 cautien daar het gerequireert werd te stellen, de voorde- 
 lige sententien ter executie te leggen en van de nadelige 
 te appelleren, en generaal alles te doen en te verrigten 
 dat de Juffr. Comparante, præsent zijnde, soude kunnen, 
 mogen of moeten doen, en ofschoon er een ampelder of 
 nader volmagt gerequireert wierde tot het een of ander, 
 soo verklaarde de Comparante deselve alhier voor geinsereert 
 te willen gehouden hebben, alles met magt van substitu- 
 tie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, daar toe 
 verbindende haar persoon en goederen als naa regten. 
 Actum Harderwijk, den 20. Octob. 1770. 
 
 Voor Van de Graaff en Schrassert loco Pannekoek Schepenen en 
 tijdelijke Rigters compareerde Jaque de Leuce van Lancizolle, 
 pro se en als Weduwenaar en Boedelhouder van wijlen 
 Maria Magdalena Vernezobre, en verklaarde omni melio-  
 ri modo, salvis quibuscumque exceptionibus et defensionibus 
 juris, pandkering te doen tegens sodane peinding, als Bur- 
 germr. Hendrik Brantsen, als oudste Soon en administre- 
 rende den boedel van wijlen desselfs Ouders de Hr. en Mr. 
 E.J. Brantsen, Griffier in den Hove Provinciaal van Gel- 
 derland, en Vrouwe J.B. Tulleken Eheldn. op den 4. Octob. 1770 
 aan sijne gerede goederen, actien en crediten, en bij insuffi- 
 sance van dien op sijne ongerede goederen heeft ondernomen, 
 consignerende voor boete in cas van pandvelligschap 12 H£ 
 en verklaarde loco cautionis de bepeinde effecten sub nexu 
 pignorationis te laten. 
 Des t’ oirkonde hebben wij Schepenen en Rigters dese getekent 
 op den 19. Octobr. 1770 des namiddags om ½ een uur.  
 onderstont Memorie voor een Roeijdrager der Stad 
  Harderwijk 
 om met consent des Heeren ter instantie van Jaque de Leuce 
 van Lancizolle sig te vervoegen bij de Heer H.J. Ardesch, 
 als Bediende van Burgermr. Hendrik Brantsen, en denselven 
 bovenstaande acte van pandkering te insinueren, ter effecte 
 als nae regten, met versoek van exploict, met het uur van 
 dien en relaas voor gebeur. 
 nog lager  den Roeijdrager Gelderman gigt dese pandkering en 
 insinuatie aan den Advocaat Ardesch qq te hebben 
 willen insinueren dese voormiddag tussen half tien en 
 thien uijrh, die deselve voor geinsinueert heeft aangenomen 
   als  
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 als mede d. 12.H£  geconsigneert. Actum et relatum d. 2. Novem. 
 1770. get. Abr. van de Graaff, Secr. 
 
 Voor Holthe en Schrassert Schepenen compareerden de Heeren Mr. 
 Andreas Ardesch, ordinaris Raad en Rekenmeester, alsmeede Secretaris 
 en Griffier van Sijn Doorl. Hoogheid den Heere Prince van Orange 
 en Nassau etc. etc., de Heer Pelgrom Ardesch, Capitain in ’t  tweede 
 Battaillon van den Heer Generaal Baron van Aijlva, de Heer 
 Gerret Willem Ardesch, Lieutenant in ’t  Regiment Hollandse 
 Guardes te voet en Capitain ten dienste deser Lande, en de Heer 
 en Mr. Johannes van der Plaat, Schout, Rigter en Dijkgraaff 
 der Stad Grave en Lande van Cuijk, als Vader en wettige Voogd 
 van desselfs Kinderen, bij wijlen Vrouwe Johanna Charlotta 
 Ardesch ehelijk verwekt, te samen mede Erfgenamen van 
 wijlen derselver Moeder Vrouwe Henrietta Johanna Schras- 
 sert, Weduwe van wijlen de Heer E.G. Ardesch, en verklaarden 
 in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en volmagtig te maken derselver respective Broeder en Swager, 
 gelijk ook mede Erfgenaam voorschreven, de Heer en Mr. Hen- 
 drik Johan Ardesch, Scholtus des Ampts Ermelo, Ontfanger 
 der verpondingen deser Stad, ten einde den boedel en nalatenschap 
 van wijlen der Comparanten en des Heer Geconstitueerdes voorñ. 
 Moeder Zalr. , soo van haar selfs als van wijlen der Comparanten 
 en des Heer Geconstitueerdens Vader Zalr., de Heer E.G. Ardesch, 
 na behoren te redden, alle inkomende schulden in te vorderen, 
 de lastige te betalen en soo daar omtrend als in ’t generaal 
 wat desen aangaande vereijscht sal werden, alles te doen en 
 te verrigten en te laeten geschieden, soo in als buijten regten, 
 wat der respective saaken nooddruft sal komen te vereijschen 
 en de Heeren Comparanten, soo te samen als ijder afsonderlijk 
 præsent zijnde, souden konnen, mogen of moeten doen, alles 
 met magt van substitutie, unum vel plures, belofte van ra- 
 tihabitie en indemniteijt, onder verband en submissie als na 
 regten.  Actum den 27. Octob. 1770. 
 
 Wij, Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stad Harderwijk, 
 doen kond en certificeren mits dese dat de nagelaten boedel van 
 Jan Hendrik Benedictus en Henrica Muller in leven Eheldn.  
 geabandonneert zijnde, hebben wij in usum jus habentium ten 
 overstaan der tijdelijke Heeren Rigteren het gerede niet alleen 
 bij openbare opslag doen verkopen, maar in specie volgens conditie 
 der verkoping den 23. April 1770 in een vast en stedigen erfkoop 
 hebben verkoft en over sulks kragt deser te cederen en trans- 
 porteren aan Franciscus Martinius en Geertruij Oosterbaan Ehelied. 
 een huijs en kelder en verdere ap en dependentie, staande in de 
 Hoogstraat tussen den huijsen van de Wede. Gerret Pel en dat 
 van Claas Wesenhagen, doende in ordinar. verponding sonder stads  
   stuij  
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 stuijver drie gulden en aan heerstedegeld eene gulden, met dese 
 expresse conditie dat Aaltje van Husselt Weduwe Jacob Lub- 
 bertsen, vermogens transport van d. 23. Decemb. 1769, gedurende 
 haar leven daar in sal blijven woonen, gratis sonder eenige 
 huur als anders daar voor te betalen, sulks voor een summa 
 van vier hondert vijf en twintig gulden vrijgeld, welke penñ. 
 na aftrek der gerigtsjura ad ƒ 25-:-8 aan de respective 
 Kooperen, als wegens acte van vestenis d.d. 23. Decemb. 1769 
 daar toe gepræfereert, hebben geadjudiceert, belovende 
 haarlieden van ’s Heeren wegen een whaar te sullen 
 zijn, ’t selve gesuijvert hebbende wegens de verponding 1768, 
 het heerstedegeld en straatgeld tot ult. Junij 1769 incluijs, 
 voorts ten effecte als naa regten. 
 T’oirkonde Actum Harderwijk, d. 29. Octob. 1770. 
 
 Voor Van de Graaff en Scheltinga Schepenen compareerden 
 Antje en Willemtje de Vent, meerderjarig en sui juris, 
 verklaarde Dogteren van wijlen Willem de Vent en Maria 
 Sandbergen in leven Ehelieden, geassisteert met haar 
 gewese Voogd Lubbertus Bunskerken, ingevolge acte 
 van afgoeding wegens haar Vaders versterf d.d. 6. Mart 1751 
 volkomen Eijgenaressen en Besitters van onder benoemd 
 parceel, en verklaarden in een vast en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren, aan en ten erflijken behoeve van Hen- 
 drik Foijman en Geertruij Sandbergen Ehelieden, de helft 
 in een camp saaijland, ongeveer een mudde gesaeij met des- 
 selfs houtgewas, gelegen in den Enck aan de Solder Steeg 
 tussen de campen van den Heer Br. W.J. van Westervelt en 
 die van Peter Pater, genaamt De Bijl, doende voor ’t geheel 
 in ordinar. verponding sonder de stadstuijver 1:5:8, sulks 
 voor een summa van een hondert en tagtig gulden vrijgeld, 
 daar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te 
 wesen, met belofte om voorsr. helfte te wagten en wha- 
 ren kommervrij en alle voorpligt daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 2. Novemb. 1770. 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde 
 Gerretje Teunissen Weduwe, Boedelhouderse en Tugtenaresse 
 van wijlen haaren Eheman Eijbert Heeren, en verklaarde 
 ter voldoening aan deser Stad willekeur haar tugt mits dese 
 te verburgen met de personen van Peter Goedvree en 
 Aard Roest, die beijden præsent zijnde dese burgtogt hebben 
 aangenomen, belovende Comparte. daar en tegen deese haare 
 Burgen allesints te vrijen en guaranderen als regt is en deese 
   haar  
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 haere tugt verder te gebruijken en regeren, soo als tot hier toe 
 gedaan heeft als een goede Huijsmoeder toe staat te doen, onder 
 verband en submissie van haar persoon en goederen als na regten. 
 Actum Harderwijk, den 3. Novemb. 1770. 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde Mr. Joh. 
 van Erckelens in qualiteijt als Volmagtiger van Juff. Catharina 
 Maria Vernezobre, ingevolge acte van volmagt d. 20. Octob. 
 voor Schepenen alhier gepasseert, bij ons gesien, gelesen en 
 bevonden sulks te behelsen, en verklaarde in voldoening deser 
 Stad willekeur tot Burge en cautionaris te stellen Jan Hen- 
 drik van Gaalen, Burger en Inwoonder deser Stad en in deselve 
 genoegsaam gegoedet, wegens sodane arrest als des Comparants 
 Principalinne op de gerede goederen, actien en crediten van 
 de Heer Burgermr. Hendrik Brantsen, in dese Stad en Juris- 
 dictie ervintelijk, te interponeren staat en sulks voor alle 
 kosten, schade en interesse, soo ongerigtelijk als gerigte- ‘ 
 lijk, die haar tegenpartijen daar bij t’ onregt soude mogen 
 lijden, tot taxatie des Gerigts, en welke borgtogt Jan Hen- 
 drik van Galen voornoemt heeft op sig genomen, voor ons præ- 
 sent zijnde, en daar op gestipuleert als regtens. 
 Des beloofde den Comparant in sijne vooraangetogene qualiteijt 
 dese Borge voornoemt te sullen indemniseren en schadeloos 
 houden, onder verband van persoon en goederen als na regten. 
 Actum den derden Novemb. 1770. 
 
Geprothoc. ten nieuw Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerden Coenraad 
prothoc. Rub. Smee- Oijen en Wesselina Roode Spijkers Ehelieden en bekenden we- 
poorter Brink fº 51 vs. gens opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en 
en Hoven fº. 16 vs. deugdelijk schuldig te weesen aan Peter Claasen Foppen 
 en sijn Erven hondert Caroli guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk, daar 
 voor belovende jaarlijks op de verschijndag (heden over een jaar 
 d’eerste) te sullen betalen vier gelijke guldens, waar mede 
 sal continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op de 
 gem. verschijndag sal kunnen en mogen geschieden, mits een 
 vierdeel jaar bevorens van d’eene of andere sijde opgeseijt of 
 opgeeijscht zijnde; tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten 
 en kosten verbonden Comparanten haar huijs, staande op de hoek 
 van de Smeepoorter Brink naast dat van de Portier, als mede 
 haar hof buijten de Groote Poort naast de hof van de Wede. 
 Gerret Poel, soo als beijde bij haar bewoont en gebruijkt word, 
 stellende tot een verdere whaarschap haar personen en goede- 
 ren, met renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, 
 in specie van ongetelden gelde.  Actum den 6. Novemb. 1770. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde onsen meeden Raadsvriend 
 de Heer J.B. de Vries, welke verklaarde in de beste en bestendigste for- 
 me regtens te constitueren en magtig temaken, sulks doende 
 kragt deser, de Heer Jan Hamaker woonagtig tot Amsterdam 
 omme uit des Heer Comparants naam ende van sijnentwegen te 
   doen 
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 doen nemen in arrest en in bewaren der hand alle sodanige 
 penningen, goederen en effecten, gene uijtgesondert, als toekomende 
 zijn den Heer Jacob Schult woonagtig tot  Amsterdam, ’t zij 
 deselve onder hem selve, sijn Cassier den Hr. Amm. Smit of 
 enige andere berustende mogte zijn, om daar aan te verha- 
 len de somma van negen hondert guldens, welke den Heer 
 Comparant betaalt heeft voor een sestiende portie in 
 een schip, gevoert sullende worden door Captn. Ch. Maas, ver- 
 ders ook op al ’t touwerk dat de Heer Comparant aan ‘t  
 gemelde schip reets gelevert heeft en verders hier mede 
 de verrigten al ’t geen de Compart., selve præsent zijnde, 
 soude mogen of moeten doen, ofschoon al een nader of 
 ampeler volmagt gerequireert wierd, soo wil de Compart. 
 gehouden hebben als of deselve hier woordelijk geinsereert 
 waren, met magt van substitutie, onder belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, cæterisque sub clausulis 
 de jure solitis ac necessariis, alles onder verband en sub- 
 missie als na regten.   Actum den 7. Nov. 1770. 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde 
 Hendrik Timmer, Groodvader paterlen van het overleden 
 minderjarig Dogtertje van Jan Timmer en Trijntje Wouters 
 in leven Ehelieden, en verklaarde mits deze te consti- 
 tueren en volmagt te maken Mr. J.C. Huijsman 
 en Jan Gelderman, Roeijdrager der Stad Harderwijk, sampt 
 en een ijder in ’t bijsonder om alle des Comparants saaken 
 waar te nemen, in specie ten aansien van de nalaten- 
 schap van gemelte minderjarig Dogtertje van wijlen 
 Jan Timmer en Trijntje Wouters in leven Ehelieden, de- 
 selve naamens de Comparant te adieren, volgens deser 
 Stad willekeur ’t erfhuijs mede te verburgen, voor Compa- 
 tants aandeel de Burgen te guaranderen en daar toe 
 desselfs goederen te verbinden, voorts van Harmannus 
 Lunterbos en Jan van Voorst als Voogden van de minder- 
 jarige behoorlijke rekening en reliqua te vorderen, 
 als deselve voor Heeren Overweesmeesteren mogte ge- 
 schieden, daar meede overstaan, soo daar ijts met funda- 
 ment tegens wisten intebrengen, sijn belangen te seggen 
 of andersints de Voogden voor haar administratie be- 
 danken, bij de voldoening van ’t slot der rekening en 
 extraditie der goederen, chartres en papieren daar toe 
 gehorende, deselve daar voor behoorlijk te quiteren 
 en van alle op en aanspraak dechargeren, vervolgens 
 om de goederen helpen verkopen, transport in forma te 
 doen, voor all evictie te caveren, voorts penningen te 
 ontfangen, daar voor te quiteren, in cas van dispuijt tegens 
   al 
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 alle en een ijgelijk in en buijten regten, tam agendo quam defen- 
 dendo, de Comparant te repredenteren, termijnen te respicieren, 
 sententien te aanhoren, van de nadelige te appelleren en 
 de voordelige ter executie te leggen, te accorderen, transigeren 
 en met Beertje Westerhoven, Wed. Wouter Petersen Groodmoeder 
 maternel van gem. minderjarige of desselfs gequalificeerde 
 te treden tot schifting, scheiding en deijling des boedels, deselve 
 naa behoren te doen passeren en des noods te tekenen, 
 wijders de aanbedeelde goederen naamens de Comparant over- 
 nemen en daar voor soo nodig te quiteren, en generalijk al- 
 les te doen en te laaten geschieden wat de Comparant, 
 selve præsent zijnde, soude kunnen mogen en moeten doen, 
 soo in een of ander nader of specialer volmagt gerequireert 
 wierde, wil gehouden hebben alsof in dese geinsereert 
 waare, alles met magt van een of meer naa goedvinden 
 te substitueren, met belofte van ratihabitie en in- 
 demniteijt, onder verband en submissie als naa regten, mits 
 de Geconstitueerdens verpligt blijven van alles te doen 
 behoorlijk bewijs, rekening en reliqua.  Actum 8. Novemb. 
 1770. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Boonen Schepenen compareerden 
 Risella Margaretha van Beest, Weduwe en Boedelhouderse 
 van wijlen Frank van Voorst in leven Scholtis en Ontfanger 
 des Ampts Ermelo, als Moeder en legitime Voogdesse van haar 
 twee minderjarige Kinderen, bij gem. F. van Voorst ehelijk 
 geprocreërt, volgens appointement van de Heeren van de 
 Magistraat deser Stad van d. 6. Junij 1770 hier toe speciaal 
 geauctoriseert, geassisteert met haar Vader Gerret van Beest, 
 Dirk van Voorst, gepentioneert Lieutenant ten dienste 
 deser Lande, en J.A.B.G. Averkamp Ehelieden, Jan van 
 Voorst en Elisabeth Apeldorn Ehelieden en Reijnier van 
 Schuijlenburg voor sig en als gemagtigt door sijn Ehevrouw 
 Gerharda Francina van Voorst, vermogens volmagt voor 
 Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stad Wage- 
 ningen op den 7. deser maand gepasseert, ons vertoond en ge- 
 sien sulks te behelsen, de voorgemelte Vrouwen met haar 
 Ehemans geassisteert, sampt Kinderen, Kindskinderen en 
 Erfgenamen van Boon van Voorst, in leven Ontfanger des 
 Ampts Ermelo, en Wijmtje Zuijk in leven Ehelieden, en  
 verklaarden kragt deser op den 25. Julij 1770 in het openbaar 
 te hebben verkoft en over sulks te cederen en in een vollen 
 en volkomen eijgendom overtegeven aan en ten erflijken 
 behoeve van Evert Bunschoter een hof met desselfs 
 getimmer, gelegen buijten dese Stad aan de Touwbaan tussen 
    de 
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 de hoven van de Freule Ploschwitz en die van de Professor 
 Scheltinga, soo als deselve laast bij wijlen Wijmtje 
 Zuijk Wed. Boon van Voorst is gebruijkt geweest, doende 
 in ordinaris verponding sonder Stadsstuijver 1:3-, voor 
 een summa van drie hondert en veertig gulden  vrij- 
 geld, daar van Comparanten bekennen ten vollen 
 voldaan en betaalt te wesen, belovende voorsr. hof te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, 
 tot de ordinaris verponding 1769 incluijs, daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, verbindende daartoe haare perso- 
 nen en goederen ten bedwang en submissie als na 
 regten.  Actum den 10. Novemb. 1770. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Mr. H.J. Ardesch als 
 Volmagtiger van Vrouwe Willemina van Barnevelt Weduwe 
 en Boedelhouderse van den Heer C. van der Hart in le- 
 ven Burgermeester der Stad Arnhem, volgens acte 
 van volmagt voor Burgermeesteren, Schepenen ende 
 Raad van welgemelte Stad den 5. deser maand gepasseert, 
 ons vertoont en gesien sulks te behelsen, zijnde desselfs 

 Principalinne, als Moeder en Voogdesse van haar twee 
 minderjarige Kinderen bij wijlen Burgermeester C. van 
 der Hart ehelijk geprocreert, door welgemelte Heeren 
 van de Magistraat der Stad Arnhem als haar domicili- 
 aire Rigter bij appointement van den 26. Octob .1770 en  
 door de Heeren van de Magistraat deser Stad, als Rig- 
 ter der plaatse daar ’t  huijs gelegen is, bij appointe 
 ment van d. 9. deser maand geauctoriseert voor d’ eene 
 helfte, Risella Margaretha van Beest als Moeder en 
 legitime Voogdesse van haar twee minderjarige Kin- 
 deren bij wijlen Frank van Voorst, in leven Scholtis 
 en Ontfanger des Ampts Ermelo ehelijk geprocreert, door 
 de Heeren van de Magistraat deser Stad bij apponte- 
 ment ment van den 21. Meij 1770 hiertoe speciaal geauctori- 
 seert, in dese geassisteert met haar Vader Gerret van 
 Beest, Dirk van Voorst, gepentioneert Lieutenant ten 
 dienste deser Lande, en J.A.B.G. Averkamp Ehelieden, 
 Jan van Voorst en Elisabeth Apeldorn Ehelieden, de 
 Vrouwen met haar Ehemans geassisteert, en Reijnier 
 van Schuijlenburg voor sig en als gemagtigt door sijn 
 Vrouw Gerharda Francisca van Voorst, vermogens volmagt 
 voor Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stad 
   Wa- 
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 Wageningen op den 7. deser maand gepasseert, ons mede vertoont 
 en gesien sulks te behelsen, sampt Kinderen, Kindskinderen en Erfge- 
 namen van Boon van Voorst, in leven Ontfanger des Ampts Ermelo, 
 en Wijmtje Zuijk in leven Ehelieden voor de andere helft, en ver- 
 klaarden op den 1. Junij 1770 in het openbaar te hebben verkoft 
 en over sulks kragt deser te cederen en transporteren aan en ten 
 erflijken behoeve van Risella Margaretha van Beest, Wedu- 
 we en Boedelhouderse van wijlen Frank van Voorst bovengemelt, 
 een huijs en erve, staande binnen dese Stad in de Hoog Straat 
 naast het huijs van Koperse ter eenre en dat van Jan van 
 Voorst ter andere sijde, doende in ordinaris verponding sonder 
 Stadsstuijver 2:2:8 en jaarlijks aan straatgeld eene gulden, 
 voor een summa van drie hondert ses en negentig gulden vrijgeld, 
 daar van Comparanten voor sig en in haar vooraangetoge qualiteijt 
 bekennen ten vollen voldaan en betaalt te zijn, belovende de 
 eerste Comparant namens desselfs Principalinne en de 
 overige voor haar selven gemelte huijs te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding over 1769, straat- 
 geld en heerstedegeld tot ult. Junij 1770 incluijs, daar van afte- 
 doen als erfkoop regt is, onder verband van haare en des eersten 
 Comparants Principalinnes personen en goederen, ten bedwang 
 en submissie als na regten.   Actum den 30. Novemb. 1770. 
 
Geprothocoll. ten Voor Boonen en Schrassert Schepenen als Overweesmeesteren 
nieuw. prothocol compareerde Hulbert Wulfsen, sig willende verandersaten, ver- 
Rub. Wullewevers klaart, naa voorgaande examinatie des boedels door onderbe- 
Straat fº.220 vs. noemde Voogden, aan sijn twee minderjarige Kinderen met 
 naame Lambert en Wijmtje Wulfsen, bij wijlen Maria 
 Suel in ehestand verwekt, voor Moeders versterf te bewijsen 
 aan ijder Kind vijftig gulden ijder te betalen als deselve sal 
 mundig wesen; tot securiteijt van gemelte hondert gulden 
 verbind de Comparant in specie sijn huijs in de Wullewevers 
 Straat, staande tusschen de huijsen van Jan Gelderman en de 
 Wed. Cornelis Timmer, soo als bij hem selve bewoond werd. 
 Daarenboven heeft Comparant aan sijn gem. Kinderen ’t volgende 
 lijfsbehoor van haar Moeder bewesen: 
 12. paar mouwen 
 5. paar mofjes en handschoenen 
 3. neteldoekse doeken 
 4. cottoene boeselaars 
 6. kant mutsen 
 4. citse jakken 
 1. dº. sijde 
 2. japons 
 1. witte citse rok 
 1. roode gestikte dº. 
 1. witte damaste dº. 
 1. swarte sijde dº. 
   1. 
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 1. stoffe rok 
 1. roode gestreepte dº. 
 1. sijde kaper 
 1. dº. hoornse kap 
 2. hoepel rokken 
 1. bijbel met sijlvere krappen 
 2. sijlvere lepels 
 1. eau de la reine doosje dº. 
 1. dº. snuijfdoos 
 1. paar goude oorringen met baggen 
 3. dº. vingerringen 
 1. sijlvere vingerhoet 
 al ’t welk voor de Kinderen in een cas sal werden gesloten 
 en de sleutel aan haar Oom en meede Voogd Nicolaas Wesen- 
 hagen in bewaring sal werden gegeven. 
 Voorts neemt de Comparant op sig alle lusten en lasten van 
 den gehelen boedel, werdende mits dese voorsr. huijs aan 
 hem gecedeert en opgedragen, belovende daar en tegens sijn 
 gem. Kinderen voor alle op en aanspraak te sullen guaran- 
 deren, alsmede om deselve te alimenteren, kleden en 
 reden tot haar meerderjarigheijt toe, ook om deselve te 
 laeten leeren ’t gunt tot een behoorlijk bestaan naa 
 gelegentheijt des boedels sal noden wesen. 
 Onvermindert nogtans der Kinderen regt bij representatie 
 van haar overleden Moeder, wegens sodane acte als Antje 
 Mulder laatste Weduwe van Jacob Wesenhagen op den 
 11 Meij 1768 voor Heeren Schepenen Apeldorn en Ooster- 
 baan gepasseert heeft. 
 Hier waaren aan over en mede te vreden Nicolaas Wesen- 
 hagen en Andries Wulfsen, bij de Heeren van de Magistraat 
 aangestelt tot Voogden. 
 Aldus is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen 
 Harderwijk, den 15. Novemb. 1770. 
 
 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen en tijdelijke Rigteren 
 compareerden naa voorgaande boding Gijsbert Roggeveen, Mr. Mole- 
 maker te Utrecht wonende, Jan van den Andel, Mr. Molemaker 
 te Vreeland wonende, Jacob van Wanrode, Mr. Timmerman, 
 Wouter Jansen, Mr. Metselaar, en Jan Hendriksen, Mr. Smit, 
 dese laatste drie Comparanten binnen dese Stad woonagtig, om 
 naa ingekomen en overgegeve taxatie deselve onder ede te 
 verhooren. 
 Welke Comparanten alle te saamen en een ijgelijk in het 
 bijsonder verklaarden, hoe dat sijlieden ter instantie 
 van de Heer Jaque de Leuce van Lamizolle zijn versogt 
 om sig te samen te vervoegen nae de papiermole, de 
 Maria Magdalena genaamt, even buijten dese Stad gelegen, 
 ten einde om het gesalveerde gedeelte van den opstal tim- 
   me 
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 timmerage etc. van die papiermole, soo als hetselve overgeschoten is 
 uijt den brand, die ’s nagts tussen den 18 en 19 Augusti deses jaars 
 1770 op het onverwagst aan voorseide Mole voorgevallen is, als mede 
 de papiermole selfs, nae gemoede en opregtelijk te taxeren en 
 te waarderen, soo als sij deselve taxeren en waarderen te saemen 
 op een summa van agt duijsent Car. guldens, en alle van compe- 
 tenten ouderdom, hebben ’t selve naa voorgaande informatie 
 van de kragt des eeds en swaare straffe des mijneeds, met solem- 
 nelen eede bevestigt coram judicibus De Wolff van Westerode 
 en H.H. Pannekoek.  Actum Harderwijk, den 15. November 1770. 
  get H.J. Schrassert als Secret. 
 
Geprothoc. ten Voor Boonen en De Wolff Schepenen compareerden Peter Aartsen 
nieuw prothoc. Foppen en Gerretje Harms Ehelieden, ende bekenden voor haar 
Rub. Groote Ooster- en haare Erven opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten 
wijk fº. 351 behoeve van den Heer en Mr. Heribert Cornelis van de Graaff, 
 onse mede Raadsvriend, en Vrouwe Petronella van Castricum 
 Ehelieden ende haare Erven, eene capitale summa van 
 seshondert Caroli guldens ad 20 st. ’t stuk, spruijtende uijt 
 hoofde van opgenomene en ter leen ontfangene penningen, 
 volgens een onderhandse obligatie van gelijke summing, soo 
 als den eerste Comparant nevens sijn overledene Ehevrouw 
 Aaltje Haverkamp den 10 Junij 1758 heeft gepasseert ten 
 behoeve van wijlen Vrouwe Reijniera Geertruijd Persoon 
 Weduwe Van de Graaff, van welke obligatie, die de eerste 
 Compt. onder andere lasten volgens acte van afgoeding 
 d.d. 16. Oct. 1767 mede op sig heeft genomen, welgemelte 
 Ehelieden als Erfgenamen ab intestato Eijgenaren zijn ge- 
 worden, deselve mits desen mortificerende en te niet doende. 
 Belovende sij Comparanten voorsr. summa van 600 glns. aan 
 welgem. Ehelieden en Renthefferen jaarlijks te sullen ver- 
 renten met drie gelijke guldens van ijder hondert en daar mede te 
 continueren tot de volkomen aflosse toe, welke alle jaar op 
 den verschijndag (heden over een jaar ‘d eerste) sal konnen en 
 mogen geschieden, mits den een den anderen een vierdeel jaar 
 te vooren behoorlijk denuncierende. Tot securiteit van voorsr. 
 capitaal, renten en onverhoopte kosten verklaarden de Compa- 
 ranten mits desen niet alleen te verbinden haare personen 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand te stellen haar 
 huijs en erve, staande binnen dese Stad in de Oosterwijk tusschen 
 het huijs van Grietje Harms en de camer van Aartje Aards, 
 soo als door Comparanten selve bewoond word, maar ook bij 
 insufficance van dien daarenboven te verwillekeuren alle 
 haare gerede goederen, in specie haar visch schuijten,  
 netten, ankers, touwen en in ’t generaal al wat tot haare visse- 
 reij behoort, niets uijtgesondert, ten eijnde welgem. Rentheffe- 
 ren, inval van onverhoopte wanbetaling, daar aan alle hinder 
 en schade sullen kunnen verhaalen bij parate executie 
 en sonder andere forme van proces, als van de kragt en wer- 
 king van verwillekeuringe geinformeert zijnde, voorts onder 
   sub 
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 submissie als na regten, met renunciatie van alle 
 exceptien, in specie die van ongetelden gelde.   Actum 
 Harderwijk, den 23. Nov. 1770. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvanks regt is Willem Lubbertsen en Jan 
 Lubbertsen voor het erf en sterfhuijs van wijlen Berend 
 Woutersen; des beloofden Marten Berendsen, nomine uxoris 
 Jannetje Berends, Marrietje Berends, Dirk Gerritsen, 
 nomine uxoris Lubbertje Berends, Jacob Berendsen, 
 voor haarlieden selfs en mede namens de minderjarige 
 Broeder en Suster Wouter en Willemtje Berends, als Kinderen 
 en Erfgenamen van wijlen Berend Woutersen, deese haare 
 voorn. Burgen te vrijen en guaranderen als recht is, onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum den 24. Nov. 1770. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen compareerde Beerdje 
 Westerhoven Wede. Wouter Petersen, zijnde Groodmoeder ma- 
 ternel van ’t laatst overleden minderjarig Kind van Jan 
 Timmer en Trijntje Wouters in leven Ehelieden, en verklaar- 
 de kragt deses te constitueren en magtig te maken Jan 
 van Voorst en Harmannus Lunterbos, sampt en ijder in ‘t 
 bijsonder, om alle des Comparants saaken waar te nemen, 
 haar te representeren in het adieren van de nalatenschap 
 van gem. Minderjarige, ’t erfhuijs naa stadregten verburgen, 
 de Burgen belofte van wharing te doen, gerede en ongerede 
 goederen te helpen verkopen, transport in forma te doen, 
# de huijren van huijsen de gevestigde en andere capitalen denuntieren,  # deselve en   
ter behoorlijker tijd andere agterwesige schulden in te vorderen, penningen te 
opseggen, ontfangen, daar voor te quiteren, des noods haar in en 
 buijten regten te assisteren, termijnen te respicieren, sen- 
 tentien te aanhoren, daar van t’appelleren, voorts trans- 
 sigeren en accorderen, en eijndelijk, den boedel tot liquiditeijt 
 gebragt zijnde, deselve te verdelen en eene na stadregten 
 behoorlijke scheiding en deijling op te rigten, en generalijk 
 alles te doen en te verrigten wat sij Comparante, selfs 
 præsent zijnde, soude kunnen mogen en moeten doen, soo 
 in een of ander nader of specialer volmagt gerequireert 
 wierde wil gehouden hebben als of in dese geinsereert 
 waare, alles met magt van substitutie, belofte van rati- 
 habitie en indemniteijt, sullende inmiddels de Geconsti- 
 tueerdens verpligt blijven aan haar Comparante te doen 
 behoorlijk bewijs, rekening en reliqua.   Actum Harderwijk, 
 den 26. November 17c. seventig. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareerden dr. 
 J.C. Huijsman en Jan Gelderman, Volmagtigers van Hendrik 
 Timmer, en hebben, uijt kragt derselve en als een voor- 
 vank regt is, verburgt de nalatenschap van wijlen Geertje 
 Timmers, minderjarig Dogtertje bij Jan Timmer en Trijntje 
   Wou 
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 Wouters ehelijk verwekt, en wel voor sulken aandeel als voorñ. Hen- 
 drik Timmer als Groodvader paternel ab intestato of na regten 
 daar in aanbestorven is, met de personen van Rutger vanWerven 
 en Jan van Dalfsen, welke præsent zijnde ook die burgtogt 
 hebben aangenomen en daar en tegen Comparanten naamens 
 haare Principaal belooft gemelde Burgen te indemniseren. 
 Actum Harderwijk, den 27. Novemb. 1770. 
 
 Voor deselve Schepenen loofden en wieren Burgen als voor- 
 vank regt is Steven van Dasseler en Willen Brinkink voor 
 ’t erf en sterfhuijs van Geertje Timmer, overleden minderja- 
 rige Dogter van Jan Timmer en Trijntje Wouters in leven 
 Ehelieden, des beloofden Jan van Voorst en Harmannus 
 Lunterbos, geconstitueerde Gemagtigdens van Beertje Wester- 
 hoven Wede. Wouter Petersen, Groodmoeder maternel van 
 voorsr. overledene, volgens volmagt dd. 26. deser gepasseert, 
 naamens haar Principalinne voor haar erfportie voorsr. 
 Burgen te vrijen en guaranderen als erfhuijs regt is.  Actum 
 Harderwijk, d. 27. Novemb. 1770. 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerde de Heer 
 Abraham Craaij, Burger en Inwoonder alhier, dewelke onder 
 solemnelen eede verklaarde geen Borgen Subject de Juris- 
 dictie der Stad Amsterdam voor het gewijsde in de saak 
 van hem Comparant als Eijscher ter eenre, op en tegens 
 Maria Danser Weduwe Pieter Nijman Gedns. ter andere 
 sijde, voor de Edele Achtb. Heeren Commissarissen van huwe- 
 lijks saaken der Stad Amsterdam litis pendent te kunnen 
 vinden, aannemende niet te min en belovende het ge- 
 wijsde, soo met opsigt tot de te introducerende reconventie 
 als de kosten van denselve processe te voldoen; constituerende 
 wijders den Heer P.J. Noelman, Procureur postulerende voor 
 den Ed.Agtb. Gerigte der Stad Amsterdam, om bij welgem. 
 Heeren Commissarissen van huwlijks saaken denselven eed 
 in sijn Comparantes Ziele te renoveren, met belofte van rati- 
 ficatie en onder verband van sijn persoon en goederen, en voorts 
 als na regten.   Actum den 27. Novemb. 1770. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Jan Coopsen, geerfde Burger 
 deser Stad, ende verklaarde soo veel nodig of dienstig sig te stellen 
 tot Borge en Cautionaris voor sodane acte van ontsaat, als 
 Mr. H.J. Ardesch, als Volmagtiger van Bmr. H. Brantsen, als  
 oudste Soon en administrerende desselfs ouderlijke boedel, voor 
 den Scholtis deser Stad Mr. H.J. Schrassert en Gerigtslieden voor- 
 nemens is te passeren, en sulks tegens sodane arrest, als Juffer 
 Catharina Maria Vernezobre op den 6. deses laatstleden op de 
 gerede goederen, actien en crediten in deese Stad en Jurisdictie 
 ervintelijk, aan gem. Burgermr. Hendrik Brandtsen p.q. toebehorende, 
 seer wederregtelijk heeft ondernomen, en sulks om ten regten te 
 staan en ’t gewijsde te voldoen, en voorts ten fine als na regten. 
   Des 
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 Des beloofde gem. Mr. H.J. Ardesch in voorsr. qualiteijt en 
 tans meede præsent, deese sijne Borge te sullen kost en 
 schadeloos houden, alles onder verband en submissie als 
 na regten.   Actum den 26. Novemb. 1770. 
 
 Voor deselve Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Jan Coopsen en Gerret Coopsen voor 
 het erf en sterfhuijs van wijlen Vrouwe Henrietta 
 Johanna Schrassert, Weduwe van wijlen E.G. Ardesch 
 in leven Scholtis des Ampts Barnevelt; des beloofden 
 Mr. H.J. Ardesch pro se en als Volmagtiger van Mr. A. 
 Ardesch, P. Ardesch, Gerret Willem Ardesch en van Mr. 
 J. van der Plaat als Vader en legitime Voogd van sijne 
 alle minderjarige Kinderen, bij wijlen Vrouwe J.C. Ardesch 
 verwekt, alle Kinderen, Kindskinderen en Erfgenamen 
 van voorsr. Vrouwe H.J. Schrassert Wed. E.G. Ardesch, dese 
 haare Borgen des wegens te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Alles onder verband en submissie als na regten.  Actum den 
 26. Novemb. 1770. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareerden Al- 
 bertus van Munster en Geertruijd van Zitteren Echtelieden, 
 thans sig alhier bevindende, welke verklaarden te consti- 
 tueren en volmagtig te maken Monsr. Wigbertus de Ruij- 
 ter, Apothecaris te Amersfoort, specialijk omme uijt der 
 Comparanten naame te verkoopen, aan en ten behoeve 
 van Evert van Voorthuijsen en Cornelis de Cruijff woonagtig 
 te Amersfoort, seekere huijsinge en Bakkereij, staande 
 binnen voorsr. Stad Amersfoort aan de Lange Straat op 
 de hoek van de Varke Markt, met een vrijen uijtgang op 
 ’t water, daar aan de eene sijde aan de Lange Straat de Kin- 
 deren van Egbertus de Wilde Beeldhouwer en aan de andere 
 sijde van agteren de Brouwereij het Klaverblad naast ge- 
 huijst en geerft zijn, en dit met alle ’t geene daar inne 
 aard en nagelvast is, soo van oven, fornuijs, baktrog, 
 werkbank als toonbank en winkel in t voorhuijs en gla- 
 sekast in de keuken, wesende vrij van lasten off plegten, 
 uijtgesondert s’Heeren ongelden en buurlasten en boven- 
 dien 6:5-: jaarlijks voor grondgeld ten behoeve der 
 voorsr. Stad daar uijt betaalt wordende, voorts van die ver- 
 kopinge met de Koopers behoorlijke koop cedulle op 
 te rigten en passeren en daar bij te conditioneren, dat 
 de aanvaarding van ’t verkogte soo van voordeel als 
 lasten geschiet met dato van ’t oprigten der coopcedulle, 
 en te bekennen dat de koopspenningen zijn voldaan 
 en betaalt, door een plegt van drie hondert negen en  
 negentig gulden en agtien stuijvers, door voorñ. Evert van 
 Voorthuijsen en Cornelis de Cruijff in voorsr. huijsinge 
 gevestigt, die sij gehouden blijven ten prothocolle te doen 
   roij 
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 roijeren, en voor welke somma de Koopers die huijsinge sul- 
 len aan en overnemen, vervolgens van ’t verkofte aan de Koopers 
 te doen behoorlijk transport en opdragt met belofte van vrijding 
 en wharing als erfkoops regt en binnen Amersfoort gebruijke- 
 lijk is. Permitterende de Comparanten wijders aan meergenoemde 
 Evert van Voorshuijsen en Cornelis de Kruijf om de meubilaire 
 goederen, in voorsr. huijsinge nog berustende, te verkopen en 
 de penningen te emploijeren tot betaling van ongelden, ren- 
 ten en reparatien etc. Belovende zij Comparanten voor goed, 
 vast, en van waarde te sullen houden alle ’t geene uijt 
 kragt deses sal worden gedaan en verrigt, allesints onder 
 verband en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, den 
 9. Decemb. 1770. 
 
 Wij, Mr. Reijdert Christoffel Willem de Wolff van Westerode. 
 vertretende de plaats van onsen meeden Raadsvrind Harmen 
 Hendrik Pannekoek, en Mr. Hendrik Johan Schrassert, 
 Schepenen der Stad Harderwijk, doen kond en verklaren mits 
 deese, dat wij ter instantie van Mr, Hendrik Johan Ardesch 
 en Dr. Marten Steven van Cooth, Executeurs testamentair 
 van wijlen Jan van den Dam, volgens acte op den 3. Febr. 1769 en 
 op den 1. Maart 1770 voor Schepenen deser Stad gepasseert, ver- 
 sogt zijn ten huijse van den Custos Willem Blauw, alwaar ge- 
 melte Jan van den Dam overleden is, wanneer aan ons is over- 
 gegeven een besloten papier houdende dese superscriptie: 
 “ voor ons, ondergeschreven Schepenen der Stad Harderwijk com- 
 “ pareerde Jan van den Dam, gesond van lighaam en verstand, 
 “ verklaarde in dit gesloten papier begrepen te zijn desselfs 
 “ laatste en uijterste wille, begerende dat deselve naa 
 “ sijn dood immediaat sal werden geopent en in forma van 
 “ testament, legaat, codocil, of andere betere stiptelijk 
 “ mag werden agtervolgt. T’ oirkonde is deze door ons nevens 
 “ den Secretaris getekent en gesegult binnen Harderwijk, den 
  “ 13. Januar. 1770, was nevens drie cachetten getekent H.H. Pan- 
  “ nekoek, H. J. Schrassert en Abr. van de Graaff Secr. Deselve ze- 
 guls gesien en geexamineert hebbende, gaaf, geheel en 
 ongevitieert gevonden, ’t voorsr. papier geopent, daar in bevonden 
 de laatste en uijterste dispositie, soo en als ’t selve bij 
 transfix hier aangeannecteert is; versoekende gem. Execu- 
 teuren dat een en ander in forma mag werden geregistreert 
 en daar van copie authentijcq aan haarl. mag werden ter 
 hand gestelt. T’ oirkonde hebben wij dese getekent en gese- 
 gult binnen Harderwijk, den 10. Decemb. 1770. was nevens 
 twee cachetten in rood lak getekent R.C.W. de Wolff van 
 Westerode. H.J. Schrassert, in margine een rood segul op een 
 doorgestoken touwjetje gedrukt getekent Abr. van de Graaff 
                                                           Secr. 
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 Superscriptie 
 Voor ons, ondergeschreven Schepenen der Stad Harderwijk, compa- 
 reerde Jan van den Dam, gesond van lighaam en verstand, 
 verklaarde in dit gesloten papier begrepen te zijn des- 
 selfs laatste en uijterste wille, begerende dat deselve 
 naa sijn dood immediaat sal werden geopent en in forme 
 van testament, legaat, codicil of andere betere stipte- 
 lijk mag werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese door ons nevens den Secretaris getekent 
 en gesegult binnen Harderwijk, den 13. Januar. 1770. 
 was nevens twee cachetten in rood en een in swart lak 
 getekent  H.H. Pannekoek, H.J. Schrassert. Abr. van de Graaff 
                                                                  Secr. 
 Testament  
 Ik, ondergeschrevene Jan van den Dam, in overdenkinge 
 van des doods sekerheijt en onsekere uijre van dien, over 
 eenige mijner natelatene goederen bij codicil of uijt- 
 terste wille willende disponeren, verklare onder speciale 
 inhæsie van mijn vorige dispositie, den 3. November 1769 
 voor Schepenen der Stad Harderwijk gepasseert, mits en 
 kragt deses te legateren en te bemaken aan de onder 
 benoemde personen de navolgende goederen, ten eijnde de 
 de Legatarissen deselve goederen, indien die bij mijn over- 
 lijden nog mogten voor handen zijn, en anders niet, souden 
 hebben en besitten. 
 Daar toe overgaande, soo legatere aan Monsr. Willem 
 Blauw en Woltera van Ermel Echtelieden: 
 Eem laa-tafel op de camer onder ’t posselein kastje, 
 een ijseren haardjen met dito tang, 
 een koperen doofpot, 
 een koperen en twee tinnen schotels, nevens twee tinnen 
 assieten en ses tinnen borden, 
 twee schildereijtjes, zijnde de Prins en Princesse, in ’t voor- 
 kamertje, 
 ses stoelen met groene trijpen sittingen, soo als er thans 
 twee op de camer zijn, 
 een bruijne kopere theepot, dito melkkannetje, 
 dito com, dito coffijkan met sijn confoor, dito chocolade- 
 kan met sijn confoor, 
 een hang en draaglantaarn, 
 een blauwe lakense mantel, 
 een tinne schenkbord, 
 een posseleine geamaillerde com op de camer, 
 twee gele kopere tabaks conforen met een voet daar onder, 
 een nagt blakertje. 
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 Aan Monsr. André Stolte en Cornelia van Ermel Echtelieden: 
 een tinne schenk bord, 
 twee tinne kandelaars met de pijpen en snuijters, 
 een copere kandelaar, 
 een blauwe rok en dagelijks camesool, 
 een bruijne nopjes rok en dagelijks camesool, 
 een bruijne damaste japon, 
 een bruijne mantel met kleppen. 
 Aan Monsr. Willem Blauw en Monsr. André Stolte ijder 
 de helft van de volgende goederen: 
 alle quispeldoren en glaasen 
 de rest der onderklederen (het gelegateerde uijtgesloten) 
 te weten camisolen, broeken, borstrokken, nagtjakken 
 en koussen, 
 Alle onderhembden en gemene overhembden, lobben en 
 stropdassen, 
 twee hoeden. 
 Aan Gijsbertje N., Meijd van Monsr. Blauw: 
 een præsent van vijftig guldens, 
 een groene damaste japon. 
 Aan Dr. M.S. van Cooth en P.J. Marchant Echtelieden: 
 een scherm, 
 een groote posseleine kom met de sijlvere ponslepel 
 en twee andere dito kommen, 
 een verlakt tabaks komfoor, 
 twee beste mansrokken, 
 een best swart satijnen kamesool, 
 een best fluwelen kamesool en dito beste broek, 
 de beste hoed. 
 Al hetwelke ik begere dat nae mijn dood sal agtervolgt, 
 nageleeft en uijtgerijkt en dese dispositie gerespecteert 
 worden als testament, codicil, gifte ter sake des doods 
 of onder de levenden, off soo en als na regten best sal kun- 
 nen bestaan. 
 Des t’ oirkonde heb ik dese eigenhandig geteket en besegult 
 in Harderwijk, op den 13. Januarii 1770. was nevens een 
 cachet in rood lak getekent:  Jan van den Dam. 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerde den 
 Heer Jan van den Dam, alhier wonende, gesond van lighaam 
 en geest, dewelke mits desen verklaarde als sijne uijterste 
 wille te casseren, dood en te niete te doen, alle dispositien, 
 soo testamentaire als andere, voor dato deses gemaakt, uijt- 
 gesondert sodanig testament als den Comparant met sijne 
 Ehevrouw opgerigt en gemaakt heeft, hetwelke bij desen 
 uijtdrukkelijk geinhæreert word, dan alleen ten opsigte van 
    ‘t 
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 ’t executeurschap bij datselve testament vermelt, welke 
 aanstellingen van Executeur of Executeuren bij dat geseijde 
 testament, door den Comparant gedaan, mits desen insge- 
 lijks word gemortificeert, geannulleert en vernietigt. 
 En vervolgens tot dese nieuwe dispositie overgaande, soo 
 verklaart den Heer Comparant kragt ende mits desen 
 tot sijnen Executeur Universeel aantestellen de Hr. Med. 
 Dor. Marten Steven van Cooth, in dese Stad van Harder- 
 wijk woonagtig, met alle sodane ampele magt als aan 
 een Executeur Universeel competeert of gegeven kan worden, 
 ook met magt van surrogatie en assumtie van anderen, 
 na desselfs welgevallen, ten eijnde alles te doen en te 
 verrigten wat naa overlijden van den Comparant Legateur 
 soude nodig zijn ofte vereijscht worden. Legaterende aan 
 die gemelte Hr. Marten Steven vn Cooth eene summa 
 van vier hondert gulden, sodanig nogtans dat alle kosten, 
 soo van gerigtelijke als van ongerigtelijke jura in of gedurende 
 sijn executeurschap aantewenden, geensints onder die 
 vier hondert guldens sullen begrepen zijn of gerekent worden. 
 Verders verklaarde den Heer Comparant Testateur bij dese te 
 legateren aan Woutera van Ermel, Huijsvrouw van Willem 
 Blauw, in Harderwijk woonagtig, eene summa van twee 
 hondert en vijftig guldens. En eijndelijk aan Cornelia van 
 Ermel, Huijsvrouw van André Stolte, insgelijks binnen  
 Harderwijk wonende, een gelijke summa van twee hon- 
 dert en vijftig guldens. Willende en begerende de Comparant 
 Testateur dat dese sijne dispositie sal bestaan en agter- 
 volgt worden, ’t zij als testament, codicil, gifte ter sake des 
 doods ofte onder de levenden, ofte soo en als na regten alle- 
 sints valide sal zijn en bestaan kunnen sonder eenige de 
 minste contradictie. Des ’t  oirkonde hebben wij Schepenen 
 dese gesegult en betekent te Harderwijk, den 3. Novbr. 1769. 
 was nevens twee cachetten in rood lak getekent 
 H.H. Pannekoek, H.J. Schrassert. 
 
 Voor De Meester en Schrassert compareerde de Heer Jan van 
 den Dam, thans woonagtig alhier, zijnde gesond van verstand 
 en desselfs uijtspraak en memorie volkomen magtig, te 
 kennen gevende hoe dat hij nu en dan wel eens met 
 siekte is besogt geweest en, inval het God behagen mogt 
 hem Comparant in ’t vervolg van tijd sodanig met siekte 
 of andere lichaams ongemakken te besoeken, (dat God 
 verhoede) sodanig dat hij niet in staat mogt zijn om sijn 
 persoon en goederen selfs te gouverneren en administreren, 
 soo verklaarde de Comparant mits desen in de beste en be- 
   sten 
  



 384

ORAH-154  1770 fol.181 
 
 stendigste forme regtens te versoeken, constitueren en quali- 
 ficeren de Heeren Marten Steven van Cooth, medicinæ Doctor, 
 en Mr. Hendrik Johan Ardesch, Advocaat etc., beijde alhier woon- 
 agtig, sampt en ijder in ’t bijsonder, ten eijnde om in soo ’n val 
 sijn persoon en goederen onder haar curateele opsigt, directie 
 en administratie te neemen, en allesints sijn persoon en 
 goederen te gouverneren en administreren sonder bespiering van 
 ijmand, in specie mede van de Volmagtigers en Administra- 
 teurs der hollandsche en uijtheemsche effecten en goederen 
 na behooren te vorderen rekening, bewijs en reliqua, en als- 
 dan deselve in de administratie te continueren of disconti- 
 nueren na rade, en voorts tam generaliter quam specialiter 
 te doen en laten geschieden al ’t geen sijlieden Geconsti- 
 tueerdens ’t meeste oirbaar sullen vinden en de Comparant, 
 selfs in staat en præsent zijnde, soude konnen en mogen of 
 moeten doen, ofschoon al tot het een of andere een am- 
 pelder of specialder volmagt gerequireert wierd, willende 
 sulks dan gehouden hebben alsof alhier woordelijk geinse- 
 reert waare, alles onder belofte van ratihabitie en indem- 
 niteijt. 
 Voorts verklaarde de Comparant bij desen alnog te inhæreren en van 
 volkomen kragt en waarde te houden soodane acte van executeur- 
 schap en uijterste wille, als deselve voor Schepenen deser Stad 
 den 3. Novr. 1769 gepasseert heeft, alleenlijk met dese bijvoeginge 
 dat de Comparant mits desen verklaarde aan den Heer Med. 
 Doctor Marten Steven van Cooth, als bij gem. acte tot desselfs 
 Executeur universeel na desselfs dood aangestelt, sonder præju- 
 dictie nogtans aan het douceur, hem bij voorsr. acte gelegateert, 
 te adjungeren en tot desselfs mede Executeur aantestellen den 
 voorñ. Advocaat Hendrik Joan Ardesch, op soodane gerigtelijke 
 en ongerigtelijke jura en verdiensten, als deselve na merites 
 der saaken souden mogen competeren, ten eijnde om te samen en 
 ijder in ’t bijsonder naa doode van den Comparant de sleutels van 
 kasten en kisten na sig te neemen, sijne beslotene testamen- 
 taire dispositie aanstonds na sijn overlijden te doen openen, 
 sonder dat eenige voorige denunciatie, citatie of convocatie 
 der naaste Vrinden, Bloedverwanten of Erfgenamen nodig sal 
 wesen, de begrafnisse na desselfs staat en gelegentheijt te be- 
 sorgen en voorts in ’t generaal alles te doen ’t geen nodig oorde- 
 len mogten, met magt van surrogatie, substitutie, en verders 
 met sodane regt en ample magt als een Executeur of Execu- 
 teuren na regten competerende is; begerende de Compart. dat 
 deese na sijn overlijden aanstonds sal gelden soo als het best 
 na regten sal kunnen bestaan. T’ oirkonde is dese bij ons 
 Schepenen getekent en gesegelt binnen Harderwijk, den 1º. 
 Maart 1770. was nevens twee cachetten in rood lak getekent 
 W. de Meester,  H.J. Schrassert. 
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 Voor Van de Graaff en Pannekoek Schepenen compareerde Jan 
 van den Dam, woonagtig binnen dese Stad en sijn verstand, 
 memorie en uijtspraak volkomen magtig, en verklaarde 
 onder inhæsie van soodane testament, als den Comparant 
 met desself Vrouw tot Amsterdam voor den Notaris Do- 
 minicus Geniets en Getuijgen heeft gepasseert en andere 
 testamentaire actens van uijtterste wille, dewelke den 
 Comparant voor Heeren Schepenen deser Stad den 3. Nov. 1769, 
 den 13. Januar. en 1º. Maart 1770 respectivelijk alleen gepasseert 
 heeft (als willende dat deselve in allen deelen bestaan 
 en van effect sullen zijn) mits desen bij forme van codicil 
 en onverkort ’t geene aan de navolgende personen reets 
 bij voorige acte mogt zijn vermaakt, alnog nader te dis- 
 poneren en op volgende wijse te legateren: 
 Aan den Heer Professor J.H. Guinandus Pagenstecher een 
 manuscript in quarto, voorin getekent Nº.1. en geintitu- 
 leert Een ontledent kort begrip der grondwetenschappen, 
 als mede een boek in octavo getekent Nº.2. en geintitu 
 leert Een kort klaar onderwijs in de beginselen der algebra. 
 Aan Doctor Marten Steven van Cooth een boek in 4to. ge- 
 intituleert Schatkamer der genees- en natuurkundige 
 saaken, door J.J. Noijt en getekent met Nº.3, als meede 
 een boek in 4to. geintituleert Alle werken van J. van 
 Beverwijk, getekent met Nº.4. 
 Aan Willem Blauw het bedde, met de matras, peluwe, 
 kussens en dekens, door Compat. dagelijks gebruijkt werdende, 
 het roode gladde stelletje en de koopere stoof, als meede 
 een rood kopere coffijkammetje. 
 Aan Evert Westerhagen eene summa van vijftig guldens 
 en een blauwe mantel, die bij voorige dispositie aan Wil- 
 lem Blauw was gemaakt, dog waarentegen deselve sal 
 hebben de beste swarte rok van den Comparant, deselve over 
 sulks legaterende bij desen. 
 Begerende verders meede, dat sijne aangestelde Executeurs 
 aanstonds na sijn overlijden sullen moeten verscheuren, ver- 
 branden en uijt de waereld maaken, sonder deselve bevorens 
 door ijmand te examineren, een boek in grood folio, buij- 
 ten op genaamt Copieboek van brieven, als mede een 
 boek in folio, getekent buijten op L.B., in soo verre de- 
 selve beschreven mogten zijn, gelijk mede dat deselve 
 twee boeken in folio met burgermeesters banden sul- 
 len moeten werden gecachetteert, totdat des Compts. 
 Ehevrouw sal zijn overgekomen om deselve aftehaelen, 
 of dat deselve aan haar kunnen overgesonden worden, om 
 inval sijn gemelde Ehevrouw alsdan mogt overleden zijn, 
 sullende die boeken mede verbrand en uijt de wereld 
 gemaakt worden moeten, sonder dat deselve meede door 
 ijmand gelesen en gexamineert sullen mogen worden. 
   veel 
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 veel min dat de Executeurs gehouden zijn sullen om sodane ver- 
 brande boeken mede op den inventaris te brengen. 
 Eijndelijk verklaarde de Comparant bij dese sijne aangestelde Exe- 
 cuteuren te qualificeren om inval na sijn overlijden geen 
 penningen genoeg voor handen waaren om de rouw, dood en 
 andere schulden aftedoen, alsdan eenige van desselfs ’s Lands 
 obligatien, soo als best en oorbaarst sullen oordelen, te verkopen 
 en soo veel nodig te emploijeren en verders met den boedel han- 
 delen soo als best sullen oordelen en na bevind van saaken 
 vermenen te behoren, sonder contradictie van ijmand. 
 Begerende den Comparant dat het een en andere, met en be- 
 nevens sijn voorsr. dispositien bevorens gemaakt, sal gelden 
 als testament, legaat, codicil en alsoo in ’t generaal soo 
 als best na regten sal kunnen bestaan.  T’ oirkonde hebben 
 wij Schepenen dese getekent en besegelt op den 27. Augustij 
 17c. seventig. was nevens twee cachetten in rood lak getekent 
 H.C. van de Graaff. H.H. Pannekoek. 
 Dese voornstaande acten van Jan van den Dam zijn geregistreert 
 d. 10 Decemb. 1770. 
 
 Voor H. van Westevelt en Boonen Schepenen compareerde 
 onsen mede Raadsvrind de Heer Jan Bavius de Vries, dewelke 
 verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens te 
 constitueren en magtig te maken, sulks doende kragt deses, 
 de Heer Isaac de Wit, woonagtig te Amsterdam, om in des 
 Comparants name te ontfangen van de Heer L. Schumacher 
 qq de penñ. in voldoening van de tweede termijn der Plantage 
 Blijendal met de intressen van dien, gerekent van den 11. pass. 
 tot op heden a 6 prct. in ’t jaar, na ontfangst notariale 
 quitantie te passeren, en verders alles te verrigten conform 
 inhout van de veil conditien, en verders daar toe specterende 
 instrumenten en  voorts wat de natuur van saaken en derselver 
 intrest nodig en stijlus loci vereijsschen sal en de Comparant, 
 selfs præsent zijnde, soude kunnen, mogen en moeten doen, 
 en ofschoon na regten een speciaalder volmagt gerequireert 
 wierde, dewelke de Comparant mits dese voor geinsereert 
 wil gehouden hebben, met magt van substitutie ende be- 
 lofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband als na 
 regten.  Actum Harderwijk, den 11. Decemb. 1770. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde deselve Comparant in 
 qualiteijt als Verkoper van de Plantage Blijendal, dewelke verklaarde 
 in sijn gedagte qualiteijt bij desen in gelden ontfangen te hebben 
 van de Heer Louis Schumacher, als last en procuratie heb- 
 bende van den Wel Edele Gest. Heer Stephen Hendrik de la 
 Subloniere, Gouverneur van de Colonie De Berbice, de som- 
 ma van negen duijsent seven hondert vijftig gulds. dertien st. 
 ses penñ. in betaling van de tweede termijn der Plantage 
 Blijendal, gelegen in de Colonie De Berbice beneden in Rio 
 Canje, den 11. Junij pass. in publicque veiling verkoft door de 
 Makelaar Isaac de Wit, en de overige twee hondert vier en tagtig 
   gulds. 
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 gulds. voor een half jaar intrest van gem. som a 6, prct. in ‘t 
 jaar, beide op heden verschenen, voor welke voldoening hij 
 Heer Comparant de Hr. L. Schumaker in sijn genoemde qua- 
 liteijt ten vollen en finaal is quiterende, met belofte, 
 ofschoon hier aan ijts mogte ontbreken, so dat eene 
 ampele quitantie mogte gerequireert worden, dese 
 ten allen tijde egter gestant te doen houden, onder 
 verband als na regten.  Actum Harderwijk, den 11. Decemb. 
 1770. 
 
 Voor De Wolff en Schrasser Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Willem Blauw wn André Stolte 
 voor het erf en sterfhuijs van wijlen den Heer Jan van 
 den Dam alhier overleden, des beloofden Marten Steven 
 van Cooth en Mr. Hendrik Joan Ardesch, als Executeurs 
 testamentair van den boedel van wijlen voorñ. J. van 
 den Dam, dese voorñ. Burgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is, alles onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 13. Decemb. 1770. 
 
 Voor H. van Westervelt en Boonen Schepenen compareer- 
 den den Heer en Mr. Heribert Cornelis van de Graaff, onse 
 mede Raadsvriend, en Vrouwe Petronella van Castricum 
 Ehelieden, de Vrouw met haar gem. Eheheer geassisteert, 
 dewelke bekenden in een vasten en stedigen erfkoop te heb- 
 ben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en trans- 
 porteren, aan de Heer Anthoni van de Graaff, Capitain 
 in ’t eerste Battaillon van het Regiment van den Lieu- 
 tenant Generaal Van Randwijk, en Vrouwe Richolda 
 Abigael Schomaker Ehelieden ende haaren Erven, een 
 huijs en erve, staande binnen dese Stad in de Donker 
 Straat tusschen de behuijsinge van den Heer de Wolff, 
 onsen meede Raadsvrind, en de Stads Beek ter eenre, en 
 de Poort van den Heer en Mr. Abraham van de Graaff, onsen 
 Secretaris, ter andere sijde, doende in ordinaris verpondinge 
 6:18:2 met verdere lusten, lasten, regten en geregtig- 
 heden, soo en in dier voegen als laatstelijk door de Com- 
 paranten is bewoont, ende sulks voor eene summa van 
 vijf duijsent guldens vrijgeld, daar van Comparanten be- 
 kenden voldaan te zijn, belovende over sulks voorsr. huijs 
 te wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt, 
 de verpond. ordinar. over 1768, heerstedegeld ult. Junij 1769, 
  en straat- pomp en waakgeld over 1769 inclusive, daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en sub- 
 missie als na regten.  Actum Harderwijk, den 14. Dec. 1770. 
 
Geprothocoll. ten Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerden 
nieuw prothoc. Rubr. Gerret Claasen en Lubbertje Everts Ehelieden, welke be- 
landen tussen de Broek   ken 
en Sandsteeg fº.149 vs. 
  
 
 
  
 
  
 
   
   
  
 
  

    
  
  



 388

ORAH-154  1770 fol.183 
 
 bekenden voor sig en haare Erven opregt en deugdelijk schuldig te 
 weesen, aan Aard Muller, Mr. Smit alhier, en Johanna van Broek- 
 huijsen Ehelieden en haare Erfgenamen, de summa van drie hondert 
 gulden, procederende volgens gedane afrekening tot dato deser wegens 
 gelevert ijserwerk en gedane arbeijtsloonen per rest van meerdere, daar 
 voor belovende jaarlijks op de verschijndag (heden over een jaar d’eerste) 
 te sullen betalen aan rente drie gelijke guldens van ijder hon- 
 dert, en daar meede te continueren tot de finale aflosse toe, die 
 alle jaar op de gem. verschijndag sal kunnen geschieden, mits een 
 vierdeel jaar bevorens opgeseijt en opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt 
 van voorsr. capitaal, renten en kosten verbinden Comparanten een 
 geregt vijfde part in de helfte van de Padkamp, gelegen even 
 buijten de Groote Poort aan de Sandsteeg tussen de campen van den 
 Heer H. van Westervelt en die van Cornelis van der Veen, stellende 
 tot een verdere whaarschap haare personen en goederen, en ingevalle 
 haar Moeder mogte komen te sterven, sal van nu aan het aan- 
 deel, haar in voorsr. camp aanstervende, daar voor speciaal verbonden 
 zijn om alle wanbetaling, hinder en schade daar aan te verhaalen, 
 met renunciatie van alle exceptien deese contrarierende, in 
 specie van ongetelden gelde.  Actum den 17. Decemb. 1770. 
 
 Voor H. van Westervelt en Boonen Schepenen compareerden d’ Heer 
 en Mr. Heribert Cornelis van de Graaff, onse mede Raadsvriend, 
 en Vrouwe Petronella van Castricum Ehelieden, de Vrouwe met 
 haar gem. Eheheer geassisteert, dewelke bekenden in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt en over sulks kragt deses 
 te cederen en transporteren, aan en ten erflijken behoeve van 
 Aalt Willemsen en Jannetje Elberts Ehelieden, een camp lands 
 met sijn holtgewas, gelegen in Hierden bij het erve van Willem 
 Jansen, doende in ordinaris verponding 1:10:4, en sulks voor 
 een summa van ses hondert guldens, waar van de Comparanten 
 bekennen voldaan en betaalt te zijn, belovende over sulks gem. 
 parceel te sullen wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt, 
 tot de verponding ordns. 1769 daar van aftedoen als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na regten.  Actum d. 18. Decemb. 1770.  
   
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerden de Heer 
 Antonij van de Graaff, Kapitein van de Infanterije ten dienste 
 deser Landen, en soo veel nodig en dienstig meede desselfs Ehe- 
 vrouw Vrouwe Richolda Abigael Schomaker, woonende beide 
 binnen dese Stad, zijnde sij Vrouwe geassisteert met haaren Ehe- 
 man als regtens, dewelke verklaarden bij desen te constitueren 
 en magtig te maken den Heere Johannes van der Heij Jacobsz. 
 woonagtig te Amsterdam, en sulks specialijk om in name en 
 voor rekening van de Comparanten sig jaarlijks te vervoegen 
 ten comptoire der administratie van de Generale Nederlandsche 
 Prebenden Compagnie te Amsterdam, ten einde aldaar in naam 
 en voor rekeninge van haar Comparanten jaarlijks ter bestemder 
   tijd 
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 ter bestemder tijd te ontfangen sodanige lijfrenten pensioen, 
 als aan de tweede Comparante uijt de tweede classe dier Com- 
 pagnie, gestigt onder de sinspreuke “Ultimatum Est”, jaar- 
 lijks is competerende, als gesproten zijnde uijt eene halve pre- 
 bende ten behoeve en faveure van haar tweede Compa- 
 rante, sub Nº. 398 S.B. in de voorschreve tweede classe 
 ingetekent door of van wijlen Maria Heesen in leven Huijs- 
 vrouw van Harmannus Grevink, grood in capitaal twee 
 hondert en vijftig guldens jaarlijkse renten, gevende sij Com- 
 paranten bij desen volkomen last en autoriteijt aan den 
 voorsr. Geconstitueerden, om in haeres Comparantens name 
 bij den ontfangst van het voorgemeld lijfrenten pensioen te 
 passeren soodanige quitantie, als bij de voorsr. Generale 
 Nederlandsche Prebenden Compagnie in gebruijk is of sal zijn,  
 en door de Heeren Administrateur en Directeuren sal worden 
 gerequireert, en sulks alles tot kennelijk wederseggens 
 toe en langer niet, mits van sodanige opsegginge deser 
 tijdig genoeg kennis gevende aan de Heeren Administrateur 
 en Directeuren der voorsr. Compagnie, alles onder speciaal 
 verband als naa regten, daar op stipuleerende als regtens 
 sonder argelist.  Actum Harderwijk, den 18. Decemb. 1770. 
 
 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerden Jan Berends 
 Crijns, als Meester Knegt, Jacob Marten Muller, Jan Oderkerk, 
 Gerret Matheussen, Aard Hamers, Willem Bomhof, Jan 
 Buijtenhuijs, Lubbert Jansen, Peter Berends, Jan Mulder, 
 Arnoldus van Buuren, Jacob Kloek, Evert Brantsen Hend.zn. 
 Olofsen, Harmen Olofsen, alle van competende ouderdom, 
 dewelke ter instantie van den Heer Jacques de Leuce van 
 Lancizolle hebben verklaart, all hetgeene in dese gean- 
 necteerde acte, naadat hen deselve duijdelijk was voor- 
 gelesen, is vermelt, te zijn waar en waaragtig, wienvolgens 
 de Comparanten, naa voorgaande præavisatie des eeds en 
 sware straffe des mijneeds, deselve met solemnelen ede 
 hebben bevestigt.  Actum Harderwijk, den 20. Decemb. 1770. 
 
 annexe acte 
 Wij, ondergeschr. Jan Berends Crijns, als Meester Knegt, Jacob 
 Marten Muller, Jan Oderkerk, Gerret Matheussen, Hendrik 
 olofsen, Aard Hamers, Willem Bomhoff, Jan Buijtenhuijs, 
 Lubbert Jansen, Pieter Berends, Jan Muller, Arnoldus van 
 Buuren, Jacob Kloek, Evert Berendsen en Harmen 
 Olofsen, verklaren en attesteren bij desen, ter instantie 
 van de Heer Jacques de Leuze van Lancizolle, hoe dat 
 wijlieden alle te samen en een ijgelijk in het bijsonder 
 sedert een geruijme tijd hebben gewerkt als Knegts op 
   de 
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 de papiermole, De Maria Magdalena genaamt, even buijten 
 de Stad gelegen, toegehorende aan gem. Heer Jacques de Leuce 
 van Lancizolle en ten behoeve van voorseide Heer en voor- 
 noemde dienst op de papiermole De Maria Magdalena 
 hebben gewerkt tot Saturdag avond den 18. Augs. 1770, als 
 wanneer des nagts tussen den 18. en 19. Augusti 1770 op het 
 onverwagst een fellen brand is ontstaan, waar door de droog- 
 schuijr en pakkamer met meest alle de daar in sig bevin- 
 dende goederen, waaren en koopmanschappen, nevens drie 
 parsen en verdere gereedschappen tot de papiermakereij ge- 
 horende, zijn verbrand, als mede het steene gebouw, zijnde 
 het werkhuijs door de woedende vlammen beschadigt, 
 dog dat wij ondergesn. alle te saamen toegeschoten zijnde 
 met verder bijgekomen volk, door onse vigilantie en aange- 
 wende moejte seer gelukkig voporseife stene werkhuijs 
 niet alleen, maar ook de mole selfs behouden en gesol- 
 veert is. 
 Verklarende en betuijgende wij ondergesr. alle te samen niet 
 te weten, nog uijt te kunnen denken, door welk toeval 
 dese brand is veroorsaakt, en dat niemand van ons hier toe 
 eenige aanleijdinge gegeven heeft, het zij door agteloos- 
 heijt, immers voor soo verre ons bewust is, het zij door 
 boosaardigheijt, hoe of op wat wijse het ook soude kun- 
 nen of mogen genoemt worden, en dat daar en boven nog 
 ons alle onbewust is, dat ijmand, wie hij ook zijn mogt, 
 aan die onvoorsiene brand schuldig is. 
 En alsoo in het generaal niet te weten hoe die voorsr. brand 
 is ontstaan en aangekomen, all hetwelke de suijvere en 
 opregte waarheijt zijnde, hebben wij dese niet willen ver- 
 weijgeren, met presentatie om des gerequireert ten allen 
 tijde met solemnelen ede te bevestigen. 
 T’ oirkonde der waarheijt is dese bij ons ondergesr., naa dat 
 ons deselve duijdelijk is voorgelesen, ondertekent in Harder- 
 wijk, den dartigsten November 17c  seventig. 
 met diverse handen getekent: 
 Jan Berends Crijnse, Jan Oderkerk, Willem Bomhof, Lubbert 
 Jansen, Jacob Kloek, Harmen Olofsen. 

Q. dit bovenstaande merk heeft jacob Marten Muller eijgenhan- 
 dig gemaakt in tegenwoordigheijt van ons ondersr. getekent 
 Eijbartus Apeldorn,  André Stolte. 
 +. Gerret Matheussen heeft dit merk in onse tegenwoordigheijt 
 getrokken.  getekent  Eijbartus Apeldorn,  André Stolte. 
 X. dit merk heeft Hendrik Olofsen eijgenhandig getrokken 
 in onse tegenwoordigheijt.  getekent  Eijbartus Apeldorn, André Stolte. 
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 Y. dit bovenstaande merk heeft Aard Hamers in onse præsentie 
 getrokken.  getekent Eijbartus Apeldorn, André Stolte. 
 X. bovenstaande merk heeft Jan Buijtenhuijs in onse præsentie 
 getekent.  getekent Eijbartus Apeldorn, André Stolte. 
 V. bobenstaande merk heeft Peter Berends in onse præsentie 
 getrokken.  getekent  Eijbartus Apeldorn,  André Stolte. 
 X. bovenstaande merk heeft Jan Muller in onse tegen- 
 woordigheijt getrokken.  getekent  Eeijbartus Apeldorn,   
 André Stolte. 
 +. bovenstaande merk heeft Arnoldus van Buuren ge- 
 trokken in onse tegenwoordigheijt.  getekent  Eijbartus 
 Apeldorn, André Stolte. 
 ^. bovenstaande merk heeft Evert Brantsen in onse te- 
 genwoordigheijt getrokken.  getekent  Eijbartus Apeldorn, 
 André Stolte. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen als Overweesmeesteren 
 compareerde Willem Bastiaans, sig sullende verandersaten, ver- 
 klaart naa examinatie des boedels ten overstaan der onder- 
 benoemde Voogden aan sijn twee minderjarige Kinderen, bij 
 wijlen Maria van der Horst in ehestand verwekt, genaamt 
 Fennetje en Gerret Willems, te bewijsen aan ijder derselver 
 als sal mundig wesen thien gulden. 
 en daarenboven samentlijk 
 een boek met sijlvere krappen, 
 een goude ring, 
 een dº. slootje, 
 een paar dº. ringen in haar ooren, 
 een sijlvere vingerhoet, 
 dewelke aan Hen. Overweesmeesteren sullen overhandigt worden 
 om in de weesenkas te worden geseponeert. 

 drie rokken, eene stoffe, een witte, een caleminke, 
 een dº. damaste, 
 vier jakken, 
 een rijglijf, 
 2 paar boordmouwen, 
 2 nieuwe hembden, 
 vier paar mofjes en handschoenen, 
 drie schorredoeken, 
 twee mutsen. 
 dese sullen in een sluijtmand werden gesloten en de 
 sleutel werden gegeven aan Berend Meijnsen. 
 Daar benevens neemt de Comparant op sig den overigen 
 boedel met alle lusten en lasten, mits dese sijn Kinderen 
 daar voor guaranderende, voorts om deselve tot haar mundige 
   da 
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 dagen te alimenteren, kleden en reden en verder te laaten leeren 
 dat sij tot een behoorlijke kostwinning sullen nodig hebben. 
 Hier waaren aan, over en meede te vreeden Berend Meijntsen en 
 Hendrik Bastiaansen, bij de Heeren van de Magistraat aange- 
 stelt tot Voogden. 
 Aldus is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen Har- 
 derwijk, d. 20. Decemb. 1770. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Jan Berends 
 Crijns, Hendk. van het Land, Lubbert Jansen, Gerret Mattheussen, 
 Jan Oderkerk, Noldus van Buurink, Jacob Kloek, Jacob Mar- 
 tensen, Aard Hamer, Jan Mulder, Peter Beersen, Harmen Olofsen, 
 Jan Buijtenhuijs, Willem Bomhof, Evert Brandsen, Hendrik 
 Olofsen en Jan van Asselt, welke ijder in het bijsonder ver- 
 klaren te constitueren en magtig te maken, doende sulks kragte 
 deses, Mr. J.C. Huijsman, om namens Comparanten van de Heer 
 Jaques de Leuce van Lancizolle, het zij in der minne of bij 
 forma regtens, uijt desselfs goederen te verkrijgen en intevorderen 
 alle sodane penningen van verdiende huijren, als een ijder volgens 
 overgegeve specificatie ca. deselve Heer Lancizolle is compe- 
 terende, voorts die penñ. te ontfangen, daar voor te quiteren, ook 
 selfs soo den een of ander Comparantes verdiende loonen mogte 
 soeken of willen betwisten, daar over tegens een ijder te dispu- 
 teren, termijnen te respicieren, sententien te aanhoren, de- 
 selve ter executie te leggen en generalijk alles te doen en te 
 laaten geschieden, dat de nodruft der saken sal komen te 
 vereijschen en Comparant, selfs præsent zijnde, soude kunnen 
 of mogen doen, alles met belofte van ratihabitie en indem- 
 niteijt, onder verband en submissie als na regten, mits de Cecon- 
 stitueerde van de ontfanks der penñ. onder behoorlijk bewijs 
 et reliqua verpligt blijve.  Actum Harderwijk, den 22. Decemb. 1770. 
 
 Voor Apeldorn en De Wolff Schepenen compareerden Aalt Willem- 
 sen en Jannetje Elberts Ehelieden, tutore marito, dewelke be- 
 kenden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en over sulks kragt deses te cederen en transporteren, aan en 
 ten erflijken behoeve van den Heer en Mr. Heribert Cornelis van 
 de Graaff, onsen meede Raadsvriend, en Vrouwe Peteronella 
 van Castricum Ehel. en haare Erven, een erf en goed, gelegen in het 
 Schependom van Harderwijk Buurschap Hierden bij het erve De 
 Podt, met alles dat daar onder behoort, niets uijtgesondert, doende 
 in ordinaris verponding 3:1:4, en sulks voor een summa 
 van seventien hondert guldens, waar van de Comparanten 
 bekennen voldaan en betaalt te zijn, belovende gem. parceel 
 te sullen wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt, tot 
 de ordinaris verponding 1769 en het heerstedegelt 1. Julij 1770 
 verschenen, daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en submissie als na regten.   Actum 22. December 1770. 
Zijnde dit verband ten 
prothocolle geroijeert 
d. 28. Dec. 1770. Voor Boonen en Scheltinga Schepenen compareerden Jannetje 
   Apel 
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 Apeldorn en Rijket Apeldorn, meerderjarige Kinderen van 
 Andries Rijkessen Apeldorn en wijlen Geurtje Wittop in 
 leven Ehelieden, en verklaarden dat, vermits haar voorñ. 
 Vader verkoft heeft aan Jan Volte en Hendrikje Karssen 
 Ehelieden een schuur, staande ‘t’eijndens de Schoemakers 
 Straat aan de Koornmarkt, welke niet alleen aan haar 
 Comparanten maar ook aan haar minderjarige Suster 
 Stijntje Apeldorn voor sekere somma van penningen, 
 als met meerdere ten prothocolle van beswaar fº. 184 vs. 
 staan geexpresseert, alle ten laste van haar voornoemde 
 Vader verbonden is, sijlieden, voor soo verre haar mogte 
 aangaan gemelte schuur van dat verband te ontheffen, 
 gelijk sij doen bij dese, en sig te contenteren alleen met de overige 
 parcelen die nog reets daar voor verbonden zijn, maar dat Com- 
 paranten sig kragt deses tot Burg stellen en verbinden voor 
 alle hinder en schade die haar voornoemde minderjarige 
 Suster Stijntje Apeldorn bij dat voornoemde roijement, soo 
 veel het haar mogte aangaan, kwam te lijden, verbindende 
 daar toe haar personen en goederen, met renunciatie van 
 alle exceptien dese contrarierende, in specie ten aansien 
 van d’ eerste Comparant, van het senatus consultum velle- 
 janum, daar van sij naa genoegen geinformeert is, ten 
 welken eijnde het roijement ten prothocolle naamens 
 de minderjarige door Haar WelEd. en Achtb. bij resolutie 
 van den 10. deser geaccordeert is.   Actum d. 28. Decemb. 1770. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde An- 
 dries Rijkessen Apeldorn, voor sig en als Weduwenaar en Boe- 
 delhouder van Geurtje Wittop, en verklaarde in een vast en 
*uijt de hand stedigen erfkoop te hebben * verkoft en mits dese te trans- 
 porteren, aan en ten erflijken behoeve van Jan Volte en 
 Hendrikje Karssen Ehelieden, een schuur, keuken en ver- 
 dere ap en dependentie, staande t’eijndens de Schoemakers 
 Straat aan de Koornmarkt, tussen het huijs van Andries 
 Wijgmansen en het schuurtje van de Wed. Lambertus 
 Moojen, doende in ordinaris verponding 3:3:12 en 1:10- 
 aan straatgeld, verder met geen lasten beswaart als het 
 gewoone heerstedegeld, pomp en waakgeld, voor twee 
 hondert en vijf en twintig gulden vrijgeld, daar van Compa- 
 rant bekent voldaan en betaalt te weesen, des beloofde 
 voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, tot de verponding 1769 en het heerstedegeld en 
 straatgeld ult. Junij 1770 verschenen incluijs, daar van afte- 
 doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na 
 regten.  Actum d. 31. Decemb. 1770. 
 
 

Lectum et recognitum 
den 11. Januar. 1771.  
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 Voor Pronck en H. van Westervelt compareerden Jan Hendriksen en 
 Fennetje Jans Egtelieden, de eerste Comparant siek te bed leggende 
 dog sijn verstands en uijtspraak volkomen magtig,de tweede Com- 
 parante gaande en staande, welke verklaarden uijt suijvere we- 
 dersijdsche genegentheijt malkanderen den een d’andere te 
 tugtigen in alle haare natelatene goederen, soo gereed als on- 
 gereed, actien en crediten, niets uijtgesondert, ten eijnde de langst 
 levende des eerst overledenes alle goederen zijn of haar leven 
 lang na tugts regten te gebruijken. Voorts verklaarde de eerste 
 Comparant sijn uijterste wille te zijn, dat na sijn dood alle 
 sijne natelatene goederen, gereed en omgereed, actien en crediten, 
 niets uijtgesondert, soude vererven en versterven op Gesina en 
 Johanna van Lingen, des tweedes Comparantes Kinderen, bij 
 Johannes van Lingen verwekt, deselve mits desen institue- 
 rende tot sijne universele Erfgenamen, voorbehoudens nog- 
 tans de tugt derselver aan sijne Huijsvrouwe haar leven 
 lang, ingevolge bovenstaande dispositie; willende en begerende 
 dat dese sijne wille na sijn dood effect sal sorteren als tes- 
 tament, of hoe deselve ’t best na regten bestaan kan. 
 In waarheijts oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult 
 den 30 Meij 1749. was nevens twee cachetten in rood lak 
 getekent  Arnold Pronck,  H. van Westervelt. 
 Ra. 4. Januar. 1771. 
 
Geprothocoll. ten Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerde An- 
nieuw. prothoc. na Timmer voor sig en als Moeder en Voogdesse van haar 
Rub. Hoog Straat minderjarige Kinderen, bij wijlen Claas van der Veen in 
fº. 173vs. ehestand verwekt, ten desen opsigte volgens resolutie van 
 Haar WelEd. en Achtb. van den 28 Decemb. 1770 speciaal geauc- 
 toriseert, en bekende mits dese wegens opgenomen en ter leen 
 ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan 
 Maria Ossenberg, Weduwe en Boedelhouderse van Cornelis Timmer, 
 eene summa van twee hondert Caroli guldens, voor het groot- 
 ste gedeelte verstrekt tot redding van het schip, doe hetselve 
 in 1753 in het ijs heeft vastgeseten, waar voor sij beloofde 
 jaarlijks op de verschijndag (heden over een jaar d’eerste) te sul- 
 len betalen een rente van drie gelijke guldens van ijder hondert 
 en daar meede te continueren tot de volle aflosse toe, welke 
 alle jaar op voorsr. verschijndag sal kunnen en mogen geschieden, 
 mits een vierdeel jaar bevorens van de eene of andere sijde 
 opgeseijt of opgeeijscht zijnde; tot securiteijt van voorsr. capitaal, 
 renten en onverhoopte kosten verbind Comparante, voor sig en 
 in haare qualiteijt, het huijs met desselfs ap en dependentie 
 soo als bij haar selve bewoond werd, staande binnen dese Stad 
 in de Hoog Straat tussen het huijs van de Heer Burgermr. A- 
 peldorn, daar P. Plantius woont, en de plaats van Andries Rij- 
 kessen Apeldorn, stellende tot een verdere whaarschap haar per- 
   soon 
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 soon en goederen ten bedwang en submissie als naa reg- 
 ten, met renunciatie van alle exceptien dese contra- 
 rierende, in specie van ongetelden gelde.  Actum den 4. 
 Januar. 1771. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is, Wouter Gerretsen en Jan Schoema- 
 ker voor het erf en sterfhuijs van Hilletje Hartgers We- 
 duwe van Geurt Hendriksen; des beloofden Claas Conijnenberg 
 in  huwlijk hebbende Jacobje Geurts, Hendrikje Geurts 
 Weduwe van Nuij Hendriks, Willem Geurtsen en Jacob Ha- 
 verkamp als Vader en Voogd van sijn minderjarige Dogter, 
 genaamt Megtelt, als meede voor sig selve als Erge- 
 naam van sijn overleden minderjarige Kind, Hilletje 
 genaamt, bij wijlen Geertje Geurts in ehestand verwekt, 
 Kinderen en Kindskinderen van voorsr. Hilletje Hartgers, 
 geseide Burgen te vrijen als erfhuijs regt is. 
 T’ oirkonde is dese bij ons als Schepenen en Overweesmees- 
 teren getekent binnen Harderwijk, den 5. Januar. 1771. 
 
 Voor Van de Graaff en Schrassert Schepenen compareerden 
 Dr. H.G. Wolfsen en Vrouwe Engelbertina Geertruijd Schras- 
 sert Egtelieden, zijnde sij Vrouwe Comparante in desen soo 
 veel nodig of dienstig geassisteert met haar Eheheer, 
 dewelke verklaarden voor sig en haare Erven te hebben ver- 
 kogt, als nu kragt en mits desen cederende en transpor- 
 terende aan Vrouwe Antonetta Schrassert, Weduwe 
 Markloff en haare Erven, ’t halfscheijt in een los rente- 
 brief ten laste van ’t gemeene Land comptoir Hage, 
 grood in ’t geheel sestien hondert guldens, door de Ridder- 
 schap, Edelen en Steden van Holland en Westvriesland 
 op den 6. Julij 1664 genegotieert ten behoeve van Char- 
 les Martini folio 5274, en waarvan Vrouwe Kooperse 
 de wederhelft toebehoort en van welke koopspenningen 
 ad agt hondert guldens mitsgaders de renten Comparanten 
 bekennen bij desen voldaan te zijn, belovende mitsdien 
 haar gemelde verkogte halfscheijt ad agt hondert guldens 
 in die voorsr. obligatie te wagten en wharen nu en ten allen 
 tijden, dus alle renten ten voordele van Vrouwe Kooper- 
 se alleen sullen loopen en blijven, alles onder verband 
 van haare persoonen en goederen, met submissie als na 
 regten.  Actum Harderwijk, den 14. Januari 1771. 
 
 Voor H. van Westervelt en Apeldorn Schepenen compareerden 
 Hendrik Foijman en Anna Geertruij Sandbergen Eheliedn., 
 Cornelis Aardsen Konink en Megtelt Foojman Eheliedn., 
  voor sig en deese H. Foojman en Cornelis Aardsen Konink 
 als Voogden van de minderjarige Reijnt Aardsen Konink, 
   Soon 
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 Soon van Aard Cornelissen Konink en Jacobje Keijsers Eheldn., soo veel 
 de goederen van wijlen Aard Reijntsen Konink, gem. minderjarige 
 aanbestorven, mogte aangaan, volgens permissie en auctorisatie 
 van Haare WelEd. en Achtb. d.d. 11 Junij 1770, volgens testamentaire 
 dispositie van den 25. Decemb. 1766 Erfgenamen van wijlen gem. 
 Aard Reijntsen Konink, en verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop in het openbaar op d. 27. Julij 1770 te hebben verkoft 
 en kragt deses te cederen en transporteren, aan en ten erflijken 
 behoeve van Steven Cirkel en Johanna Cirkel, een hof, gelegen 
 buijten dese Stad aan de gragt tussen de hoven van Jan Sandber- 
 gen ter eenre en de Heer Burgermr. van Holthe ter andere 
 sijde, met all desselfs regt en geregtigheijt, doende in ordinaris 
 verponding 16. stvs., voor twee hondert en veerthien Caroli guldens 
 vrijgelt, daar van Comparanten voor sig en in haar vooraangetogen 
 qualiteijt bekennen voldaan en betaalt te weesen, des beloof- 
 den voorsr. hof te wagten en wharen kommervrij en alle voor- 
 pligt, tot de verponding 1769 incluijs, daar van aftedoen als erf- 
 koop regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum den 
 24. Januar. 1771. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen loofden en wierden Burgen 
 als voorvank regt is, Peter Lubbertsen Hop en Evert FijnvanDraat 
 voor het erf en sterfhuijs van Jannetje Jans, Weduwe van Jan 
 Petersen Wijnen; des beloofden Willem Jansen en Petertje Roelofs 
 Eheldn. en Reijntjen Jans, Weduwe van Jan Bartsen, voor sig 
 en als Moeder en Voogdesse van haar minderjarige Kinderen 
 en sig sterkmakende voor haar meerderjarige Kinderen, zijnde 
 sijlieden Kinderen en Erfgenamen van voorsr. Jannetje Jans, 
 beloven geseide Burgen te vrijen als erfhuijs regt is. 
 T’ oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren geapprobeert 
 en getekent.  Actum Harderwijk, den 20. Januar. 1771. 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerde den Hoog Welge- 
 boren Heer Gerret Nicolaas van Holthe, Collonel bij een Regi- 
 ment Dragonders ten dienste deser Landen, dewelke verklaarde 
 magtig te maaken en te constitueren, doende sulks kragt 
 deses, den Heer en Mr. Willem Hendrik Toewater, Landschrijver 
 van Veluwen en Advocaat voor den Hove van Gelderland, omme 
 in des Constituants naam en van zijnentwegen bij de Camer 
 van Rekeninge in Gelderland te versoeken oprukkinge van 
 een Heerengoed, Mulner genaamt, waarvan de jaaren van opruk- 
 kinge staen t’ exspireren den 18en December 1771, als mede 
 prolongatie van het consent tot het verband desselven goeds, 
 ten behoeve van Jonkvrouwe Agnes de Wolff (thans Huijs- 
 vrouw van den Heer Jacob Huslij) ter summa van seven duij- 
   sent 
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 send guldens, den     Julij 1759 ter Camere verleent; belovende 
 al hetgeen door den Heer Geconstitueerde in voegen voorsr. 
 sal worden verrigt, van vollen kragt en waarde te sullen 
 houden en denselven te sullen indemniseren als naa 
 regten.   Harderwijk, den 28. Januar. 1771. 
 
 Voor Van de Graaf en Scheltinga Schepenen loofden 
 en wierden Burgen als voorvank regt is Albert Wulfsen 
 en Hendrik de Hes voor het erf en sterfhuijs van Hendrik 
 Harshoorn; des beloofde Jannetje Dirks, Weduwe, Erfuij- 
 tersche en Boedelhoudersche van voorsr. Hendrik Harshoorn 
 en sig mede sterk makende voor desselfs twee Soons 
 Arien en Dirk Harshoorn, voorsr. Burgen te vrijen als erf- 
 huijs regt is.   Actum Harderwijk, den 29. Januar. 1771. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen mede als Overwees- 
 meesteren compareerde Thijs Willemsen, sig sullende veran- 
 dersaten, verklaart naa examinatie des boedels te bewijsen 
 voor ’s Moeders versterf aan Jan Jansen, Soon van Hendrikje 
 Hendriks bij wijlen Jan Hendriksen ehelijk geprocreërt, 
 als meede aan Hendrik en Maritje Thijssen, door geseide 
 Hendrikje Hendriks bij deese Comparant ehelijk geprocre- 
 ërt, saam in vollen en volkomen eijgendom mits deese 
 overtegeven een geregt vierde part in huijs, hof en twee sche- 
 pel gesaeij, gelegen in Hierden op de hoek aan de Wa- 
 terweg, soo als bij den Comparant voor ’t geheel in pagt 
 gebruijkt werd. 
 Dan nog aan Hendrik en Maritje Thijssen voornoemt alleen 
 ijder een summa van agtien gulden vrijgeld en daarenboven 
 de volgende klederen en huijsraad 
 twee sargien rokken 
 drie swarte rokken 
 drie gemene borstrokken 
 drie jaks mouwen 
 vier voorschoten 
 een stiklijf 
 drie lakens 
 sestien hembden 
 ses sloopen 
 thien kroplappen 
 vijf en dartig mutsen 
 vijf neusdoeken 
 twee boord mouwen 
 twee binnewerks in sloopen 
 twee sijlvere haaken 
 ses tinne kommen 
 een lepelrak met vier tinne lepels 
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 twee tinne lepels 
 een dº. trekpot. 
 welke goederen sullen blijven in bewaring van Beerd Hendriksen 
 als meede Voogd. 
 Des neemt de Comparant op sig den overigen boedel met desselfs 
 lusten en lasten en belooft deese twee laatst genoemde 
 Kinderen te sullen alimenteren, kleden en reden tot haar 
 mondigheijt of trouwen incluijs, aannemende onderen tussen 
 haar te laten leeren ’t geen de staat en omstandigheijt des 
 boedels sal permitteren. 
 Hier waaren aan, over en meede te vreeden Beerd Hendriksen 
 en Peter Hendriksen bij Haar WelEd. en Achtb. aangestelt 
 tot Voogden. 
 Aldus is deese door ons geapprobeert en getekent.  Actum Harderwijk, 
 den 2. Febr. 1771. 
 
 Voor De Wolff en De Meester compareerde Gerbregt Gangolfs Wede. 
 Jan Jansen, tutore Secretario, dewelke verklaarde in het voorge- 
 nomen huijwelijk van haar Soon Jan Jansen (thans wo- 
 nende te Amsterdam) met Aaltje van Velsen te consenteren 
 met versoek, aan die het aangaan mag, dese haare verklaring 
 daar voor te houden.  Actum Harderwijk, 5. Febr. 1771. 
 
 Voor Boonen en De Meester compareerde Jonkvrouwe Chris- 
 tina Margaretha van de Graaff, geassisteert als regtens, 
 en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en volmagtig te maaken, doende sulks 
 kragt deses, den Heer en Mr. Heribert Cornelis van de Graaff, 
 onsen meede Raadsvriend, om all der Comparante saaken 
 en goederen, soo hier als elders gelegen, waartenemen en te 
 administreren, de ongerede goederen te verpagten, de pagters 
 tot betalinge en voldoeninge der pagtconditien te hou- 
 den, de renten der capitalen en andere voordelige schulden 
 te ontfangen en daar tegen de jaarlijkse lasten en on- 
 gelden te betalen, tegen de Debiteuren, soo in als buijten 
 regten, het zij voor het Landgerigt van Veluwen als 
 voor alle andere Heeren, Hoven, Rigteren en Gerigten 
 contra quosiumque te procederen, en deselve in de eerste 
 als tweede instantie tot den uijteijnde en bekominge 
 van ’t effect der ergane sententien te vervolgen, voorts 
 naa bevind van saaken de ongerede goederen van Con- 
 stituante te verkopen, aan de Kooperen na coustume 
 locaal behoorlijk transport te doen als meede de ca- 
 pitalen des noods te denuncieren of aan andere te cede- 
 ren, penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, en 
 in ’t generaal alles te doen en te laten geschieden ’t geene 
   de 
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 de Comparante, selfs præsent zijnde, soude kunnen 
 en mogen doen, met magt van substitutie, belofte 
 van goedkeuring en schadeloooshouding, mits Geconsti- 
 tueerde verpligt sal zijn van alles te doen behoor- 
 lijk bewijs, rekening en reliqua. 
 Verklarende de Comparante te approberen al ’t geene 
 door den Geconstitueerde met relatie tot de admi- 
 nistratie van haar goederen reets is gedaan gewor- 
  den, alles onder verband en submissie als na regten. 
 Actum d. 5. Febr. 1771. 
 
Geprothocoll. ten Voor ons, onderschreven Schepenen der Stad Harderwijk, 
nieuw. prothoc. Rub. soo veel nodig meede als geerfden in Veluwen, compa- 
Snijderstraat fº.160 reerden Jannetje Apeldorn, geassisteert met haar 
Hoogstraat fº.182 Vader Andries Rijkertsen Apeldorn als haaren gekoren 
Hoven fº.43vs. Lande- Momber, en Rijkert Apeldorn, meerderjarige Kinderen 
reijen in die buijten en mede Erfgenamen van wijlen haar Moeder Geurtje 
en binnen Enck fº.202 Wittop, bij gemelte Andries Rijkertsen Apeldorn in ehestand 
Oostermehen fº. 128 geprocreërt, en bekennen kragt deser wegens opgenomen 
 en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk 
 schuldig te weesen, aan en ten erflijken behoeve van 
 Harmannus Lunterbos en Henrica van Zeelen Ehelieden, 
 eene summa van negenhondert Caroli guldens ad 20 strs. 
 ’t stuk, en beloven daar voor jaarlijks op den verschijndag 
 (heden over een jaar de eerste) aan renten te sullen betalen 
 drie gelijke guldens en tien stuijvers van ijder hondert 
 en daar meede te continueren tot de volle aflosse toe, 
 die alle jaar op gemelte verschijnsdag sal kunnen en 
 mogen geschieden, mits een vierdeel jaars bevorens 
 van de een of andere sijde opgeseit of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en onver- 
 hoopte kosten verbinden Comparanten haarlieder ge- 
 regte aandeel in volgende goederen: 
 1º.in een huijs en erve, staande binnen dese Stad in de 
 Snijderstraat, tusschen de huijsen van de Wede. Van der 
 Rijp ter eenre en Dirk van Asselt ter andere sijde. 
 2º. in een huijs of schuur in de Hoogstraat, staande tus- 
 schen de huijsen van Joseph Teekman ter eenre en 
 de Wede. Adam van Luijk ter andere sijde, soo en als 
 deese twee voorenstaande parcelen bij Hendrik Schut 
 bewoond en gebruijkt werd. 
 3º. in een hof voor dese Stad in de Knijptang gelegen, tusschen 
 de hoven van de Wede. Paul Benin Duverge ter eenre en de 
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 gang na den hoff van den Ontfanger Wichers ter andere sijde 
 4º. in een camp saaijland, kennelijk gelegen binnen deser Stad 
 Vrijheijt aan de Bremer Bosch, soo als bij de Wede. Jan Franken 
 in pagt gebruijkt word. 
 5º. in een halve math hooijland, mede in deser Stad Schependom 
 op de Oostermehen gelegen, en bij Peter Hannissen in pagt 
 gebruijkt werd, en eijndelijk 
 6º. in twee hooijlanden, genaamt De Peper en Koekkampen, ken- 
 nelijk gelegen op Veluwen in den Ampte van Ermelo buur- 
 schap Hoophuijsen, en bij Claas Willemsen meijerswijse ge- 
 bruijkt werdende. 
 Stellende tot een verdere whaarschap haare personen en goederen 
 ten bedwang en submissie als na regten, met renunciatie 
 van alle exceptien deese contrarierende, in specie van onge- 
 telden gelde. 
 T’ oirkonde is deese door ons als Schepenen en teffens als ge- 
 erfden in Veluwen, benevens de respective Comparanten 
 getekent en gesegult binnen Harderwijk, den 7. Febru. 17c. een 
 en seventig, was nevens een cachet in swart en vier cachet- 
 ten in rood lak getekent : R.C.W. de Wolff van Westerode, 
 Eco Scheltinga, Jannetje Appeldorn, And. Rijks. Appeldorn, 
 qq. Rijkert Appeldoorn. 
 onderstond  den inhoud deses ten respecte van het Land onder 
 Ermelo geprothocolleert ten prothocolle des Ampts Ermelo 
 (4º. boek) onder de Buurschap Hoophuijsen fº. 293vs. et 
 294 recto op den 7. Febr. 1771. was get. H.J. Ardesch Prothocol- 
 houder ibidem. 
 
 Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerde Mr. H. 
 J. Ardesch als Volmagtiger van den Heer Bmr. H. Brantsen en 
 heeft soo veel nodig of dienstig bij dese soodaene appel als 
 den Comparant naamens sijne Principaal voor het Scholten- 
 gerigte deser Stad wegens eene sententie in sake van Juffer 
 C.M. Vernesobre en des Comparants Principaal, en wel ten nadele 
 van des Comparants Principaal op den 5. deses ergaan, heeft ge- 
 interponeert, verburgt met de pesoon van Willem Brinkink, 
 geerfde Burger en Inwoonder alhier, dewelke præsent zijnde, 
 dese borgtogt onder verband van sijn persoon en goederen heeft 
 aangenomen; des beloofde Mr. H.J. Ardesch qq dese zijne 
 Borge deswegens te quaranderen als recht is, alles met re- 
 nunciatie van alle exceptien. Actum den 13. Febr. 1771. 
 
 Voor Pannekoek en Scheltinga Schepenen compareerden 
 Dirk Jan Hoekert en Trijntje Elfrinkhof Eheluijden, welke 
 bekennen in eenen stedigen erfkoop te hebben verkogt haar 
 huijs en erve, staande binnen dese Stad in de Snijder Straat, soo 
   en 
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 soo en als hetselve tot Meij 1770 bij Verkoperen bewoont 
 en gebruijkt is geweest, nogtans onder die speciale clausule 
 dat, soo ten opsigte van de waterlosinge, lopende door het 
 huijs of schuur, thans bij Jan Aardsen bewoond werdende 
 en in de Hoogstraat uijtkomende, als meede wegens de ver- 
 wulfde kelder in statu quo moet blijven, ingevolge 
 Comparantens transport van den 13. Feb. 1762, sonder daar 
 aan eenige de allerminste alteratie te willen toe- 
 gebragt hebben, en dat ten behoeve van Teunis Trip, 
 voor de summa van agt hondert vijf en twintig Car. 
 guldens ƒ 825-:-, doende gemelde huijs jaarlijks in 
 ords. verpondinge 8 gulden en aan straatgeld 1 gl. 10 stvs., 
 heerstede geld verschenen 1º. Julij 1769 en ’t straatgeld 
 1º. Meij 1770, en van welke bovengemelde koopspenñ. 
 Comparanten bekennen te zijn voldaan, belovende 
 over sulks voorseijde huijs te wachten whaaren kom- 
 mervrij en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 Harderwijk, den 20. Febr. 1771. 
 
Geprothocoll. ten Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerden 
nieuw. prothoc. Rub. Gerret Claasen en Lubbertje Everts Ehelieden ende verklaar- 
Schoemakers Straat den mits desen wegens geleende penningen opregt en 
fº.258vs. deugdelijk schuldig te zijn aan haar Suster Willemtje 
 Everts eene somma van een hondert en twintig guldens, 
 met belofte van restitutie na gedane requisitie. 
 Als meede aan Lubbertus Bunskerken en Geijsje 
 Hulsentop ofte haare Erven, eene somma van drie hondert 
 en vijftig guldens, procederende wegens geleverde haver tot 
 dato deses, belovende van deese 350 gls. ten effecte eener 
 obligatie, jaarlijks te betalen een interesse van drie 
 persent en daar in te continueren tot de finale betaling 
 der voorsr. hooftsomma toe. Tot securiteijt van welke 
 respe. penningen, soo ten behoeve van Willemtje Everts 
 als Lubbertus Bunskerken voorñ., de Comparanten ver- 
 binden haar personen en goederen en daarenboven ver- 
 klaarde Geijsje Zillen, Weduwe van Evert Aaltsen, 
 thans mede præsent, tot een speciaal onderpand te stel- 
 len haar huijs en erve, staande in de Schoemakers 
 Straat binnen dese Stad, thans in huur gebruijkt werdende, 
 belovende de beide eerste Comparanten deswegens haar 
   gem. 

  



 402

ORAH-154  1771 fol.190 
 
 gem. Moeder te sullen guaranderen, alles onder verband en sub- 
 missie als na regten, met renunciatie van alle exceptien, in 
 specie van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk, den 23. Februar. 
 1771. 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvanks regt is, Eijbartus Apeldorn en André 
 Stolte voor het erf en sterfhuijs van wijlen den Heer Herman 
 Jacob van Erkelens en wijlen Vrouwe Elisabeth Agnis Schras- 
 sert in leven Eheldn.; des beloofden Helena Catharina van 
 Erkelens, Maria Catharina van Erkelens, Pilgrom Ardesch 
 en Charlotta van Erkelens Eheldn., Joh. van Erkelens en Joost 
 Herman van Erkelens, alle te saamen Kinderen en Erfge- 
 namen van voorme. Herman Jacob van Erkelens, dese 
 haare Burgen te vrijen en te guaranderen als regt is, 
 onder verband en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, 
 den 27. Februar. 17C. een en seventig. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen en tijdelijke Overwees 
 meesteren der Stad Harderwijk, soo veel nodig als dienstig meede 
 als geerfde in Veluwen, compareerden Hendrik Fooijman en 
 Geertruijd Sandbergen Ehelieden, Cornelis Aardsen Konink 
 en Mechtelt Foijman Ehelieden, de voornoemde respective 
 Vrouwen geassisteert met den Roeijdrager Jan Gelderman, 
 en gemelte Hendrik Foijman en Cornelis Aardsen Konink 
 door wijlen Aard Reijntsen Konink bij testament van den 
 15. Decemb. 1766 aangestelt tot Voogden en Administrateurs 
 der goederen welke Aard Reijntsen Konink, minderjarige Soon 
 van Aard Cornelissen Konink en Jacobje  Keijsers Eheliedn., 
 van wijlen gemelte Aard Reijntsen Konink mogt koomen 
 aanteerven, volgens speciale resolutie van Haar WelEd. en 
 Achtb. in dato den 11. Junij 1770 ad hunc actum speciaal geaucto- 
 tiseert, en verklaarden dese Comparanten agtervolgens voorsr. 
 testamentaire dispositie van den 15. Decemb. 1766 de eerste en 
// en gem. Voogden naamens tweede Echtelieden ijder voor een derde portie //  Erfgenamen van 
de genoemde minderjarige wijlen meergem. Aard Reijntsen Konink te weesen. 
mede voor 1/3 portie Nadat sijlieden bij gerigtelijke acte van den 21 Junij 1769 
 met Hendrikje Everts, Dienstmaagd van wijlen Aard Reijntsen 
 Konink, aan welke soo bij testament van den 3. April 1753 
 als nader bij dat van den 15. Decemb. 1766, huijs, hof en geheelen 
 inboedel gelegateert was, dien aangaande behoorlijke af- 
 dragt hadden gedaan quo relatio, 
 zijn deselve geresolveert geworden, alles met voorkennis en 
 approbatie van ons als Overweesmeesteren soo veel de minder- 
 jarige aangaat, om tot conservatie van alle mogelijke æga- 
 liteijt de overige ongerede goederen met derselver holtgewassen 
 door ses onpartijdige personen des verstaande, als met naamen 
   Ger 
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 Gerret Hartgersen, Hendrik Elbertsen, Gijsbert Lam- 
 mersen en Hartger Jansen, alle woonagtig in den 
 Ampte van Ermelo, ter plaatse daar de goederen meest 
 gelegen zijn, als meede Aard Lubbersen en Lubbert 
 Brantsen binnen deser Stad Schependom bij en waar 
 de goederen gelegen zijn woonende, nauwkeurig te 
 doen examineren en waarderen op soodane prijsen 
 als sij des noods presenteren met eede te willen er- 
 holden waardig te zijn. 
 Waarop die goederen in drie soo naa mogelijk gelijke 
 deelen verdeelt, en vervolgens ten overstaan van ons ’t lot 
 getrokken zijnde, 
 dat aan Hendrik Fooijman en Geertruij Sandbergen Eheliedn. 
 bij loting zijn aanbedeelt de volgende goederen: 
 1º. een plaats of erve gelegen in den Ampte van Ermelo, Buur- 
 schap Horst, genaamt Sijlverschoon met twee daar 
 onder hoorige campjes en ’t stroetjen soo als sament- 
 lijk door Hendrik Cornelissen in pagt gebruijkt werd, 
 doende in verponding 2:15:4, gewaardeert op   ……………………… 1200-:- 
 2º. een campje lands genaamt Den Schraan, doen- 
 de in ordinar. verponding :-8-6, getaxeert    …………………………..         100-:- 
 3. de helft in een camp genaamt Den Elscamp, 
 doende in ordinar. verpond. :-6:12, getaxeert     ……………………..         350-:- 
 4. een camp saeijland genaamt De Halve 
 Campjes, doende in ordinar. verponding :-6:6,   
 getaxeert op    …………………………………………………………..          340-:- 
 5. 1/12 gedeelte in een akkermaals bosch 
 genaamt Den Aller Bosch, getaxeert op    ……………………………            70-:- 
 alle in voorsr. Ampt en Buurschap gelegen,     
 in ’t Schependom van dese Stad zijn gelegen 
 6. een camp genaamt Glasemakerscamp, 
 doende in ordniar verpond 2:;8:8, gewaardeert op    ……………….           500-:- 
 7. een camp gelegen aan Westen, doende in 
 ordinaris verpond. 2:7:14, gewaardeert op    ………………………..            400-:- 
 8. een hoekjen buijten lands genaamt ’t Cipjen 
 gelegen bij de Hagemehen, thans geen 
 geld waardig  _______ 
 bedragende summa totalis van dese 1/3 portie    …………………           2960-:- 
 De jaarlijkse verponding bedraagt   …………8:13:2 
 daar benevens moet uijt dit deel jaarlijks be- 
 taalt werden aan de Pastorie van Ermelo een 
 schepel rog. 
 wegens de koopspenñ. van den hof verkoft aan 
 Steven Cirkel      ……………………………………………………….               54:13:6 
     3014:13:6 
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 Aan Cornelis Aartsen Konink en Mechtelt Fooijman Ehe- 
 lieden is bij loting toebedeert: 
 1. een erve, bestaande in huijs, hof en schuur genaamt 
 Velthof, twee campjes land genaamt “t Hoofjen en Velt- 
 hoofjen, de Kwikkers en ’t Hooge Campjen, gelegen in den 
 Ampte van Ermelo Buurschap Horst, t’saam getaxeert 

  op   …………………………………………………………………………     1000-:- 
  doende het Hoofje en Velthoofjen in ver- 
  ponding   ………………………………………………      -13:1: 
 nog een posje van Aalt Reijersen   …………………         1:1:12 
 2. drie schepel lands genaamt De Akker 
 gewaardeert op    …………………………………………………………       200-:- 
 3. twee campjes genaamt ’t Voorstukjen 
 en ’t Agterstukjen, alsmede een hoekje 
 saajland geñ. De Twee Schepel, doende in 
 ordinar. verpond. 1:13:8 gewaardeert op    ……………………………       520-:- 

 4. de helfte van een camp geñ. Den Elscamp 
 gewaardeert op   …………………………………………………………        350-:- 
 alle mede in voorsr. Ampte en Buurschap 
 gelegen. 
 Binnen deser Stad Schependom zijn gelegen 
 5. een hagentje, gelegen aan de Elsweg, doende 
 in ordinar. verpond. :-10:6 gewaardeert op       ……………………..          116-:- 
 6. een dº. hagentje, gelegen in de Paarde- 
 kring doende in ordinar. verpond. :-10-: 
 gewaardeert op    ……………………………………………………….          234-:- 
 7. een huijs en camer binnen de Stad in 
 verponding 3:6:12 getaxeert op     ……………………………………          500-:- 
 deese parcelen bedragen ’t saam   2920-:- 
 de lasten hier op staande zijn aan 
 verponding    ……………………………………………..   7:15:7 
 hier komt bij ½ vierdeel van een 
 morgen op de Klemmehen van Erik- 
 je Gerrets    ……………………………………………..       -:7:10  
 ’t land is weg gespoelt 
 een jaarlijkse thins in het Er- 
 melse Thinsboek fº.138   ………………………………      :-6-__ 
                                                               8:4:1    
 daar benevens moet uijt dit deel jaar- 
 lijks aan de Pastorie van Ermelo 
 betaalt werden een schepel rog. 
 Uijt de koopspenningen van den hof ver- 
 koft aan Steven Cirkel tot rondmaking         …………………………        94:13:6                                   
  dus t’ saam      ………………………………………   3014:13:6 
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 Aan de minderjarige Reijndert Aardsen Konink is meede 
 bij loting toebedeelt: 
 1. een erf, bestaande in huijs, hof, schuur en twee camp- 
 jes gelegen in den Ampte van Putten Buurschap Telgt, 
 vrij van verponding. 
 Hier onder zijn meede begrepen 
 ’t Harderwijker Maatje onder Ermelo, doende 
 in verponding    ….  1:13  :5 
 Cuijpers Mudde en Fiks Hel, doen- 
 de in verponding    .   1:10:  7 
 welke een en ander gewaardeert is op    ….   1370 -:- 
 2. een camp daeijland gent. “t Land van Voo- 
 leenbeek, doende in verponding     - : 16:12 

 gewaardeert op     …………….    210-:- 
 3. een camp genaamt “t Geer gewaardeert op      240-:- 

 4. een vierde hoeve op Rijbroek, doende 
 in verpond.      1:13:  5 
 gewaardeert op   ……    205-:- 
 5. een negende part in Rabberts Camp, gelegen 
 onder Putten, gewaardeert op   ………      25-:- 
 6. een deijling holts in de Speulder Bosch 
 doende in verponding  …………  8:-: 
 gewaardeert op   ………    400-:- 
 7. een halve camp in de Harderwijke Enck 
 aan ’t Beekhuijser Pad gelegen, doende in 
 verpond  …    1: 7: 8 
 gewaardeert op   ………    250-:- 
 8. de helft van de Overhagen mede in deser  
 Stad Schependom gelegen, doende in verponding  2:9:10 
 gewaardeert op    ………     250-:- 
 dese parcelen bedragen t’ saam   …..    2950-:- 
 en doen in verponding  ……………1 7:10:15 
 dat dit 1/3 portie de voorige 2/3 portien in de ver- 
 ponding merkelijk excedeert, door dien sulks we 
 gens de deijling holts in de Speulder Bosch 
 niet anders konde geschikt werden. 
 Uijt dit 1/3 portie moet jaarlijks aan de Pa- 
 storie van Ermel betaalt werden een half 
 schepel rog. 
 en daarenboven jaarlijks voor een uijtgang uijt 
 Weijntjes weijde aan den Heer Ardesch als 
 Ontfanger   …. -12:8 
 uijt de koopspenningen van den hof verkoft 
 aan Steven Cirkel tot rondmaking   .       64:13:6 
  dus t’ saam    …..    3014:13:6 
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 Waar meede partijen condividenten verklaaren in vriendelijkheijt 
 van de anderen te zijn gescheijden, nemende de Voogden op sig soo 
 veel haar minderjarige aangaat hier omtrend de nodige confir- 
 matie te willen besorgen, belovende onderentussen malkande- 
 ren en den een den anderen haare toebedeelde parcelen vrij 
 en vrang te laaten genieten en besitten als haare eijgen- 
 domlijke goederen, deselve kragt deser in een vollen en 
 volkomen eijgendom cederende en transporterende met verdere 
 belofte om elkander reciproquelijk te sullen wagten en 
 wharen als erfmagescheijt regt is, met beding dat de 
 lusten en lasten van de aanbedeelde parcelen tot schaade 
 en baate van een ijgelijk sullen aanvang genomen hebben 
 met Petri 1770, en de verponding over 1769 sal een ijder betalen; 
 waar mede parthijen dit haar magescheijt komen te sluijten 
 en renuncieren van alle exceptien desen contrarierende, in 
 specie van alle prætensien, soo wegens taxatie, misrekening, 
 ofte anders hoegenaamt, als den een op den anderen nu of ten 
 eeuwigen dae soude vermeijnen te competeren. 
 T’ oirkonde is dese door ons benevens de Comparanten respec- 
 tive getekent en gesegult binnen Harderwijk, den 25. Februar. 
 17C. een en seventig;  was nevens seven cachetten in rood 
 lak met diverse handen getekent:  D. Boonen, Eco Scheltinga,  
 Hendrik Foojman voor mijn selfs en als Voogd van Reijndt. 
 Koning, Anna Geertruijd Sanbergen, Cornelis Koning voor 
 mijn selven en als Voogd van Reijnd Koning, Magtelt Fooij- 
 man, J. Gelderman. 
 
Geprothocoll. ten Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerden Aulbert 
nieuw. prothoc. Rub. Wulfsen en Zara Zivers Ehel., welke bekenden voor sig en haar 
Wulwevers Straat Erven wegens van tijd tot tijd opgenomen en ter leen ontfangen 
fº. 220vs. penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen, aan Maria 
 Ossenberg Weduwe en Boedelhouderse van Cornelis Timmer en  
 haar Erven, eene summa van twee hondert en vijftig gulden, 
 waar meede de twee handschriften van den 31. Octob. 1766 
 en van den 19. April 1770 werden dood en te niet gedaan, en 
 daar voor sij beloven jaarlijks op den verschijndag (heden 
 over een jaar d’eerste) te sullen betalen vier gelijke guldens 
 van ijder hondert waar mede sij sullen continueren tot de 
 effective aflosse toe, die alle jaar op gemelte verschijndag 
 sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens van 
 d’eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde; Tot secu- 
 riteijt van voorsr. capitaal, renten en onverhoopte kosten ver- 
 binden Comparanten in specie haar huijs en verdere ap en de- 
 pendentie, soo als ’t selve bij haar bewoont werd, staande binnen 
 dese Stad in de Wullewevers Straat tussen het huijs van 
 Rentheffersche ter eenre en dat van de Roeijdr. Jan Gelderman 
 ter andere sijde, stellende tot een verdere whaarschap haar per- 
   so 
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 sonen en goederen ten bedwang en submissie als naa regten, 
 met renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, 
 in specie van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk, den 
 1. Maart 1771. 
 
 Voor Apeldorn en Scheltinga Schepenen compareerde Corne- 
 lia van Dijk Weduwe en Boedelhouderse van wijlen Hen- 
 drik van Asselt, voor sig en als Moeder en legitime Voog- 
 desse van haare minderjarige Kinderen, ingevolge auctori- 
 satie van de Heeren van de Magistraat deser Stad d.d. 
 2. Nov. 1770, en bekende in eenen vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt en over sulks kragt deses 
 te cederen en transporteren, aan Gerret van Nijendaal 
 en Egberta Eggen Eheldn. ende haare Erven, een huijs en 
 erve binnen dese Stad, staande aan den Broederen naast 
 het huijs van wijlen den Overste Erkelens ter eenre en 
 dat van Jan Moojen ter andere sijde, met all desselfs 
 regt en geregtigheden, lusten, lasten en servituten, 
 soo als thans nog bij den Apotheker P. Koning bewoont 
 word, doende in ords. verponding, behalven de stad- 
 stuijvers 7:4:10, ende sulks voor eene summa van 
 dertienhondert en twintig guldens vrijgeld, daar van de 
 Comparante bekende voldaan en betaalt te zijn, belo- 
 verde over sulks voorsr. huijs te wagten en wahren 
 kommervrij en alle voorpligt, de verpond. ords. 1769 en 
 heerstedegeld tot ult. Junij 1771 nevens het straatgeld 
 daar op staande tot 1º. Januar. 1771 inclusive, daar van 
 aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum Harderwijk, den 2. Maart 1771. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde Geer- 
 truijd Israel en verklaarde voor sig en haare Erven in een 
 vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en kragt deser 
 te cederen en transporteren, aan Hendrik Claasen voor sig en 
 meede als Weduwenaar en Boedelhouder van Barta van An- 
 geren, een dubbele boog of opstal, staande op de Stads- 
 muur, soo als bij den Koper selve bewoond werd, tussen 
 de boog van Jan Oesel ter eenre en een weduwe- 
 huijsje van de Dijaconie aan de andere sijde, doende 
 in ordinaris verponding sonder de maanpenning 9 stuijvs. 
 geld, voor de summa van veertig gulden vrijgeld, daar van 
 Comparante mits dese bekent ten genoegen voldaan en 
 betaalt te wesen, belovende voorsr. parceel te wagten 
 en whaaren kommervrij en alle voorpligt daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.  Actum den 2. Maart 1771. 
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 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen loofden en 
 wierden Burgen als voorvank regt is Willem Sonnevelt en Berend 
 Smeink voor het erf en sterfhuijs van Gerret Taars; des beloofde 
 Loge Reijers Taars, als Vader en Erfgenaam ab intestato van ge- 
 melte sijn Soon, voorsr. Burgen te vrijen als erhuijs regt is.  Actum 
 Harderwijk, den 7. Maart 1771. 
 
Geprothocoll. ten Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerden Lambert 
nieuw. prothoc. Rub. Haverkamp en Johanna van Ermel Eheldn., de Vrouw met 
Wullewevers Straat haar Man geassisteert, en bekennen wegens opgenomen en 
fº. 225vs. ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te 
 wesen aan Hendrikje Bunschoter, Wed. Paul Benin Duvergé, 
 eene summa van vijftig Caroli guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk  
 en daar voor beloven jaarlijks aan renten te sullen betalen 
 twee gelijke guldens en daar mede te continueren tot de 
 volle aflosse toe, die alle jaar op de verschijndag (heden 
 over een jaar d’ eerste) sal kunnen en moegen geschieden, 
 mits een vierdeel jaar bevorens van d’ eene of andere sijde 
 opgeseit of opgeeijscht zijnde, stellende tot securiteijt van voorsr. 
 capitaal, renten en onverhoopte kosten tot een speciaal onder- 
 pand haar huijs, staande in de Wullewevers Straat tussen het 
 huijs van Teunis Trip en de gang van Thomas Jan Walters, 
 soo als bij haar selve bewoont werd, stellende tot een verder 
 whaarschap haare personen en goederen ten bedwang en sub- 
 missie als na regten, met renunciatie van alle exceptien 
 dese contrarierende, in specie van ongetelden gelde.   Actum 
 Harderwijk, den 7. Maart 1771. 
 
 Voor Boonen en Van de Graaf Schepenen compareerde Mr. Joh. 
 van Erkelens, Volmagtiger van Juffer Catharina Maria Vene- 
 zovre, en verklaarde soo veel nodig of dienstig tot Borge te 
 stellen Hendrik Foijman, geerfde Burger en Inwoonder alhier, 
 dewelke præsent zijnde, die borgtogt onder verband van sijn per- 
 soon en goederen heeft aangenomen, ende sulks tot contraver- 
 burging, voor de kosten van sodaene appel, als van eene senten- 
 tie (den 5. Febr. 1771 bij het Edn. Scholtengerigt der Stad Har- 
 derwijk tussen des Comparants Principalinne Aanlrs. ter eenre, 
 en de Hr. Burgermr. Brantsen Verwr. ter andere sijde in cas van 
 arrest of besaath en ontsaat gewesen is) op den 13. Febr. aan- 
 volgende door Mr. H.J. Ardesch, sig qualificerende als Volmagti- 
 ger van Burgermr. H. Brantsen geinterponeert geworden is. 
 Des beloofde den Comparant qq dese voornoemde Borge te 
 sullen schadeloos houden, onder gelijk verband van sijn 
 Principalinnes persoon en goederen als regtens. 
 D, T’ oirkonde hebben wij Schepenen deese getekentin Har- 
 derwijk, d. 8. Maart 1771. 

  



 409

ORAH-154  1771 fol.193vso. 
 
Geprothocoll. ten Voor deselve Schepenen compareerden Aalt Willemsen en 
nieuw. prothoc. Rubr. Jannetje Elberts Eheld., welke bekenden voor sig en 
Oostermehen fº. 128vs. haare Erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
Hierden fº.381 en 397 vs. penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan 
 Maria Ossenberg, Wede. van Cornelis Timmer, eene summa 
 van drie hondert Caroli guldens ad 20 stuijvs. het stuk, waar 
Voor De Wolff en Schel- voor Comparanten beloven jaarlijks op de verschijndag (heden 
tinga Schepenen compa- over een jaar d’eerste) te sullen betalen vier gelijke guldens van 
reerden Aalt Willemsen ijder hondert en daar mede te continueren tot de finale af- 
en Jannetje Elberts Ehe- lossing toe, die alle jaar op gem. verschijndag sal kunnen 
lieden en bekenden aan en mogen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens van d’eene 
de Wed. Cornelis Timmer of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde; tot securi- 
schuldig te zijn wederom teijt van voors. capitaal, renten en onverhoopte kosten ver- 
drie hondert guldens, dus bonden Comparanten: 
in het geheel ses hondert 1º. twee math hooijland op de Oostermehen, soo als bij haar 
gulden, op deselve renten, selve werden gebruijkt. 
conditien en verbanden 2º. ½ mudde saaijland in de lage Hierder Enck tussen ’t ge- 
als bij dese brief staan saeij van de Heer Burgermr. Van de Graaff en langs een weg 
geenprimeert.  Actum gelegen, soo als mede selve gebruijken. 
Harderwijk, d. 14. Junij 3º. ¼ part in de Hierder moole. 
1771. 4º. sijn nieuwe woning met ses schepel gesaeij, benevens 
 het houtgewas, soo als bij haar selven bewoont en gebruijkt 
 werd. 
 Stellende tot een verdere whaarschap haar personen en 
 goederen ten bedwang en submissie als na regten, met 
 renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, in 
 specie van ongetelden gelde.  Actum den 12. Maart 1771. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareerden 
 Dnus. Fredrik Slothouber en Maria Mooijen, die in desen 
 soo veel nodig als dienstig geassisteert is met Mr. J.C. 
 Huijsman, en verklaarden hoe sij Comparanten van tijd 
 tot tijd zijn ontwaar geworden dat hunne humeuren sig 
 niet wel gevoeglijk konnen vereenigen, derhalven om 
 alle verdere opsprakelijkheden voortekoomen hebben goed- 
 gevonden een vrijwillige separatie tussen tafel en bed, onder 
 volgende voorwaarden opterigten als: 
 Ten eersten belooft eerste Comparant Dnus. F. Slothouber aan 
 gemelde Maria Mooijen s’ jaarlijks uijt sijn tractement tot 
 onderstand toeteleggen de summa van vijftig Car. guldens, 
 selfs wanneer eerste Comparant all elders mogte beroepen, en 
 welke ook met vierendeel jaars sullen moeten voldaan worden, 
 waarvan den eersten ontfangst met den 8. Junij 1771 sal begin- 
 nen, die aan meergemelte Maria Moojen door deesen soo 
 veel nodig als dienstig gerigtelijk blijven verbonden, gelijk ook 
 tot overtellen van dien Mr. Hendrik Jan Ardesch als Rent- 
 meester der Cloostergoederen bij desen versogt word die gemelte 
   peñ- 
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 penningen op de gestipuleerde tijden en vervolgens bij continuatie 
 aan Maria Moojen over te tellen, het welke aan dien sijn WelEd. 
 altoos gevalideert sal worden. 
 Voor een tweede neemt eerste Comparant ook voor sijn privative 
 rekening alle de schulden hoegenaamt, die voor of staande hu- 
 welijk te samen gemaakt zijn en wel specialiter de huurpenningen 
 van het huijs, thans bij eerste Comparant bewoond, aanstaande Meij 
 1771 en verder sullende verschijnen, breder volgens afgegeven huurce- 
 dulle quo relatio. 
 En voor welke een en andere penningen selfs, die na de sepa- 
 ratie door eerste Comparant mogten gemaakt worden, genoemde 
 Maria Moojen niet aansprakelijk sal zijn of blijven, gelijk 
 ook eerste Comparant niet sal aansprakelijk zijn voor de schul- 
 den welke tweede Comparante na de separatie sal komen te 
 maken. 
 Tegens welke bevorens genoemde Maria Mojen renuncieert 
 en afstand doet van alle haare ingebragte huijsmeubles die 
 dan, soo drae het nodig consent bij publicatie is verleend, 
 aan eerste Comparant in eijgendom sullen toebehooren. 
 Des ten waaren oirkonde hebben wij Heeren Schepenen deese 
 getekent op den 14. Maart 1771. 
 onderstont den Roeijdr. Van Werven gigt dese acte aan de Advt. 
 Ardesch q.p. te hebben geinsinueert en tot antwoord beko- 
 men, dat daar niets mede te doen had.  Actum et relatum 
 den 16. Maart 1771. get. Abr. van de Graaff Secr. 
 
 Voor Van de Graaff en Scheltinga Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is Jan Hendriksen en Helmig Corne- 
 lissen voor het erf en sterfhuijs van Geurt Martensen; des be- 
 loofden Lambert Moojen als in huijwlijk hebbende Jannetje Geurts, 
 Beerd Gerretsen in huijwlijk hebbende Jantje Geurts, en Gijsje 
 Geurts, zijnde meerderjarig en ongehuwt, Kinderen en Erfgenamen 
 van gem. Geurt Martensen, voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs 
 regt is.  Actum Harderwijk, den 16. Maart 1771. 
 
 Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerden den Heer 
 Pelgrom Ardesch, Capitain in het Regiment van d’ Heer Generaal 
 Baron van Aijlva, en Charlotte van Erckelens Ehelieden, de Vrouwe 
 soo veel nodig in desen geassisteert met haar gem. Eheheer, en ver- 
 klaarden in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maaken kragt deses haar respective Broeder en Schoon- 
 broeder Mr. H.J. Ardesch, Advocaat en Scholtus des Ampts Ermelo, 
 ten eijnde om alle der Comparanten soo hebbende als toekomende 
 saaken, contra quosiumque, in ’t generaal waarteneemen, in 
 specie meede haare personen in beide boedels en sterfhuijsen 
 van haar Comparanten Ouders, wijlen d’ Heer E.G. Ardesch en 
 Vrouwe H.J. Schrassert Eheldn. en d’ Heer H.J. van Erckelens en 
 Vrouwe Agnes Elisabeth Schrassert in leven Eheldn. te representeren, 
 met de andere meede Erfgenamen te treden tot scheiding en deijlinge, 
   al 
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 alle boedelschulden soo veel nodig in te vorderen, ook te 
 caveren, accorderen, transigeren, penningen te ontfangen 
 en quiteren, voorts te doen wat tot liquiditeijt der voorñ. 
 boedels en bekoming van haarlieder geregte erfportien 
 sal vereijscht werden, des noods alle ingangen regtens te ge- 
 bruijken, termijnen te respicieren, sententien en decreten 
 te aanhooren, tam active quam passive, en alles tot den 
 uijteijnde toe te vervolgen, als meede met de andere 
 Erfgenamen magescheijden op te rigten en te tekenen 
 en daar bij belofte van wahringe te præsteren en alsoo 
 in ’t generaal alles te doen en laten geschieden, wat der 
 saken nooddruft vereijschen sal en de Comparanten, 
 sampt en ijder in ’t bijsonder præsent zijnde, souden kun- 
 nen, mogen of moeten doen, met magt om een of meer 
 te substitueren, onder belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 cæterisque sub clausulis de jure solitis ac necessariis, onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum den 16. Maart 
 1771. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareerde M.S. 
 van Cooth, Stads medicinæ Doctor, verklarende dat de Heer 
 D. Avercamp, Lieutenant in het twede Battaillon van 
 Sijn Hoogheijt den Heere Prince van Baden Derlach, op  
 dinsdag avond den 12. deses wierd geattaqueert met jicht- 
 pijn aan ’t  linker been, verseld met eenige ongesteltheijd, 
 pijnelijkheid en verkeerde bewegingen der ingewanden, 
 welke laatst genoemde toevallen nu wel eenigsints be- 
 daart, dog dat de pijn aan ’t been niet alleen nog continu- 
 eerde, maar ook ’t andere been voor twee dagen meede 
 wierd aangedaan met pijnelijke scheuten, die al nog 
 bijblijven, soo dat sijn WelGeb. niet sonder groote moejte 
 en verheffing van pijn van het bed op de stoel kan komen 
 en derhalven niet in staat is sig op reijs te kunnen begeven 
 of naar het guarnisoen te gaan.   Harderwijk, den 17. Maart 
 1771. 
 
 Voor Van de Graaf en Scheltinga Schepenen compareerden 
 Theunis Visser in huijwlijk hebbende Elisabeth van Leeu- 
 wen en deselve Vrouw met haar Man geassisteert en door 
 denselven tot het passeren deeser specialijk geaucthoriseert, 
 zijnde de voorñ. Comparante met en benevens hun Susters 
 en Broeder, Sophia van Leeuwen getrouwt met Jacob Preijer, 
 Hendrikje van Leeuwen getrouwt met Jan Preijer, Johannes 
 van Leeuwen, wonende tot Amsterdam, en Elsje van 
 Leeuwen getrouwt met Fredrik van Holten, wonende tot 
 Zutphen, de eenige nagelatene Kinderen en Efgenamen 
 van wijlen Harmannus van Leeuwen, die in den Jaare 
 1767 ten dienste van de Edele Agtbare Heeren Bewind- 
 hebberen van d’ Oost Indische Compagnie ter Camere 
 Amsterdam als Constapel met het schip Damzigt naa Oost 
   In 
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 Indien is vertrokken en in gemelte dienst overleden, wonende 
 de Comparanten alhier tot Harderwijk, dewelke verklaarden 
 te constitueren en magtig te maken bij deesen den Heer Dirk 
 Bom en hun Schoonbroeder en Broeder voornoemt de Heer Jo- 
 hannes van Leeuwen wonende tot Amsterdam, soo te samen 
 als ijder van hun in het bijsonder, speciaal omme meede in 
 naame van de Constituanten van den Edele Agtbare Hee- 
 ren Bewindhebberen van de Oost Indische Compagnie ter 
 Camere Amsterdam te vorderen en ontfangen alle sodanige 
 gagien, maand en andere gelden, gene uijtgesondert, als hun 
 Comparanten voornoemde Schoonvader en Vader verdient en te 
 goede nagelaten heeft en van sijn nalatenschap geprovenieert 
 en onder hun Edelens berustende zijn, voor allen ontfang te 
 quiteren en voor namaning te indemniseren, Borgen te stellen 
 en die weder te indemniseren en in cas van arrestverschil, 
 ofte andere belemmeringen tot ontslag en afdoening van 
 dien alle en verkrijging van voldoening, ’t zij in der minne, bij 
 accoord, compromis off transactie, te procederen off ook in  
 regten te ageren soo als sal werden vereijscht, domicilium 
 citandi et exequendi te kiesen, en voorts ter saake voor- 
 schreven, soo in regten als daar buijten, alles verder en 
 meerder te doen en verrigten ’t geen sal werden vereijscht, 
 met magt van substitutie, onder belofte van approbatie 
 en verband als na regten.  Actum Harderwijk, den 19. Maart 
 1771. 
 
 Voor De Meester en Scheltinga Schepenen compareerden den 
 Heer Mr. Hendrik Gijsbert Wolfsen en Vrouwe Engelbertina 
 Geertruijd Schrassert Eheldn., dewelke bekenden op den 26. October 
 1770 publijk in eenen vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en over sulks kragt deses te cederen en transpor- 
 teren: 1º) aan den Heer Mr. Hendrik Johan Schrassert, onsen 
 mede Raadsvrind en desselfs Suster Vrouwe Antho- 
 netta Schrassert Weduwe Markloff ende haare Erven, een 
 camp aan de Broeksteeg in ’t Schependom deser Stad gelegen, 
 in sijne bekende bepalinge ten Westen Burgermr. W.J. van We- 
 stervelt, ten Suijden J. Volten, ten Oosten Lubbert Gerretsen 
 en ten Noorden de Broeksteeg, met de boomen over de sloot   
 aan ’t agtereijnde van de camp ter sijde van Bmr. Westervelt 
 en Lubbert Gerretsen, soo als bij Comparanten selve is ge- 
 bruijkt en beseten, doende in verponding ordins. behalven de 

  stadsstuijvers ƒ 3:3:12, ende sulks voor een summa van elf- 
 hondert ses en tagtig guldens vrijgeld. 
 (2º) aan Gerhard Knoop, Preceptor 4e. classis ende sijne Erven, 
 een hof buijten dese Stad in de Smeepoorter Touwbaan 
 met een huijsje daar in, naast die van de Weesen ter eenre 
 en van H. van Asselt ter andere sijde, soo als bij Comparanten 
   selfs 
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 selfs is gebruijkt, doende in verponding ords behalven de 
 stadsstuijvers ƒ 1:13:12, ende sulks voor eene summa 
 van vier hondert agt en twintig guldens vrijgeld. 
 3) aan den Heer Mr. Heribert Cornelis van de Graaff, onsen 
 mede Raadsvriend, en Vrouwe Petronella van Castricum 
 Ehel. en haaren Erven, op den 30. November 1770 uijt de 
 hand verkogt een akker met hout bepoot, genaamt 
 Snippendaal, gelegen in ’t Schependom deser Stad 
 naast Koperen land, doende in verponding ords. behalven 
 de stadsstuijvers ƒ :-11:12, ende sulks voor eene 
 summa van vier hondert guldens vrijgeld.  
 Van alle welke koopspenningen de Comparanten 
 bekenden voldaan en betaalt te zijn, belovende over 
 sulks voorsr. parcelen te wagten en wahren kommervrij 
 en alle voorpligt, de ords. verponding over 1769 inclusive, 
 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na regten.   Actum Harderwijk, den 21. 
 Maart 1771. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten, 
 dewelke bekenden op den 10. November 1770 publijk in 
 eenen vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en 
 over sulks kragt deeses te cederen en transporteren, 
 1) aan Jan Volten en Hendrikje Karssen Eheldn. ende haaren 
 Erven, een mudde saaijland met sijn houtgewasch, ge- 
 legen op de Bovenlanden in Hierden, alwaar Oost en 
 Suijdwaarts Jan Aaltsen aangeland zijn, doende in ordi- 
 naris verpondinge behalven de stadsstuijvers ƒ 1-:-. zijnde 
 tiendpligtig aan de Domainen van de Rekenkamer, 
 en sulks voor de summa van een hondert en tagtig 
 guldens vrijgeld, als mede een mudde saaijland met 
 sijn houtgewasch, De Lijfakker genaamt, gelegen 
 in Hierden, alwaar Zuijd en Oostwaarts d. Wed. van Bur- 
 germr. van Jacob Schrassert, Westwaarts Burgermr. H. van 
 Westervelt en Noordwaarts d’ Wed. van Hendrik Stoffelsen 
 aangeland zijn, doende in ords. verponding behalven de 
 stadsstuijvers  ƒ 1-:-:, zijnde tiendpligtig onder ’t  Rentampt 
 der Harderwijkse Cloostergoederen, ende sulks voor eene 
 summa van twee hondert ses en tagtig guldens vrijgeld. 
 2º) aan de Heer Mr. Heribert Cornelis van de Graaff, onsen mede 
 Raadsvriend en Vrouwe Petronella van Castricum Ehel. ende 
 haaren Erven, op den 30 Novemb. 1770 uijt de hand verkoft een mudde 
 saaijland genaamt De Kamers, gelegen in Hierden in den lagen 
 Enck, alwaar Westwaars Dr. J.C. Huijsman, Oostwaards Br. H. 
 van Westervelt, Noordwaards de Erfgeñ. van Burgermr. De Meester 
   en 
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 en Suijdwaarts het hiernavolgende parceel aangeland zijn, doende in ordi- 
 naris verponding behalven de stadsstrs.  ƒ 1-:-, zijnde tiendvrij, ende sulks 
 voor drie hondert guldens vrijgeld, als meede een mudde saaijland met 
 sijn houtgewasch genaamd De Kamers, ook in de Laagen Enck in 
 Hierden gelegen, Noordwaarts het voorige parceel, Oostwaards Bur- 
 germr. H. van Westervelt, West en Suijdwaards Dr. J.C. Huijsman, zijnde 
 tiendvrij, doende in ordins. verponding behalven de stadsstvs.  ƒ 2-:-, 
 ende sulks voor eene summa van vier hondert guldens vrijgeld. 
 3) aan Eijbert Hendriksen en sijne Erven in ’t publijcq d. 10. Nov. 
 1770 verkogt twee schepel saaijland, genaamt De Boomakker 
 in Hierden in de Laagen Enck gelegen, alwaar Oostwaards Gerret 
 den Grooten, Westwaards Peter Hannissen, Suijdwaarts de Erfgeñ. 
 van Burgermr. De Meester en NoordwaartsBr. H. van Westervelt 
 aangeland zijn, doende in ords. verponding behalven de stadsstvr. 
 ƒ :-6:6, zijnde tiendpligtig in de Laage Encks tiend onder ‘t 
 Rentampt der Harderwijkse Cloostergoederen, en sulks voor 
 de summa van een hondert vijftig guldens vrijgeld. 
 4.) aan Reijntje Jansz, Weduwe van Jan Bartsen en haare Erven 
 twee schepel saaijland genaamt De Padakker, gelegen in Hier- 
 den, alwaar Oostwaards Peter Lubbertsen, Westw. Burgermr. H. 
 van Westervelt, Zuijdw. Brm. H.C. van de Graaff, en Noordwaarts 
 de Kinderen van Reijer Beerdsen aangeland zijn, doende in ords. 
 verpond. behalven de stadsstvr. 1.1.4, zijnde tiendpligtig aan 
 den Hoogen en Lagen Encks tiend onder ’t Rentampt der 
 Harderwijkse Cloostergoederen, ende sulks voor een hondert 
 ses en veertig guldens vrijgeld. 
 Mits de pagt over ’t gewasch 1771 door Verkoperen Comparanten 
 getrokken sal worden, sullende het land door den Bouwman 
 voor 2/3 in ’t jaar 1772 moeten werden toegesaaijt en de 3de garve 
 voor Koperen laeten staan. 
 Van alle welke koopspenñ. Comparanten bekenden voldaan en 
 betaalt te zijn, belovende over sulks voorsr. parcelen te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding 
 ordns. over 1770 inclusive, daar van aftedoen als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, 
 den 21. Maart 1771. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten, de- 
 welke verklaarden uijt de hand in eenen vast en stedigen erf- 
 koop te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en 
 transporteren aan den Heer Mr. Hendrik Joan Ardesch, Scholtis des 
 Ampts Ermelo, en Vrouwe Joanna Jacomina de Meester Ehelied.  
 ende haaren Erven, een camp lands, grood ses schepel gesaaij, 
 leggende in Hierden bij den Korten Dood, in sijn bekende 
 bepaalinge met twee woningjes daar op staande, met elsen- 
 hout om heenen, nevens een eijken wall aan de steeg ten 
 Oosten en de birken tabaksheggen op ’t land, benevens het 
 jong plantsoen daar op staande, alwaar Westwaards de Wede. Oos- 
 terbaan, Suijdwaards de Wede. van Jan Bartseb, Noordwaarts Jan 
 Volten en Oostws. de steeg aangeland zijn, zijnde thiendvrij, 
   doen 
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 doende in ords. verpondingen, te naame van camp bij ’t Spaanse 
 Peerd, behalven de stadstvs. ƒ3:11:14, ende sulks voor eene 
 summa van sevenhondert guldens vrijgeld, daar van de 
 Comparanten bekenden voldaan te zijn, belovende over 
 sulks voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij en 
 alle voorpligt, de verpond. ordinar. over 1769 inclusive, daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.  Actum den 21. Maart 1771.  
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten en 
 verklaarden in de beste en bestendigste forme regtens te con- 
 stitueren en magtig te maken kragt deses Mr. H.J. Ardesch, 
 ten einde om alle der Comparanten saaken in het generaal, 
 soo hebbende als toekomende, tam active quam passive, 
 contra quosuimque en voor alle Rigteren en Gerigten,  
 soo in als buijten regten, waar te nemen, ongerede goederen 
 te verbinden, verkopen en transporteren, houtgewasschen 
 te verpagten, te goede zijnde penningen van wat aard ook 
 zijn intevorderen, en die te ontfangen en quiteren, ook des 
 noods te caveren, accorderen, transigeren, en voorts alle ter- 
 mijnen regtens te respicieren en alles te doen en laten 
 geschieden wat de Comparanten aan den Geconstitueerde 
 mogen opgeven en, præsent zijnde, soude konnen, mogen of 
 moeten doen, met magt om een of meer te substitueren, 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder verband en 
 submissie als na regten.  Actum den 21 Maart 1771. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten 
 en verklaarden voor sig en haare Erven in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en kragt deses te cederen en trans- 
 porteren, aan en ten erflijken behoeve van de Heer Dithmer 
 Martinius en Vrouwe Petronella Elisabeth Johanna 
 Wijnstok Egteliedn., een huijs staande binnen dese Stad in d’ 
 Donker Straat, tussen de huijsen van onsen meeden Raadsvriend 
 den Heer Van de Graaff en Harmen Drost, benevens twee 
 schuuren in de Vrouwen Straat, staande d’ eene tussen de stal 
 van gem. onsen meeden Raadsvrind en ’t huijs van Boelen 
 Boelissen en de andere staande tussen de huijsen van Boelen 
 Boelissen en Lammert Claasen, met desselfs verdere ap en de- 
 pendentie, lusten, lasten en servituten, soo als hetselve 
 tot nu toe bij dese Comparanten is bewoont en gebruijkt geweest, 
 zijnde met geene andere lasten beswaart als d’ ordinare jaar- 
 lijkse verponding van 6:18:1, aan straatgeld 4 gld., voor het huijs 
 en de schuuren saam ƒ 1:10- boven en behalven het heerstede- 
 geld, voor eene summa van seven duijsent agthondert en veertig 
 gulden vrijgeld, ten aansien van de kosten van ’t  transport 
 hebbende den 50. peñ. ijder half betaalt, voor welke koopspenñ. 
 Comparanten bekennen mits dese ten vollen voldaan en be- 
 taalt te zijn, belovende voorsr. huijs en verdere onderhorige 
   par 
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 parcelen te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot 
 d’ ordinar. verpond. 1769, heerstedegeld en straatgeld tot ult. Junij 1770 
 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en sub- 
 missie als naa regten.  Actum Harderwijk, den 21. Maart 1771. 
 
Geprothocoll. ten Voor De Meester en Schrassert Schepenen en meede als Geerfdens 
nieuw. prothocol op Veluwen compareerden Dr. Hendrik Gijsbert Wolfden en Vrouwe 
Rub. Hierden fº. 400 Engelbertina Geertruijd Schrassert Ehelieden, tut. mar., te kennen 
vs. s’middags 6 uijhr gevende hoe dat sij Comparanten bij acte van vestenisse van 
 den 3. Octobr. 1768 voor eene summa van drie duijsent guldens 
 capitaal cum interesse, ten behoeve van de Kinderen en Erf- 
 genamen van wijlen den Heere E.J. Brantsen en Vrouwe J.B. 
 Tulleken Eheldn., met meer andere parcelen hadden verbonden 
 haar erve en goed tot Ermelo, breder bij de gem. acte ten pro- 
 thocolle van Ermelo geregistreert, vermelt quo relatio. 
 En vermits het verband van gemelde erf te Ermelo, tans door 
 Comparanten verkoft zijnde, volgens verklaringe van den Heer 
 Burgermr. H. Brantsen, als oudste Soon en administrerende 
 den boedel van sijne voorñ. Ouders, den 23. Maart 1771 afgegeven, 
 alnu opgeheven en ten prothocolle van Ermelo is geroijeert,  
 soo verklaarden de Comparanten in plaats van dat erf en voor- 
 behoudens het verband op de hoeve Campen onder Ermelo al- 
 nu wederom te verbinden, en met en benevens de voorsr. hoeve 
 Campen voorgem. capitaal sampt rente en kosten, alnog 
 tot een speciaal onderpand te stellen kragt deses haar erve 
 en goed Clarenstroom, soo verre alnu nog aan de Comparanten 
 toebehoort, bestaande in huijs, hof, schuur, schot, boomgaard 
 en vier campen, alle onder Harderwijk in Hierden gelegen, ne- 
 vens het weijlant over de Beek en de weijlands hagen met 
 het geene daar bij gehoort, alsmede drie math hooijland 
 onder den Ampte van Ermelo gelegen, alles ten effecte om 
 ten allen tijden daar aan soo wel het capitaal, renthe, 
 als kosten daar aan te verhaalen, soo en als sulks met 
 meerderen bij dukgem. vestenisse is geexprimeert, die 
 bij deese in soo verre voor geinsereert word gehouden, en 
 voorts met verband van personen en goederen, met submissie 
  als na regten en renunciatie van alle exceptien, hoe 
 ook genaamt. 
 T’ oirkonde hebben wij dese nevens de Comparanten betekent 
 en besegult op den 25. Maart 1771.  was nevens vier cachetten 
 in rood lak met diverse handen getekent 
 H.G. Wolfsen      W. de Meester 
 E.G. Wolfsen      H.J. Schrassert 
 geb. Schrassert. 
 onderstond  geregistreert ten Prothocolle van Ermelo (4e. boek) 

 fol. 6 et verso onder den Dorpe Ermelo en Hoophuijsen fol. 
 294, den 25. Maart 1771 ’s middags te 5 uuren.  was getekent 
 H.J. Ardesch, Proth. ibidem. 
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 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Dirk van 
 Otterloo voor sig en sig sterk makende voor Jannetje van 
 Wessel Ehelieden, en bekenden in een vast en stedigen erf- 
 koop te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cede- 
 ren en transporteren, aan en ten erflijken behoeve van 
 Helena van Eerde Weduwe en Boedelhoudersche van 
 wijlen Adam van Luijk, een hof gelegen aan de oude 
 moolen, tussen de hoven van Koperen ter eenre en die 
 van Conelis ……………. ter andere sijde, vrij van verponding, 
 voor sestig Caroli guldens, daar van Comparanten bekennen 
 voldaan en betaalt te wesen, des beloofden voorsr. hof te 
 wagten en wharen kommervrij als erkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.  Actum den 26. Maart 
 1771. 
 
 Voor De Meester en Scheltinga Schepenen compareerden 
 den Heer Dethmar Martinius en Vrouwe Petronella Eli- 
 sabeth Johanna Wijnstok Ehelieden, binnen dese Stad 
 woonagtig, beijde met ons gaande en staande, haar ver- 
 stand, memorie en uijtspraak ten vollen magtig, en 
 verklaarden uijt onderlinge liefde en toegenegentheijt 
 uijt eijgen motive, sonder inductie of persuatie van 
 ijmand, malkanderen en den een den anderen, doende 
 sulks reciproçe kragte deser, te legateren ende bema- 
 ken het vrugtgebruijk van alle haare respective gerede 
 en ongerede goederen, actien en crediten, niets ter werdeld 
 uijtgesondert, ofte waar ter plaatse deselve gelegen en te 
 vinden zijn, niet alleen die sijlieden voor tegenwoordig 
 hebben ofte besitten, maar ook die haar na dato deser 
 van Ouders ofte Vrienden respectivelijk sullen koomen aan- 
 teerven en versterven, en de eerst stervende bij ’t overlij- 
 den sal koomen natelaten, ten eijnde de langst levende 
 deselve sijn ofte haar leven lang naa tugtsregten sal 
 kunnen gebruijken, sonder bespiering en tegenseggen van 
 ijmand. 
 Begerende dat deese als haar mutuele laatste en 
 uijtterste dispositie sal werden gerespecteert en gelden 
 als testament, legaat, codicil, ofte andere betere forme, 
 soo als die naa regten ’t best sal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk, den 27. Maart 17C een en seventig.  was nevens 
 twee cachetten in rood lak getekent  W. de Meester, Eco 
 Scheltinga. 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerde Mr. Jan Apel- 
 dorn, Burgermr. deser Stad, dewelke bekende in de beste forme 
 rechtens te constitueren en magtig te maaken, sulks doende 
   krag 
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 kragte deses, sijn Soon Mr. J.H. Apeldorn, om alle sijne saaken, soo 
 hebbende als toekomende, tam agendo quam defendendo, soo hier 
 als elders waartenemen, de nodige regtstermijnen te observeren 
 en de saaken tot de sententie en soo nodig finale executie 
 incluijs te vervolgen, ook penñ. te ontfangen, daar van quitantie 
 te passeren en van de nadelige sententie te appelleren, en voorts 
 generalijk alles te doen hetgeen de natuur der saake ver- 
 eijschen sal en hij Comparant, præsent zijnde, soude kunnen 
 of mogen doen, cum potestate substituendi sub clausulis 
 ratihabendi indemnisandi, cæterisque de jure solitis.  Actum 
 den 29. Maart 1771. 
 
Geprothocoll. ten Voor De Meester en Schrassert Schepenen, meede als Geerf- 
nieuw prothoc. Rub. dens op Veluwen, compareerden den Heer en Mr. Hendrik Gijsbert 
Hierden fº. 400 vs. Wolfsen en Vrouwe Engelbertina Geertruijd Schrassert Eheldn., 
201 vs. et 324 tutore marito, dewelke verklaarden wegens opgenomen en ter 
 leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te 
 wesen, aan en ten behoeve van Gijsbertje en Gerret Hendriks, 
 minderjarige Kinderen van wijlen Hendrik Gerretsen en Hen- 
 rikje Willems in leven Eheldn. ende haare Erfgenamen of regt- 
 hebbende, door welkers Voogden Gerret Gerretsen enRenger 
 Willemsen de Comparanten de voorsr. penningen zijn aange- 
 telt, zijnde eene summe van drie duijsent Car. guldens ad 
 20 sts. ’t stuk, daar van jaarlijks beloofden te betalen een 
 interesse van drie gulden en tien stvs. van ijder hondert, welke 
 interesse jaarlijks op den verschijndag, daarvan heeden over 
 een jaar de eerste sal weesen, sal betaalt werden, en inval de 
 interesse binnen een vierdeel jaars na de verschijndag niet 
 voldaan werd, sal deselve met vier gulden per centum betaalt 
 moeten worden, all hetwelke sal continueren tot de finale 
 aflosche van geseide capitaal toe, welke aflosse ook 
 alle jaar sal konnen en mogen geschieden, mits de opsage 
 van een van beijde sijden een halv jaar bevorens gedaan werde. 
 Tot securiteijt van ’t voorsr. capitaal, renten en kosten de Compa- 
 ranten verbonden, en tot een speciaal onderpand stelden, na- 
 volgende goederen met alle derselver ap en dependentien, soo en 
 als deselve respective binnen deser Stad Vrijheijt en onder 
 den Ampte van Ermelo kennelijk zijn gelegen, als 
 1) de Steencamps Hagen, zijnde een houtgewasch in twee 
 parcelen te vallen, benevens een camp hooijland, ongeveer twee 
 en een halv math, (2) een bosch akkermaalshout, genaamt 
 Ingens Hagen, ( 3) een bosch akkermaal van twee parcelen 
 genaamt de Claverbosch, (4) een dito bosch, genaamt de Holt- 
 campen en akker en (5) een campje lands even voor dese Stad, 
 met hout sterrenboschwijse gepoot; alle onder de Vrijheijt 
 deser Stad, (6) het erve en goed, genaamt Claren Stroom, bij 
 Gerret den Besten in pagt en soo als thans nog bij Comparanten 
 werd beseten, bestaande in huijs, hof, schuur, schot en boomgaard, 
 met vier campen, alle onder deser Stad Vrijheijt in Hierden, en het 
    weij 
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 weijland over de beek en Wijlands Hagen met hetgeen daar 
 bij gehoort, alsmede drie math hooijland onder den Ampte 
 van Ermelo Buurschap Hoophuijsen gelegen, en (7) de hoeve 
 campen mede in den gem. Ampte van Ermelo Buurschap Tonsel 
 kennelijk gelegen met het houtgewasch daar in en om- 
 heen gehorende, ten effecte om aan die goederen ten allen 
 tijden alle hinder en schade te kunnen verhalen. 
 Verbindende tot een verdere wahr- en wahrschap haar per- 
 sonen en verdere gereede en ongereede goederen, met submissie 
 en renunciatie als na regten, in specie renuncierende van 
 alle exceptien, soo die van ongetelden gelde, als ten 
 aansien van de Vrouwe tweede Comparante van het se- 
 natus consult. Vell. et auth. cod. si qua mulier, en voorts 
 alle andere deses eenigsints contrarierende. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen en mede als Geerfdens 
 voorñ. nevens de Comparanten deese getekent en besegelt 
 in Harderwijk, den 2. April 1771.  was nevens vier cachetten 
 in rood lak getekent. 
 H.G. Wolfsen           W. de Meester 
 E.G. Wolfsen           H.J. Schrassert 
 geb. Schrassert.  
 
 Voor De Meester en Schelinga Schepenen compareerden 
 Sijmon Janszn. en Trijntje Goosense Ehelieden, de eerste met 
 ons gaansde en staande, gesond van lichaam en geest, en 
 de tweede Comparante wel siek na den lichaam, dog 
 haar verstand, memorie  en uijtspraak volkomen magtig 
 zijnde, dewelke verklaarden, uijt aanmerkinge van haare 
 klimmende jaaren en van de sekerheijt des doods dog 
 onsekere uure van dien, en niet gaarne uijt dese weereld 
 willende scheijden sonder alvorens over haare tijdelijke goe- 
 deren gedisponeert te hebben, alnu vooraf te casseren, 
 dood en te niet te doen alle soodane testamentaire dispo- 
 sitien, als sij voor dato mogte gemaakt hebben, in specie 
 die op den 10. October 1768 voor Heeren Schepenen deser Stad 
 door haarlieden is gepasseert, dan alleen inhærerende soodane 
 reciproque lijfstugt als de Comparanten te samen over 
 en weder elkanderen bemaakt hebben, als willende dat 
 deselve van volkomen effect sal wesen. 
 En om vervolgens opnieuws tussen haar Kinderen en 
 Kindskind, met name Rijkert Sijmensen, Gosen Sijmen- 
 sen, Dirk Jansen bij wijlen haar Soon Jan Sijmensen en 
 Gerretje Dirks ehelijk geprocreert, te disponeren ten eijnde 
 sij Comparanten soo veel mogelijk eene egaliteijt onder 
 haar Kinderen mogten houden, alsoo haar gem. voorover- 
 ledene Soon Jan Sijmonsen bij sijn trouwen reets uijt 
 den boedel merklijk geprofiteert heeft en daartegen haare 
 beide gem. Soonen ten besten van den gemeenen boedel en 
   on 
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 en onderhout van de huijshouding gewerkt, en haar tijd en 
 vlijt besteed hebben, sonder dat sij daar tegens ijts genoten of 
 eenig loon geprofiteert hebben. 
 Soo verklaarden de Comparanten, alles rijpelijk overwogen 
 hebbende, alnu aan haare beijde Soonen Rijkert en Gosen 
 Sijmensen voor haare kinderlijke erfportie te legateren, 
 bemaken en verspreeken, alle sodane gerede en ongerede 
 goederen als sijlieden stervende nalaten en met de dood 
 ontruijmen sullen, niets uijtgesondert, sodanig dat deselve 
 van de eene van haar voorñ. Soonen sulllen vererven op de 
 andere Soon, mits nogtans, dat deese haare twee Soons 
 niet alleen sullen moeten lasten en dragen alle de boedels- 
 schulden, maar ook daarenboven aan het voorñ. kindskind Dirk Jan- 
 sen, inval hetselve den sterfdag van de laatste deeser Compa- 
 ranten mogte beleven, desselfs kinderlijke portie in desselfs 
 Vaders plaatse sullen moeten uijtkeren en voldoen eene summa 
 van een hondert en vijftig guldens eens vrijgeld, sonder dat gem. 
 kindskind eenig verder regt of actie op deesen boedel sal re- 
 serveren of hebben mogen. 
 Willende en begerende dat deese haare dispositie en uijtterste 
 wille stiptelijk agtervolgt sal worden en effect sorteren als 
 testament, legaat, codicil of gifte ter saake des doods en 
 onder de Kinderen, of soo en als het best na rechten sal 
 kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en besegult in 
 Harderwijk, den 3. April 1771.  was nevens twee cachetten in rood 
 lak getekent  W. de Meester, Eco Scheltinga. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en De Wolff Schepenen, soo veel nodig 
 meede als Geerfden in Veluwen en Mannen van Leen, com- 
 pareerden Harmannus van Steenler, aanstaande Bruijdegom, ter 
   eenre en Johanna van Heemstee, aanstaande Bruijd, met onsen 
 Secretaris geassisteert, ter andere sijde, zijnde beide ouderloos, en 
 verklaarden voornemens te zijn, onder inwagting van Gods dier- 
 baren segen, met elkanderen in te gaan en te sluijten een  
 wel en wettig huwelijk op volgende conditien: 
 Dat de Bruijdegom tot stut en stuur van dit huijwlijk aanbrengt 
 deese volgende goederen en effecten: 
 het erf Den Opstal, 
 3/4 morgen Jan Tijme Steeg met de schuur, 
 1/5 uijt de helft van Volker van Steenler, drie morgen, 
 boomstuk en boscampje met de Shaleweer daar bij, met 
 sijn regt en geregtigheden, 
 een huijs daar Hendrik Willemsen in woont, staande in de Veene  
 Straat, 
 het erve De Steene Kamer, 
 een camp buijtenland, genaamt ’t Lage Gat, 
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 2 morgen Kessekamp 
 2½ morgen de Kromme Kamp 
 3¼ morgen Blekerkamp 
 ½ morgen Smitspol 
 6 morgen de Laage Weijde te Valburg 
 3 morgen Het Manskamp 
 6 hollen op het Hogepad ten Suijden 
 3 hollen op het Eijkelhofje ten Noorden 
 een veen omtrent de Volbuurt 
 twee campjes, leggende tegen het land van de Veen- 
 huijsen ten Noorden, saam grood vier morgen 
 3¼ parten in het land van het erve op de Veenhuijsen 
 met de saalwheer daar bij met sijn regten en geregtighe- 
 den 
 aan diverse obligatien ter summa van twee duijsend 
 seshondert guldens 
 aan contant geld vier duijsent vier hondert ses en sestig 
 gulden 
 buijten en behalven dat nog staat te ontfangen het geene 
 bij een nadere memorie sal werden gespecificeert, benevens 
 den inboedel van den Bruijdegom, soo als op gemelte memo- 
 rie sal werden geexpresseert en door den Bruijdegom onderte- 
 kent en gehouden sal werden als of in dese geinsereert ware. 
 Daar benevens brengt de Bruijd ten huwelijk aan eenen 
 summa van drie hondert gulden. 
 Omtrend deese aangebragte en aan te erven goederen sal 
 de statuaire gemeenschap wesen uijtgesloten en retour- 
 neren aan sijde daar deselve van zijn heengekomen, 
 dog winst en verlies, staande huwelijk gevallen, sal gemeen 
 wesen. 
 Wanneer de Bruijdegom voor de Bruijd mogt komen te 
 sterven, sal de Bruijd van stonden aan uijt des Bruijdegoms 
 gelden ofte goederen profiteren ses hondert guldens, en dat 
 desselfs Erfgenamen gehouden en verpligt sullen wesen 
 jaarlijks op den sterfdag van den Bruijdegom aan de Bruijd, 
 tot wedertrouwen toe, uijt de goederen of desselfs opkom- 
 sten suijver te betalen gelijke ses hondert gulden, tot 
 securiteijt van welke de goederen van den Bruijdegom sullen 
 wesen verbonden, waartoe de nodige prothocollatie sal 
 geschieden, en approbatie bij de respe. Leen Cameren ten 
 aansien van de Leen, Heeren en Abts goederen sal werden versogt. 
 Soo de Bruijdegom voor de Bruijd mogt komen te sterven 
 sal de Bruijd een inventaris hebben te maaken van de 
 overwinsten gedurende het huijwlijk, alsmede van den gehelen 
   in 
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 inboedel, mitsgaders der contante penningen die naa des 
 Bruijdegoms begrafnis in den boedel wierden gevonden. 
 Dat de Bruijd sig met de helft der overwinsten sal moeten 
 contenteren en de andere helfte aan de Erfgenamen van den 
 Bruijdegom uijtkeren, gelijk ook ’t gunt tot sijn lijf behoort. 
 Dat sij tot wedertrouwen toe sal blijven woonen in het huijs 
 en in het volle besit van alle de meubilaire goederen, niets 
 uijtgesondert. 
 En de contante penningen, die na de begrafnis van den 
 Bruijdegom en betaling der boedelschulden voor handen 
 mogten zijn, sal sij tot wedertrouwen toe tugtswijse heb- 
 ben en gebruijken, sullende ten dien eijnde soo veel obligatien 
 uijt den boedel mogen behouden, als die contante penningen 
 kwamen te bedragen, sullende hier omtrend geen suffici- 
 ente cautie kunnende stellen, met de cautie juratoir kun- 
 nen volstaan. 
 Wanneer de Bruijd voor den Bruijdegom mogt komen te ster- 
 ven sal den Bruijdegom den gehelen overwinst, mitsgaders 
 alle de meubilaire goederen, contante penningen en all  
 ’t geen in huijs gevonden werd, erflijk hebben en besitten. 
 Sullene alleen gehouden en verpligt wesen om de aangebragte 
 drie hondert gulden door de Bruijd aan haar naaste Erfge- 
 namen immediaat na haar overlijden uijt te keeren, wer- 
 dende mits deesen door de Bruijd hier van geexhæredeert 
 en uijtgesloten, gelijk ook van haar geheele nalatenschap 
 de Kinderen van Reijnier van Heemstee en Maria Linthorst 
 in leven Ehelieden. 
 De klederen, kleijnodien, silver en goud tot haar lijf ge- 
 horende sal de Bruijdegom terstond naa haar overlijden moe- 
 ten overgeven aan Maria en Geertruij van Heemstee, Dogters 
 van Michiel van Heemstee en Jannetje van de Geest Ehe- 
 lieden. 
 Voorbehoudens deese aanstaande Conthoralen de volkomen  
 magt en auctoriteijt om diesaangaande onder haarlieder 
 Erfgenamen en ofte andere na haar welgevallen te kunnen 
 en te mogen disponeren. 
 Alsmeede om malkanderen en den een den anderen te 
 tugtigen, soo als de Landregten aan Man en Vrouw permit-  
 teert. 
 T’ oirkonde is deese door ons benevens de Comparanten gete- 
 kent en gesegelt binnen Harderwijk, den 4. April 17C een 
 en seventig. was nevens vijf cachetten, vier in rood en een 
 in swart lak, met diverse handen getekent : R.C.W. de Wolff 
 van Westerode, W.J. van Westervelt, Harmannus van Steenler, 
 Johanna van Heemstee, Abr. van de Graaff, Secr. 
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Geprothocoll. ten Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden 
nieuw. prothocoll Jan Heijmesen en Maria Catharina Meijervelt Ehe- 
Rubr. Vrouwen Straat lieden, welke bekenden voor sig en haar Erven wegens 
fº. 134vs. opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en 
 deugdelijk schuldig te weesen, aan Eefje en Maria 
 (minderjarige Kinderen van Arend van Harderwijk) 
 van Harderwijk \/ en Jannetje Lunterbos in leven Ehe- 
 lieden, een capitale summa van vijf hondert Caroli 
 guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk, daar voor sij beloven jaar- 
 lijks op de verschijndag (heden over een jaar d’ eerste) 
 te sullen betalen vier gelijke guldens van ijder 
 hondert en daar meede te continueren tot de volle 
 aflosse toe, die jaarlijks op gem. verschijndag sal 
 kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel jaar 
 bevorens van d’ eene of andere seide opgeseijt of opge- 
 eijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten 
 en kosten, verbinden Comparanten in specie haar huijs, 
 staande in de Vrouwen Straat tussen het pakhuijs van 
 R. Apeldorn Decemers en het huijs van Schuurman, soo 
 als bij haar selve bewoont en gebruijkt werd, stellende 
 tot een verdere whaarschap haar persoonen en goederen 
 ten bedwang en submissie als naa regten, met renunciatie 
 van alle exceptien dese contrarierende, in specie van 
 ongetelden gelde.  Actum den 4. April 1771. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen en Overweesmeeste- 
 ren compareerde Roelof Wijmansen Weduwenaar, dewelke 
 sig sullende verandersaten, en verklaarde aan sijn drie 
 onmundige Kinderen, bij Gerretje Roelofs ehelijk verwekt, 
 met naame Brand Roelofsen, Geertjen en Evertjen Roe- 
 lofs, voor haar Moeders versterf te bewijsen een summa 
 van vijf en seventig gulden, dus voor ijder een summa 
 van vijf en twintig gulden, welke hij Comparant be- 
 loofde te sullen betalen wanneer deselve meerder- 
 jarig sullen zijn geworden, daar voor verbindende sijn 
 persoon en goederen, als meede de klederen en lijfsbehoor 
 van de overledene, bestaande in dese navolgende specificatie: 
 1 blauwe lakense rok, 
 1 swart damast stiklijf, 
 1 rood grimmelt sargien rok, 
 1 swarte schort, 
 1 couleurde laekense rok, 
 1 swarte voorschoot,. 1dº.blauwe, 1 gestreepte borstrok met pelle mouwe, 
 2 damaste mouwen, 1 swarte saaje voorschoot, 
 1 pellen neerstik, 
 1 dº. damasten, 
 2 swarte mouwen, 
 2 dº. wanten, 
 2 dº. rooden, 
 1 sijlvere beugel met sijn tas, 
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 2 kanten mutsen, 
 1. mutsjen en langet, 
 1 witte halsdoek, 
 1 roode cottoene halsdoek, 
 1 sargien rijglijf. 
 Welke goederen Roelof Jansen in bewaring sal genomen 
 worden. 
 Voorts heeft den Comparant belooft en aangenomen om 
 sijn voorstaande Kinderen tot meerderjarigheijt naa behoren 
 te sullen alimenteren alsmede om de schulden des boedels 
 te sullen voldoen. 
 Hier over waaren aan en meede te vreden Roelof Jansen 
 en Marten Aaltsen, als door de Heeren van de Magistraat 
 aangestelde Voogden, op wiens verklaring wij deese hebben 
 geapprobeert en getekent binnen Harderwijk, den 10. April 
 1771. 
 
Geprothocoll. ten Voor Apeldorn en De Vries Schepenen compareerde Cornelia de 
nieuw. prothocolle Wit, Wede. Jacob Momme, en verklaarde opregt en deugdelijk schul- 
Rub. Schoenmakers dig te zijn, aan Philip Winold Noording en Wilhelmina Clop- 
Straat fº.257 man Ehelieden en haare Erven, eene capitale summa van 
 ses hondert en vijftig guldens, heenkomende gedeeltelijk 
 weegens geleverde manufacturen in den jaare 1766 tot 1770 
 incluijs, volgens gehoudene afrekeninge van den 16 Febr. 1771 
 en gedeeltelijk wegens aangetelde en geleende penningen, met 
 belofte dat capitaal alle jaar te sullen verrenten met drie 
 en een halve gulden na advenant ijder hondert, waar van 
 ’t eerste jaar sal omgekomen zijn den 16. Febr. 1772 en soo ver- 
 volgens, en in die betalinge te sullen continueren tot de 
 effective aflossinge van voorsr. capitaal toe, welke alle jaar 
 op den verschijndag den 16. Februarij sal konnen en moeten ge- 
 schieden, mits elkanderen een vierendeel jaar bevorens behoorlijke 
 opsaage doende; voor securiteijt van welk capitaal en renten 
 Rentgeverse verbind haar persoon en goederen, geene uijtge- 
 sondert, en stelde tot een speciaal hijpotheecq en onderpand 
 haar huijs en erve, staande binnen dese Stad in de Schoemakers 
 Straat naast dat van Marten Vermeer ter eenre en de Wede. Evert 
 Aaltsen ten andere sijde. 
 Edog, dewijl Comparante Rentgeverse dit verbondene huijs maar 
 voor de halfscheijt in eijgendom besit, alsoo door 
 doode van haar Man de andere halfscheijt op haar meerder- 
 jarige en eenige Dogter, met name Annetje Momme, ver- 
 storven is, soo compareerde die haare Dogter Annetje Momme 
 insgelijks, en verklaarde haar aandeel van dat ges. huijs en erve 
 met en nevens haar Moeder voor bovengeñ. schuld te verbinden, 
 sulks doende kragt deses. 
 Ten eijnde alle hinder en schade daar aan te kunnen verhalen, 
   re 
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 renuntierende bijde Comparanten van alle exceptien en 
 privilegien daar van sij sig souden kunnen bedienen en den 
 inhout deses contrarie waaren, submitterende daar toe haare 
 personen en goederen als na regten.  Actum den 15. April 
 1771. 
 
 Voor Boonen en De Vries Schepenen compareerden de Heren 
 M.S. van Cooth, medicinæ Doctor, en Mr. H.J. Ardesch, 
 als Executeurs van den boedel en nalatenschap van wijlen 
 den Heer Jan van den Dam, ingevolge acte voor Schepe- 
 nen deser Stad op den 1. Maart 1770 gepasseert, en verklaarden 
 in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maaken kragt deses, Zacharias de Medius, 
 Mr. Metselaar tot Amsterdam, ten eijnde om in name en 
 van wegen de Comparanten in voorsr. qualiteijt ter Secre- 
 tarie der Stad Amsterdam, ofte daar en soo als het be- 
 hoort, aangevinge te doen van sodane vaste goederen, 
 obligatien en effecten, als door doode van gem. Z van Dam, 
 volgens testamentaire dispositie van den 5. Novemb. 1761 
 met desselfs Ehevrouw, en thans Weduwe Christina 
 Elisabeth Slippers, voor den Notaris D. Geniets en  
 Getuijgen gepasseert, op sijne gem. Weduwe voor de eene 
 helfte en op sijn Voorsoon Maurits van den Dam voor de 
 andere helfte zijn gedevolveert, ingevolge notitie en me- 
 morie der effecten, door Comparanten getekent en aan den 
 Geconstitueerde ter hand gestelt, daar van als dan volgens 
 coustume locaal te betalen den impost op de collaterale 
 successie, soo verre daar van ten behoeve van ’t gemeene 
 Land van Holland en West Vriesland verschult mogte zijn, 
 en wijders soodanige eed ontrend de deugdelijkheijt der aange- 
 vinge te doen als gerequireert sal worden, belovende Com- 
 paranten all het verrigte door den Geconstitueerde te 
 sullen approberen en het daar voor houden als of de voorsr. 
 eed door haar in persoon gedaan ware, alles met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 onder verband en submissie als na regten.  Actum den 16. 
 April 1771. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Jacob Claver en Hendrik- 
 je Mullegers Ehelied., de Vrouw met haar Eheman geassis- 
 teert, en bekenden opregt en deugdelijk schuldig te weesen 
 wegens hout, op diverse tijden aan Comparanten verkoft 
 ende gelevert, 
 1º. aan den Heer Burgermeester Heribert van Westervelt hondert 
 negen gulden en thien stuijvers Segge  109:10 
 2º.aan den Heer Burgermeester Apeldorn hondert 
 negen en negentig gulden en twaalf stuijvers en 
 agt penñ.  199:12: 8 
 3º. aan Coopman Marten Vermeer hondert twee 
 en dartig gulden negenthien stuijvers en agt penñ  132:19: 8 
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 4º. aan Lubbert  --------------------------hondert vijf en 
 tagtig gulden    ……………… 185:--:-- 
 Tot securiteijt van voorsr. respective verschulde penningen 
 verbinden Comparanten haarlieder personen en goederen, in spe- 
 cie aan ijder der voorgemelte Crediteuren, in die ordre soo als de- 
 selve hier boven staan gespecificeert, naa volkomen informa- 
 tie van verwillekeurings kragt en werking, hebben verwille- 
 keurt haarlieder vaartuijg, met de daar bij gehorende zeijlagien, 
 touw, ijserwerk en generalijk met all desselfs ap en dependen- 
 tien, soo en als ’t selve door den eersten Compart. bevaren en door 
 beijde in eijgendom beseten werd, waartoe de Bijlbrief, in dato 
 den 11. Junij 1757 tijdes gem. vaartuijg nieuw is uijtgehaalt, 
 overgevende aan handen van den Heer Burgermr. H. van Wester- 
 velt als eerste Crediteur in dese, ten eijnde de samentlijke 
 Crediteuren sig des noods daar van konde bedienen, om bij parate 
 executie, buijten forme van eenig proces voorsr. vaartuijg op alle 
 havens en stroomen te kunnen aanhaelen, vervolgen en sub- 
 hafteren, om alle hinder  kost en schadeloos daar aan te kun- 
 nen verhalen, renuncierende van alle exceptien desen eenigsints 
 contrarierende, in specie van ongetelden gelde.   Actum Harderwijk, 
 den 22. April 1771. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Michel 
 Evertsen en Hendrikje Jans Eheldn., de Vrouw met haar Man 
 geassisteert, en verklaarden in een vast en stedigen erfkoop 
 op den 23. Januar 1769 te hebben verkoft en over sulks kragt 
 deser te cederen en transporteren, aan en ten erflijken behoeve 
 van Rut Huijgen en Willemina Tewes Eheliedn. en haare Erven, 
 een hof met sijn getimmer, gelegen buijten dese Stad tus- 
 sen de hoven van Marten Vermeer ter eenre en die van Com- 
 part. ter ander sijde, doende in ordinaris verponding sonder 
 stadsstvr. 1:11:-, voor hondert seventig gulden vrijgeld, waar- 
 van Compartn. bekennen voldaan en betaalt te wesen, belo- 
 vende voorsr. hof te wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, tot de verponding 1769 incluijs, daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 25. April 1771. 
 
Geprothocoll. ten Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen als Overweesmeesteren 
nieuw. prothoc. Rub. compareerde Jan van Asselt, sig sullende verandersaten, verklaart 
Smeerpoorter Brink naa voorgaande examinatie van den staat des boedels aan sijn 
fº. 52 vs. twee minderjarige Kinderen, met naame Jannetje en Willem 
 van Asselt, bij wijlen Wiltjen Wouters in ehestand verwekt, 
 voor ’s Moeders versterf te bewijsen saam eene summa van 
 twee hondert gulden te betalen pro rato als ijder derselver sal 
 mundig wesen, verbindende tot securiteijt derselver sijn persoon 
 en goederen, in specie het huijs staande aan de Smeepoorter 
 Brink, soo en als hij ’t selve thans bewoont en Comparant bij 
 dese acte van afgoeding in vollen eijgendom toebehoort. 
   Daar 
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 Daar benevens heeft Comparant aan sijn voorsr. Kinderen 
 overgegeven de volgende klederen en ’t geen verder tot 
 haar Moeders lijf was gehorende: 
 een stoffe japon, 
 een swarte dº., 
 een damaste rok, 
 een kaleminske rok, 
 een witte rok, 
 twee bonte rokken, 
 vijf jakken, 
 een keurslijf, 
 een regen kleed, 
 drie bonte boeselaars, 
 een dº. witte, 
 ses neteldoekse halsdoeken, 
 ses witte sakdoeken. 
 vijf ondermutsen, 
 drie beste mutsen met kant, 
 vier kapers, 
 ses ronde mutsen, 
 twee paar witte handschoenen, 
 twee paar witte moffen, 
 een swarte kaper, 
 agt hembden, 
 een sijlvere beugel, 
 een boek met sijlver, 
 een sijlvere snuijfdoos, 
 een dº. eau de la reine doosje, 
 een dº. vingerhoet, 
 een ketten coralen met een goud slot, 
 een goude ring, 
 all ’t welk onder de bewaring van der Kinderen onderbenoem- 
 de Voogd Willem Roest sal wesen berustende. 
 Voorts neemt de Comparant op sig alle de schulden en lasten 
 van den boedel, met belofte om sijn voorsr. Kinderen tot 
 een whare te zijn. 
 Vervolgens sal den Comparant sijn Kinderen reden, kleden en 
 alimenteren tot haar mundigheijt toe en deselve na sijn 
 omstandigheden te laaten leeren ’t gunt sijl. tot een 
 behoorlijk bestaan sullen van noden hebben. 
 Hier waaren aan, over en meede te vreeden Willem Roest en 
 Rut Huijgen, bij de Heeren van de Magistraat aangestelt 
 tot Voogden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen 
 Harderwijk, den 26. April 1771. 
 
 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt Schepenen compa- 
 reerden Bart Petersen en Dreesjen Petersen, geassisteert met Bart 
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 Petersen voornt., en verklaarden in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop uijt de hand te hebben verkoft en over sulks kragt deses 
 te cederen en in vollen eijgendom te transporteren, aan Jan Gel- 
 derman en Gerretjen Loogen Echteldn. en haare Erven, 1º. een huijs 
 en erve met een camp saaijland t’eijndens den hoff, grood ongeveer 
 6 à 7 schepel gesaaij met sijn houtgewasch, gelegen naast het 
 ’t land van den Heer H. van Westervelt aan beijde kanten; 
 2º. een camp saeijland grood ongeveer 2 ½ schepel gesaeij, gelegen 
 naast ’t land van de Heer H. van Westervelt ter eenre en dat 
 van Reijer den Grooten ter andere sijde; 
 3º. een camp of driehoek meede saeijland, gelegen rondom een 
 wegh, alle te samen met sijn ap en dependentie, gelegen in 
 ’t Schependom van Harderwijk Buurschap Hierden, doende 
 jaarlijks in de ordins. verponding behalven de stadsstuijver 
 4:3:6 en een thins jaarlijks van :-13-2, staande in 
 het Ermelse thinsboek folio 230, te saamen voor een sum- 
 ma van een duijsent vier hondert en dartig gulden, daar van 
 de Comparanten mits dese bekenden voldaan en betaalt te 
 zijn, belovende de voorsr. parcelen cum annexis te wagten 
 en whaeren kommervrij en alle voorpligt, de ordinr. verpon- 
 dinge over den jaare 1769, de thins en heerstedegeld over 
 den jaare 1770 incluijs, daar van aftedoen als erfkoopregt 
 is, alles onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 den 26. April 1771. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Geurt Peter- 
 sen, en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en over sulks kragt deses te cederen en transporteren, 
 aan Harmen Huijsingvelt en Judikjen Geurtsen Eheldn. en 
 desselfs Erven, sijn huijs en erve met desselfs plaats daar 
 agter, staande en gelegen in den Oosterwijk naast het huijs 
 van Tijmon Cornelissen ter eenre en dat van Peter Aardsen 
 ter andere sijde, doende in ordinaire verpondinge behalven 
 de stadsstuijvers , doende in ordinaire verpondinge behalven 
 de stadsstuijvers ƒ 2:4:10, ende sulks voor eene summa 
 van een hondert en sestig guldens ad 20 stvs. het stuk, van 
 welke somma den Comparant bij desen bekent voldaan te 
 zijn, belovende over sulks voorsr. parceel te wagten en te wharen 
 kommervrij en alle voorpligt van hetselve aftedoen, de ordi- 
 naire verpondinge over den jaare 1768 incluijs en het heer- 
 stedegeld tot ult. Junij 1769 en verder niet, alles onder verband 
 van des Comparants persoon en goederen en met submissie 
 als na regten.  Actum Harderwijk, den 25. April 1771. 
 
 Voor Boonen en De Vries Schepenen compareerden Claas Aartsen 
 en Petertje Gerrets Eheldn., de Vrouw sooveel nodig als dienstig ge- 
 assisteert met haaren Eheman, en verklaarden in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 al nu kragt deses te cederen en in vollen eijgendom te trans- 
 porteren, aan Albertjen Aards Wede. Aard Claasen en haare 
 Erven, een huijs met de camer en plaats daar agter, staande 
   in 
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 in den Oosterwijk naast het huijs van Zeeger Karssen 
 ter eenre en dat van Gerret Hesselsen ter andere sijde, 
 doende jaarlijks in ordinaris verpondinge 2:4:10 en straat- 
 geld 15 stvs., en sulks voor een summa van drie hondert 
 gulden. daar van de Comparanten bekenden voldaan en 
 betaalt te zijn, belovende mitsdien voorsr. huijs cum 
 annexis te wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, de ords. verpondinge over den jaare 1769, heer- 
 stedegeld ult. Junij 1770 en straatgeld tot den 1. No- 
 vember 1770 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
 en sal aan de Transportanten de pagt moeten betaalt 
 worden tot Meij 1771 met de summa van 15 gulden, 
 alles onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 den 27. April 1771. 
 
 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt schepenen 
 compareerden Jan Gelderman en Gerretjen Loogen Echt. 
 en verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop uijt 
 de hand te hebben verkogt en over sulks kragt deses 
 te cederen en in vollen eijgendom te transporteren, 
 aan Renger Janssen en Hendrikje Thijmonsen Vis Echtd. 
 en haare Erven 1º. een huijs en erve met een camp saaij- 
 land grood ongeveer 7 schepel gesaeij met sijn houtge- 
 wasch, gelegen naast het land van den Heer H. van 
 Westervelt ter beijde kanten; 2º. een camp saeijland 
 grood ongeveer 2 ½ schepel gesaeij, gelegen naast ’t land 
 van den Heer H. van Westervelt ter eenre en dat van Reijer 
 den Grooten ter andere sijde; 3º. een camp zijnde een drie- 
 hoek meede saeijland, gelegen rondsom een weg, alle te 
 saemen met sijn ap en dependentie, gelegen in ’t Sche- 
 pendom van Harderwijk Buurschap Hierden, doende 
 jaarlijks in de ordnr. verpondinge behalven de stadsstuij- 
 ver 4;3:6 en een thins van :-13:2, staande in het Ermelse 
 thinsboek folio 230, te samen voor een summa 
 van een duijsent en sevenhondert gulden vrijgeld, daar van 
 de Comparanten mits deesen bekenden voldaan en betaalt 
 te zijn, belovende de voorsr. parcelen cum annexis te 
 wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt, de ords. 
 verpondinge over den jaare 1770 incluijs, daar van aftedoen als 
 erfkoop regt is, alles onder verband en submissie als naa 
 regten.  Actum den27. April 1771. 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerde 
 Teunis Trip, en bekende in een vast en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deser te cederen en 
 transporteren, aan en ten erfkijken behoeve van Gerret van 
 de Lugt en Rijkje Berends Eheliedn., huijs, hof, touwhuijs 
   met 
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 met de baan, gelegen buijten de Lutteke Poort tussen de hof 
 van de Wed. van Dr. Schot en die van Andries Rijkessen Apeldorn, 
 doende in ordinar. verpond. 1:1:4, voor de summa van twee 
 hondert gulden vrijgeld, daar van Comparant bekent voldaan 
 en betaalt te zijn, des beloofde voorsr. parcelen te wagten 
 en te wharen kommervrij en alle voorpligt, tot d’ ordinar. 
 verpond. 1769 incluijs en het heerstedegeld tot ult. Junij 1770, 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en sub- 
 missie als regt is.  Actum Harderwijk, den 30. April 1771. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Van de Graaf Schepenen, mede soo 
 veel nodig als Geerfden in Veluwen, compareerde Aard Hendriksen 
 Drost als Volmagtiger van Janna Aarts Drost, Weduwe en 
 Boedelhouderse van Aart Lubberts ten Holten, geassisteert 
 met haar Soon Lubbert ten Holten, vermogens acte van 
 volmagt voor den Scholtis des Ampts Epe G. Palm en Ge- 
 regtsluijden op den 20 April 1771 gepasseert, aan ons vertoont en 
 gebleken sulks te behelsen, en verklaarde in die vooraangetogen 
 qualiteijt wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
 opregt en deugdelijk schuldig te weesen, aan de Nederduijt- 
 sche Diaconie binnen dese Stad, eene summa van drie 
 hondert Caroli guld. ad 20 stvs. ’t stuk, daar voor belovende 
 jaarlijks op de verschijndag (heden over een jaar de eerste) 
 aan rente te sullen betalen drie gulden en tien stuijvs. 
 van ijder hondert, dog binnen de twee maanden na de ver- 
 schijndag de versprooken rente niet betalende, als dan 
 vier gulden van ijder hondert sal voldoen, en daar meede te 
 continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op gem. 
 verschijndag sal konnen en mogen geschieden binnen Har- 
 derwijk in goed gangbaar silvergeld, rijders of gerande du- 
 caten, dog in geen minder specie als gereduceerde schellingen, 
 mits de opsage een vierdeel jaar bevoorens van d’eene of 
 andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt 
 van voorsr. capitaal, rente en onverhoopte kosten, verbind de 
 Comparant sijnes Principalinnes persoon en goederen, stellende tot 
 een speciaal onderpand een camp hooijland, van ouds genaamt 
 Herman Willems Camp, groot ongeveer twee morgen, gelegen 
 onder den Ampte Heerde in ’t Werversbroek aan ’t Werversbrug- 
 getje en aan Comparants Principalinne toebehorende, zijnde daar 
 aan geland ten Oosten de gemeene weg, Zuijden de Klooster- 
 (ten Noorden Gerret Aards Brouwers camp) 
 camp \/  en ten Westen Peter Aards Drost, alles ten bedwang 
 en submissie als na regten, om alle hinder en schaade daar 
 aan te verhalen, met renunciatie van alle exceptien dese 
 contrarierende, in specie van ongetelden gelde. 
 T’ oirkonde is dese bij ons als Geerfden in Veluwen nevens den Compa- 
 rant gesegult en getekent in Harderwijk, den 21. April 17C een en 
   se 
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 seventig, was nevens twee cachetten in rood en een in 
 swart lak getekent, W.J. van Westervelt, H.C. van de 
 Graaff, A.H. Drost. 
 onderstond 
 Dese acte geregistreert ten prothocolle des Ampts 
 en Kerspel Heerde Buurschap Werven fº.406 recto et  
 vso. Stº.1.p.3. den 25. April 1771. was getekent  Jan 
 Brouwer, Proth dr. ibid. 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerde de 
 Heer Dirk Mol, Schepen ende Raad in de Vroedschap der 
 Stad Medenblik, en verklaarde mits dese in de beste en 
 bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maken den Heer Mr. Hendrik Daeij, Oud Burger- 
 meester der Stad Alkmaar en Secretaris van de Wieringer- 
 waard, ten einde om op den 14. deser maand Meij, 
 ofte ten dage als de rekening van opgemelte Polder 
 sal werden gedaan en afgehoort, in naame en van wegen 
 de Comparant tot Hoofd Ingeland van de voorsr. Polder 
 de Wieringerwaard de stem te geven aan des Geconstitu- 
 eerdens Broeder den Heer Nanning Daeij, Overste Lieu- 
 tenant ten dienste deser Lande, wijders te doen en te ver- 
 rigten ’t gunt den Comparant, selve præsent zijnde, soude 
 kunnen, mogen ofte moeten doen, met belofte om ’t selve 
 te approberen, confirmeren en bestedigen ’t gunt door 
 de Geconstitueerde in naame van de Comparant sal 
 werden gedaan en verrigt, alles met magt van substi- 
 tutie, belofte van indemniteijt en verdere clausulen 
 van regten gebruijkelijk.  Actum Harderwijk, den 1. Meij 
 1771. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Nicolaas Wesen- 
 hagen Senior, welke bekende voor sig en sijne Erven in 
 een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en 
 over sulks te cederen en transporteren, aan en ten erf- 
 lijken behoeve van Aard Muller en Johanna van 
 Broekhuijsen Ehelieden, een huijs en plaatse, staande 
 in de Hoogstraat op de hoek tegenover de Groote 
 Poort tussen den huijsen van Franciscus Martinius 
 en van Gerret Roest, doende in ordinar. verponding 
 sonder stadsstuijver ƒ 3:8:2, voor een summa 
 van vier hondert vijf en twintig gulden vrijgeld, daar 
 van Comparant bekent voldaan en betaalt te zijn, 
 des beloofde voorsr. huijs te wagten en wharen kom- 
 mervrij en alle voorpligt, tot de verponding 1769, heer- 
 stedegeld en straatgeld tot ult. Junij 1770 incluijs, daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en 
 submissie als naa regten.  Actum Harderwijk, den 
 2. Meij 1771. 
 
  (als Overweesmeesteren) 
 Voor deselve Schepenen \/  compareerde Jan Raijen, sig sullende 
 verandersaten, bewijst aan sijn twee minderjarige Kinderen 
   met 
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 met naamen Matthijs en Eva Raijen, bij wijlen Jannetje Meijn- 
 sen in ehestand verwekt, voor haar Moeders versterf  ijder Kind een 
 gulden te betalen als ijder derselver sal mundig weesen, op sig 
 nemende alle schulden en lasten van den boedel en belooft sijn 
 voorsr. Kinderen te alimenteren, reden, kleden en te laaten 
 leeren soo als de geringheijt sijnes boedel eenigsints sal per- 
 mitteren. 
 Hier waaren aan, over en meede te vreden Dirk Evertsen en 
 Jan Schoemaker, bij de Heeren van de Magistraat aange- 
 stelt tot Voogden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen 
 Harderwijk, den 2. Meij 1771. 
 
 Voor Van de Graaff en Scheltinga Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is Peter Lubbertsen Hop en Cornelis 
 Petersen voor het erf en sterfhuijs van Roelof Petersen; des 
 beloofden Aard Koning, als in huijwlijk hebbende Jacobje 
 Roelofs, Hendrik Roelofsen, Willem Jansen en Petertje 
 Roelofs Ehelieden en Gerret Roelofsen, saam Kinderen 
 en Erfgenamen van geseide Roelof Petersen, voorsr. Burgen 
 te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum Harderwijk, den 4. 
 Meij 1771. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en De Vries compareerde de Heer Henricus 
 Gerhardus Brouwer, beroepen Predikant naa Neerlands Indien, voornemens 
 zijnde met den eersten de reijs aan te neemen met het Oostin- 
 disch schip genaamt Beekvliet, en verklaarde, dat vermits 
 door kosten sijner studien als andersints hem sijne kinderlijke 
 portie ten vollen was geworden, den Comparant geen het minste 
 regt of pretensie meer hadde ofte wilde hebben op of aan de ouder- 
 lijke soo gereede als ongerede goederen, soo van desselfs Groodmoeder 
 Sjamke Gerkoma als desselfs Moeder Bandina Lucia Gees- 
 dorp heengekomen, alsmede op desselfs eijgendommelijke goe- 
 deren van desselfs Vader, hoe en onder wat titul deselve die goederen 
 kwam te besitten, renuncierende mits dese van alle regt dat 
 hem andersints daar aan konde of mogte competeren, laatende 
 aan desselfs Vader de volle magt om daar mede te handelen 
 soo als sijne goede rade soude verdragen. Des te oirkonde hebben 
 wij dese getekent.  Actum harderwijk, den 4. Meij 1771. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde deselve Comparant, voor- 
 nemens zijnde met den eersten de reijs aantenemen met het 
 Oostindisch schip genaamt Beekvliet, Schipper Thomas 
 Brunel, gedestineert na Batavia, en verklaarde te consti- 
 tueren en magtig te maken kragt deser den Heer en Mr. Eco 
 Scheltinga, onsen meede Raadsvrind, des Comparants Vader 
 Willem Brouwer en desselfs Oom Aard Top, om sampt en 
 ijder in het bijsonder des Comparant saaken, soo in als buijten 
 (soo hier als elders)  
 regten, \/  waar te neemen, in specie bij Haar WelEdele en Achtbare  
   de 
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 de Heeren Bewindhebberen der Oostindische Compagnie 
 ter Camere Amsterdam penningen te ontfangen, daar 
 voor behoorlijke quitantie te passeren, voorts generaliter 
 alles te doen en te verrigten wat de Comparant, selve 
 præsent zijnde, soude kunnen, mogen en moeten doen, 
 soo tot een of ander nader of specialer volmagt gerequi- 
 reert wierde, wil gehouden hebben als of dese geinsereert 
 waare, alles met magt van substitutie en assumptie, 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt, mits de Gecon- 
 stitueerden verpligt blijven te doen behoorlijk bewijs, 
 rekening en reliqua.  Actum Harderwijk, den 5. Meij 1771. 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde 
 Jan Eijbertsen, met ons gaande en staande, sijn verstand, me- 
 morie en uijtspraak ten vollen magtig, en verklaarde uijt 
 overdenking des doods en onsekere uijrhe van dien, te lega- 
 teren en bemaken den eijgendom van alle desselfs thans 
 hebbende gerede en ongerede goederen, als ook die de Com- 
 parant stervende sal komen natelaten, niets daar van 
 uijtgesondert, aan en ten erflijken behoeve van Jacob Teu- 
 nissen en Maritje Hendriks Ehelieden, sampt en bij voor- 
 afsterven van een haarer beijden de langstlevende, of 
 derselver Kinderen, met dien verstande nogtans dat hij 
 Comparant gedurende sijn leven bij haarlieden sal blij- 
 ven inwoonen, hem behoorlijk van kost en drank voorsien 
 en bij sijn afsterven sorg dragen dat de Comparant naa 
 sijn staat en omstandigheden begraven werde, sullende 
 geseide Eheliedn. van nu voortaan tot een recompens voor 
 die alimentatie sijn goederen gebruijken en de vrugten 
 daar van komende genieten, en de jaarlijkse lasten daar te- 
 gens moeten draagen, alles met seclusie en uijtsluijting van sijn naaste 
 Vrienden, waar die sijn of wesen mogen. Begerende dat dese 
 als sijn laatste en uijterste wille als testament, legaat, co- 
 dicil, of andere betere naa sijn dood sal werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen Har- 
 derwijk, den 6. Meij 1771.  was nevens twee cachetten, een 
 in swart en een in rood lak getekent  H. van Westervelt, 
 H.J. Schrassert. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Jacob Teunissen en 
 Maritje Hendriks Ehelieden, welke mits dese verklaar- 
 den om Jan Eijbertsen gedurende sijn leven te sullen huijs- 
 vesten, alimenteren en van ’t nodige voorsien, ook bij sijn over- 
 lijden een ordentelijke begraffnisse aan te doen, soo als 
 sijn staat en gelegentheijt sal mede brengen.  Actum 
 Harderwijk, den 6. Meij 1771. 
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 Voor De Wolff en De Meester Schepenen compareerden Johannes 
 Davidsen en Aaltjen Jans Ehelieden, welke verklaarden aan Peter 
 de Hesse en sijn Huijsvrouw Maria Smink finaal verkogt te 
 hebben, doende sulks ex supra abundanti kragte deses, alle haar 
 rogge (uijtgesondert de 3e. gerve en 10e. welke den eijgenaar der lan- 
 dereijen behoort) tegenswoordig wassende staande. 
 Eerstelijk op drie hoeken lands op den Duijnen. 
 Ten Tweeden op de Keijsers kamp, en nog op een half schepel lands 
 genaamt den Ouden Hoff, te samen gelegen in het Schependom 
 van Harderwijk, soo en als die landereijen bij Comparanten in den 
 jaare 1770 sijn meijers wijse gebruijkt geworden, om dieselven in 
 desen jaare 1771 aftemaeijen, aantevoeren, of daar mede te 
 handelen soo en als gemelde sullen of mogen goedvinden, en 
 dat te samen voor de summa van vijf en negentig Car. guldens 
 ƒ 95-:- vrijgeld, van welke 95 guld. Comparanten bekennen bij 
 desen te zijn voldaan, en daar tegens gemelde rogge met sijn stroo 
 als aankleven van dien aan voorñ. Koperen cederen en overgeven, 
 teffens bij dese verklaren daar van te zijn onteijgent, mits ca- 
 verende tegens alle diegeene, welke daar op eenige actie of 
 prætensie soude kunnen maken.  Actum den 6. Meij 1771. 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden 
 Willem Mouwen en Geertruijd Mouwen, volle Broeder en Suster, 
 sampt meerderjarige Kinderen van wijlen Jan Mouwen en 
 Johanna Brink, doemaals Ehelieden, thans wederom hertrouwt 
 met Aard van Dijk, sij beijde Comparanten met ons gaande en 
 staande, haar verstand, memorie en uijtspraak ten vollen 
 magtig, en verklaarden sampt en ijder afsonderlijk uijt eene suijver 
 liefde en toegenegentheijt malkandere en den een den anderen 
 reciproquelijk kragt deser den vollen en volkomen eijgendom 
 van alle haar thans hebbende en namaals krijgende gerede en 
 ongerede goederen, geene uijtgesondert, of waar deselve gelegen 
 mogten zijn, te legateren en bemaken, ten eijnde de langst 
 levende, bij overlijden des eerst stervende sonder egte lijfsgeboorte, 
 daar over te kunnen disponeren als desselfs eijgendomlijke goe- 
 deren, buijten tegenseggen en bespiering van ijmand, in specie 
 met exclusie van haar halve Broeder en halve Broeders Kinderen, 
 mogende lijden, dat haar voorñ. Moeder Johanna Brink haar 
 Comparanten goederen bij continuatie sal blijven gebruijken, soo 
 lang deselve leeft. 
 Begerende dat dese als haar laatste en uijtterste wille sal 
 werden gerespecteert en naa doode des eerst stervende sonder echte 
 Kinderen als testament, legaat, codicil of andere betere stipte- 
 lijk sal werden nageleeft. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen Harder- 
 wijk, den 6. Meij 1771.  was nevens twee cacghetten, een in swart 
 en een in rood lak, getekent  H. van Westervelt, H.J. Schrassert. 
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 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Evert 
 Wesenhagen en Geertje Wesenhagen, volgens transport 
 van den 30. April 1736 te samen eijgenaren van onderbe- 
 noemde huijs, en bekenden voor sig en haar Erven in een 
 vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 kragt deser te cederen en transporteren, aan en ten erflijken 
 behoeve van haar Broeder Claas Wesenhagen, een huijs 
 cum annexis, staande in de Donker Straat tussen de huij- 
 sen van onsen meeden Raadsvrind den Heer de Vries en 
 Ruth Huijgen, soo als laatst door de Joode David Magnus 
 in huur bewoond geweest, doende in ordinaris verponding 
 drie gulden agtien stuijvers en tien penñ. en aan straatgeld 
 eene gulden, sulks voor een summa van vijf hondert 
 guldens vrijgeld, daar van Comparanten bekennen voldaan 
 en betaalt te wesen, des beloofden voorsr. parceel te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot 
 de ordinar. verpond. 1769, heerstedegeld en straatgeld tot 
 ult. Junij 1770 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband en submissie als regtens.  Actum Hardwerwijk, 
 den 7. Meij 1771. 
 
 Voor deselve Schepenen als Overweesmeesteren loofden 
 en wierden Burgen als voorvank regt is, Claas Schuurman 
 en Beerd Evertsen voor het erf en sterfhuijs van Annetje 
 Jacobs, laatsmaal getrouwt geweest met Gerret ter 
 Beek, des beloofden Teuntje Spittaal, als Moeder en 
 Voogdesse van haar twee minderjarige Kinderen, bij wijlen 
 Geret Priester ehelijk geprocreert, als meede haar meerder- 
 jarige Dogter Willemina Priester, Gerbreg Priester, Willem 
 Priester, Jacoba Lange, Moeder en Voogdesse van haar minderja- 
 rige Kinderen, bij wijlen Hendrik Priester in ehestand ge- 
 procreert, Gijsbert Priester, Gerretjen Priester en Pieter van 
 den Berg, als in huijwlijk hebbende Petronella Priester, 
 sig sterk makende voor haar Neev Peter Priester, Soon van 
 wijlen Jacob Priester, Kinderen en Kindskinderen van voorsr. 
 Annetje Jacobs, gemelte Burgen te vrijen als erfhuijs regt 
 is.  Actum Harderwijk, den 7. Meij 1771. 
 
 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is, W. Wilberts en S.J. Wilberts 
 voor het erf en sterfhuijs van wijlen Vrouwe Elberta 
 Johanna van den Clooster, Douairière van wijlen de Heer 
 Jacob Schrassert in leven Burgermeester deser Stad, des be- 
 loofden de HoogWelbeboren Jonkvrouwen Helena Petro- 
 nella van den Clooster, Helena Geertruijd van den Clooster, 
 en Roulina Gijsbertina Gerdina van den Clooster, respec- 
 tive Erfgenamen van bovengem. Vrouwe E.J. van den 
   Cloos 
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 Clooster, deese haare Burgen te vrijen en indemniseren. 
 Actum den 8. Meij 1771. 
 
Geprothocoll. ten Voor Apeldorn en Pannekoek Schepenen compareerden Peter 
nieuw. prothoc. Rub. Aardsen en Gerretje Harmsscheld Ehelieden, welke bekenden 
Oosterwijk fº.351. voor sig en haare Erven opregt en deugdelijk schuldig te wesen, 
 aan en ten erflijken behoeve van Loge Reijers Taars en Jannetje 
 de Vries Ehelieden, eene summa van vijfhondert Caroli gulden 
 ad 20 stuijvs. ’t stuk, in plaats van interesse jaarlijks te 
 betalen, beloven en verspreken de Comparanten kragt deser 
 om aan geseide Loge Reijers Taars en Vrouw, soo verre deselve 
 van noden mogte hebben, de haaring alleen en aan niemand 
 anders buijten haar te leveren, nog de haring in zee te 
 verkopen, bij poene dat sij Comparanten daar omtrend in 
 haar belofte manquerende, sonder voorgaande denuntiatie 
 gehouden en verpligt sullen zijn ter eerste aanmaning geseide 
 capitaal te restitueren, des niettemin sal gemelte ca- 
 pitaal jaarlijks op dato deser soo van d’eene als andere sijde 
 kunnen werden opgeseit en afgelost, mits een vierdeel jaars 
 bevorens de opsage geschiet wesende.  Tot securiteijt van voorsr. penñ. 
 en verdere exacte nakoming van haare gedane beloften, hebben 
 Comparanten, naa voorgaande informatie van verwillekeurings 
 kragt en werking, naa stadregten verwillekeurt alle haare gerede 
 goederen en wel in specie haar gehele vissereij van netten, fuijken, 
 schuijten en generalijk alles wat daar toe soude mogen behoren, 
 niets hoegenaamt daar van uijtgesondert, om bij parate executie 
 buijten forme van proces alle hinder en schade daar aan te verhalen, 
 stellende en verbindene tot meerder securiteijt en bij insufficance 
 van ’t gerede tot een speciaal onderpand haar huijs, staande binnen 
 dese Stad in de Oosterwijk tussen ’t huijs van Grietje Harms ter eenre 
 en de camer van Aardje Aards ter andere sijde, soo als bij haar selven 
 bewoont werd, met renunciatie van alle exceptien deese contrarierende, 
 in specie van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk, den 8. Meij 1771. 
 
Geprothocoll. ten Voor Van de Graaff en Scheltinga compareerde Jan Bernhard Box- 
nieuw prothocol Rub. horn en bekende voor sig en sijne Erven opregt en deugdelijk schul- 
Wullewevers Straat dig te wesen, aan en ten erflijken behoeve van den Apotheker 
fº.222.vs. Reinier Reiniersen en Cornelia van Dulmen Ehelieden, een 
 hondert en vijf en twintig gulden, procederende soo wegens van tijd 
 tot tijd geleverde medicamenten, als eenig geleend geld, daar voor 
 belovende jaarlijks op de verschijndag (heden over een jaar d’eerste) 
 te sullen betalen aan rente tegens drie gulden en tien stuijvs. 
 van het hondert en daar meede te sullen continueren tot de 
 finale aflosse toe, die alle jaar op gem. verschijndag sal kunnen 
 en mogen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens van d’eene of 
 andere seijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. 
 capitaal, renten en onverhoopte kosten verbind Comparant in spe- 
 cie sijn huijs, staande binnen  dese Stad in de Wullewevers Straat tus- 
 sen de huijsen van wijlen Mevrouw de Wede. Ardesch en Andries Wulf- 
 sen, soo als thans bij de Chirurgijn Maters bewoond werd, stellende tot 
   een 
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 een verdere whaarschap sijn persoon en goederen 
 ten bedwang en submissie als na regten, met renunciatie 
 van alle exceptien dese contrarierende, in specie van onge- 
 telden gelde.  Actum Harderwijk, den 11. Meij 1771. 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerden de 
 Heeren J.B. de Vries in Comp. woonagtig alhier, dewelke ver- 
 klaarden in de beste en bestendigste forme regtens te 
 constitueren en volkomen magtig te maken kragt deses 
 de Heer Isak de Wit, Makelaar woonagtig te Amsterdam, 
 om in name van de Comparanten waar te nemen en te ad- 
 ministreren der Comparanten saaken en goederen binnen laatst 
 gem. Stad en in specie hunliedr. intrest in twee schepen, 
 genaamt de Maria Catharina, gevoert bij Schipper Claas 
 Pietersen Reijmers en de Maria Galij, gevoert bij Schipper 
 Reijndert Luijtjes, en alle sodanige, welke hiernamaals 
 door de Comptn. nog mogten werden aangelegt, op sijn tijd penñ. 
 daar voor uijttegeven en weder te incasseren, mits daar van 
 doende rekening, bewijs en reliqua, voorts om alles te verrigten 
 wat de natuur van saken en derselver intrest nodig en stij- 
 lus loci vereijschen sal, en de Comparanten, selfs præsent zijnde, 
 in ijder saak souden kunnen of mogen doen, ofschoon 
 na regten een speciaalder volmagt gerequireert wierde, 
 welke de Heeren Comparanten op den Heer Geconstitueerde 
 omni meliori modo mits desen zijn confererende en in dese 
 inhærerende, alles met magt van substitutie, onder belofte 
 van ratihabitie en indemniteijt, cæterisque sub clausu- 
 lis de jure solitis ac necessariis.  Actum Harderwijk, d. 13. 
 Meij 1771. 
 
Geprothocoll. ten nieu- Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerde den 
we prothoc. fº. 68 Heer Carel Christiaan Novisadi, Muntmr. der Provinciale 
 Geldersche Munte, welke verklaarde wegens ontfangen goe- 
 deren, door de Coopman Lubbertus Bunskerken woonagtig binnen 
 dese Stad afgelevert, als mede wegens twee jaaren huijr 
 van desselfs loos, staande bij het blokhuijs, verschenen  
 1º. Meij 1770 en 1771, alles volgens specifique rekening 
 quo relatio, opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan 
 voorñ. Lubbertus Bunskerken en Gijsje Hulsentop Eheldn. 
 ofte desselfs Erven eene summa van agt hondert en dar- 
 tig Caroli guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk en agt stuijvs., welke 
 somma den Comparant bij deesen aanneemt en belooft, om 
 heden over ses maanden off eerder aan voorsr. Ehelieden ofte 
 desselfs ordre te sullen afleggen en betalen, mits beta- 
 lende van ijder hondert gulden per maand een vierde p.cento, 
 sullende in cas van geen betalinge op den vervaltijd, hier 
 boven genoemt, het aan voorñ. Eheliedn. vrijstaan om dese 
 hierboven genoemde somma met de verschenen interessen 
 alsdan, sonder hier van behoorlijke denunciatie behoe- 
 ven te doen, met sodaene middelen regtens te agter- 
 volgen en te innen, soo en als sijlieden het best sullen 
 vermeinen te behoren. Tot securiteijt van welk capitaal, 
   ren 
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 renten en onverhooptelijk in desen aantewendene kosten, den 
 Comparant bij desen tot een speciaal onderpand stelt desselfs 
 tuijn en coupel met alle desselfs ap en dependentien, staande 
 en gelegen op het soogenaamde Suijder Blokhuijs kennelijk 
 binnen dese Stad, soo en als bij den Comparant selfs gebruijkt 
 word, stellende den Heer Comparant tot een verdere whaar- 
 schap deses sijn persoon en alle desselfs gerede goederen, onder 
 verband en submissie als nae regten en onder renunciatie 
 van alle bedenkelijke exceptien, van wat natuur die ook 
 souden kunnen zijn, insonderheijt die van ongetelden gelde. 
 Actum Harderwijk, den 17. Meij 1771. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is Jacob Jansen en Jan Jansen voor 
 het erf en sterfhuijs van Aaltje Stevens in leven Weduwe 
 van Jacob Lubbertsen; des compareerden Lubbert Jansen, Hart- 
 ger Lubbertsen, Aard Jansen, sig sterk makende voor Claas 
 Jansen, Evert Jansen, Jan Jacobsen als in huijwlijk hebbende 
 Dirkje Lubberts, Lubbert Gerretsen, Jan Petersen, als in huijw- 
 lijk hebbende Aaltje Gerrets, sig sterk makende voor Gerret 
 Dirksen als in huijwlijk hebbende Willemtje Lubberts, en 
 Lubbert Brantsen als in huijwlijk hebbende Maritje Gerrets, 
 saamen naaste Erfgenamen ab intestato van wijlen geseide Jacob 
 Lubbertsen, en volgens teneur der huijwlijks voorwaarde tussen 
 geseide Jacob Lubbertsen en Aaltje Stevens, den 21. Junij 1738 
 voor deser Stad Schepenen opgerigt, Erfgenamen van gem. Aalt- 
 je Stevens, en beloofden voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs 
 regt is.   Actum Harderwijk, den 21. Meij 1771. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen  compareerde Anna Timmer, 
 Weduwe van wijlen Claas van der Veen, voor sig en als Moeder en 
 Voogdesse harer onmundige Kinderen, welke verklaarde, op voor- 
 gaande approbatie van Heeren Overweesmeesteren ten aansien 
 van haar onmundige Kinderen, in een vast en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en transporteren, 
 aan en ten erflijken behoeve van Maria Ossenberg Weduwe van 
 wijlen Cornelis Timmer, haar huijs en erf, staande en gelegen 
 in de Hoogstraat naast het huijs van Burgermr. Apeldorn ter 
 eenre en dat van Andries Rijkersen Apeldorn ter andere sijde, ende 
 sulks voor een summa van vierhondert en vijftig guldens ad 20 stvs. 
 ’t stuk, waar van de Comparante bij desen bekende voldaan te zijn, 
 belovende over sulks voorsr. parceel, zijnde beswaart met een ordns. 
 verponding van ƒ 2:15:14 te wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt daar van aftedoen als erfkoop regt is, alles onder verband 
 en submissie als na regten.  Actum Harderwijk, den 21. Meij 1771. 
 
 Voor Holthe en De Meester Schepenen compareerde de Hoog- 
 Welgeboren Jonkheer Peter Adam van Holthe, Vendrig a la Suite 
 bij het Regiment Dragonders van Sijn Hooght. den Heere Prince 
 van Hessen, dewelke verklaarde in de beste forme regtens mag- 
 tig te maken en te institueren den Heer Johan Bernhard van 
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 Rielle, Solliciteur Militair in s’Hage, om in sijns Con- 
 stituants naam en in sijne ziele te præsteren, aan de 
 Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de 
 Edele GroodMogende Heeren Staaten van Holland 
 en West Friesland, soo den eed van purge als van getrouwig- 
 heijt in qualiteijt als Lieutenant titulair bij voorsr. 
 Regiment, belovende hetgeen door de Geconstitueerde 
 als boven sal worden verrigt te sullen houden van 
 deselve kragt en waarde als of het door hem 
 Constituant in persoon geschiet waare, en sulks 
 alles onder de clausulen ratihabendi et indemni- 
 sandi.  Actum Harderwijk, den 8. Junij 1771. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareerde 
 M.S. van Cooth, Stads Mednæ. Doctor, verklarende dat de 
 Heer D. Avercamp, Lieutenant in het tweede Batail- 
 lon van Sijn Hoogheijt den Heere Prince van Baden 
 Durlach, alnog swakkelijk is, klagende gestadig- 
 lijk over jichtpijnen, dan het eene dan wederom een 
 ander deel des lighaams attaquerende, zijnde ‘t 
 daarom, niet raadsaam wegens vrees voor een recidive of 
 andere gevolgen, dat Sijn Welgeb. sig op reijs naa ‘t 
 garnisoen begeve.  Harderwijk, den 12. Junij 1771. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Reij- 
 nier van Schuijlenburg in huijwlijk hebbende Gerharda 
 Francina van Voorst, alsmede Rosella Margareta 
 van Beest, Wede. van den Scholtis F. van Voorst, te samen 
 Kinderen en Erfgenamen van W. Suijken, Wede. van B. van 
 Voorst in leven Eheluijden, en verklaart eerste Comparant 
 vermogens volmagt van sijn voorñ. Ehevrouw, en wel uijt 
 kragt van substitutie, op den 7. Novemb. 1770 gepasseert 
 breder in die volmagt geinsereert, en aan ons vertoont, alsmede 
 twede Comparante in dese soo veel nodig als dienstig gead- 
 sisteert met haaren Vader G. van Beest, nu te samen in 
 de beste en bestendigsste forma regtens te substitueren 
 als constitueren en magti te maken, doende sulks kragte 
 deses, Mr. J.C. Huijsman, om naamens Comparanten ’t zij 
 in der minne of bij forma regtens intevorderen alle sodane 
 prætensies, bereijts uijt voorñ. haar ouderlijken boedel opfe- 
 geven, en die verder sullen overgegeven worden, om die penñ., 
 voor soo verre Comparantes aandeel daar in behoorde, te  
 ontfangen, daar voor te quiteren en des noods te transige- 
 ren, selfs bij verweijgeringe van overgave van een of andere ge- 
 slotene contracten, pagt cedulen of boeken, tot den voorñ. 
 ouderlijken boedel behorende, welke onder een of ander mede 
 Erfgenaam mogte zijn berustende, die tot of geven van 
 visie of nodige copie te begroeten, en bij absolute verweij- 
   ge 
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 geringe, dan die bij forme regtens daar toe te constringeren 
 en alles, soo in als buijten regten, tam agendo quam defendendo, Com- 
 paranten re repræsenteren, termijnen te respicieren en genera- 
 lijk alles te doen en te laeten geschieden wat Comoparanten, 
 selve præsent zijnde, souden kunnen, mogen en moeten doen, 
 selfs inval in ’t een of ander nader of specialer volmagt gere- 
 quireert wierde, Comparanten willen gehouden hebben als 
 of in dese geinsereert ware, alles met belofte van ratihabitie 
 en submissie als na regten, mits den Geconstitueerde verpligt blijve 
 van sijn ontfangst te doen behoorlijk bewijs, rekening en reliqua. 
 Actum den 14. Junij 1771. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaf Schepenen compareerde Hendrik 
 Timmer, als Groodvader en Erfgenaam ab intestato van wijlen 
 Geertje Timmer, Dogter van Jan Timmer en Treijntje Wouters in 
 leven Ehelieden, en bekende in een vast en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en kragt deser te cederen en transporteren, aan 
 Harmannus Lunterbos en Hendrina van Zeelen Ehelieden, een 
 hof gelegen buijten de Stad tussen de hoven van Burgermr. W.J. 
 van Westervelt en Jacob Dekkering, doende in ordinar. verponding 
 :-12:14, voor hondert agt en veetig gulden vrijgeld, daar van Comparant 
 bekent voldaan en betaalt te weesen, des beloofde voorsr. hof te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 
 1769 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en 
 submissie als naa regten.  Actum den 22. Junij 1771. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Hendrik Timmer en Beertje 
 Westerhoven, Weduwe van Wouter Petersen, te saamen Erfgena- 
 men soo van vaderlijke als moederlijke sijde Erfgenamen ab inte- 
 stato van wijlen Geertje Timmer, overleden Dogter van Jan Timmer 
 en Trijntje Wouters in leven Ehelieden en verklaarden, t’saam en 
 ijder afsonderlijk haar aandeel, in een vast en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft en kragt deser te cederen en transporteren, aan 
 en ten erflijken behoeve van Roelof Koning en Elisabeth Bre- 
 baart Eheluijden, een huijs met sijn ap en dependentie, regt en ge- 
 regtigheden, staande op de hoek van de Vrouwen Straat, soo als bij 
 Jan van Munster thans bewoont werd, met geen andere lasten be- 
 swaart als gevende jaarlijks aan deser Stad Rentmeesteren 12 st. 
 8 penñ. en aan straatgeld eene gulden, sulks voor een summa 
 van seven hondert en veetien gulden vrijgeld, daar van Comparanten 
 bekennen voldaan en betaalt te zijn, des beloofden voorsr. huijs te 
 wagten en whaaren kommervrij en alle voorpligt, tot de recognitie 
 aan de Stad tot 1770 en het straatgeld Meij 1771 verschenen bene- 
 vens het heerstedegeld tot ult. Junij 1770 inluijs, daar van afte- 
 doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum 22. Junij 1771. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Petrus 
 Koning en Eefje Blauw Ehelieden, beuijde haar verstand, 
 memorie en uijtspraak ten vollen magtig, en verklaar 
   den 
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 den, bij overdenking van de sekerheijt des doods en onse- 
 kere uijhre van dien, uijt eene onderlinge liefde 
 en toegenegentheijt, sonder induvtie ofte persuasie 
 van ijmand, malkanderen en den een den anderen, te 
 weten de eerst stervende aan de langst levende, doende 
 sulks reciproce kragte deser, te legateren en bemaken 
 het vrugtgebruijk van des eerst stervendes gerede en 
 ongerede goederen, geen van allen uijtgesondert of waar ter 
 plaatse deselve gelegen mogten zijn en stervende 
 sal komen natelaeten, ten eijnde de langst levende  
 sijn ofte haar leven lang sal kunnen gebruijken 
 sonder bespiering ofte tegenseggen van ijmand. 
 Willende en begerende dat deese naa doode van de eerste 
 haarer beijde sal gelden als testament, legaat, gifte 
 ter saake des doods, ofte andere betere en naa 
 regten best bestaanbare forme, en stiptelijk werde 
 agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen Har- 
 derwijk, den 14. Junij 1771 was nevens twee cachetten, een 
 in rood en een in swart lak, getekent R.C.W. de Wolff 
 van Westerode, H.C. van de Graaff. 
 
Geprothocoll. ten Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Gerret Marten- 
nieuw. prothoc. fº.310vs. sen en Aardje Jacobs Ehelieden, welke bekenden voor 
 sig en haar Erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
 penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen, aan 
 en ten erflijken behoeve van Reijer Willemsen den Groo- 
 ten en Hendrikje Hendriks Eheliedn., een hondert Caroli 
 guldens ad 20 st. ’t stuk, daar voor belovende jaarlijks 
 op de verschijndag (heden over een jaar d’eerste) te sullen betalen vier gelijke gulds. 
# voor rente en te continue- # op gem. verschijndag  sal kunnen geschieden, mits een 
ren tot de volle aflosse toe vierdeel jaar bevorens van d’eene of andere sijde opge- 
die jaarlijks seijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en onverhoopte 
 kosten verbinden Comparanten in specie haar huijs, 
 staande in de Groote Markt Straat tussen de huijsen 
 van Beerd Jansen ter eenre en het huijs van Hendrik 
 Moojen ter andere sijde, soo als bij Comparanten selve be- 
 woont werd, stellende tot een verdere whaarschap haar 
 personen en goederen, ten bedwang en submissie als na regten, 
 met renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, 
 in specie van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk, den 
 29. Junij 1771. 
 
 Voor Holthe en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 Peter Raaijen en Jan Janssen, beide alhier woonagtig, en 
 verklaarden wel te kennen den persoon van Jacob Lodewijk 
   Wal 
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 Walter, mede hier woonagtig, en ons seer wel bewust is, dat eer en 
 bevorens de persoon van gem. Jacob Lodewijk Walter voor eenige tijd 
 op het Eijland Ens is gearresteert geweest. 
 Denselven negotie in verscheijde saaken gedaan heeft en wel, soo 
 verre Comparanten bewust is, in hoornvee als meede in fuijken, 
 staaken en in haring om tot bokking te rooken, mitsgaders 
 in cabellauw en schelvisch om naa Keulen en andere plaatsen 
 te versenden, en eijndelijk mede in bot, die dagelijks van hier 
 na binnenlandse steeden werd versonden, gevende sij Comparanten 
 tot reden van wetenschap, omdat sij en geseide J.L. Walter 
 alhier woonagtig zijnde hem seer wel kennen, en hebben 
 Comparanten all ’t gunt voorsr. , naa voorgaande præavisatie 
 des eeds en swaare straffe des mijneeds, met solemneelen 
 eede bevestigt.  Actum den 10. Julij 1771. 
 
Geprothocoll. ten Voor Holthe en Schrassert Schepenen compareerden Jacobus Door- 
nieuw prothocoll schot en Adriana van Rijnbergh Echtelieden, welke bekenden 
Rub. Wulwevers voor haar en haren Erven opregt en deugdelijk schuldig te 
Straat fº.223vs. weesen aan het Veluwsche Gijmnasium te Harderwijk een 
en Vijhe Straat summa van twaalf hondert guldens ad twintig stuijvers het stuk, 
fº. 69. belovende daar van te betalen een interesse van drie gelijke gulds. 
 van ijder hondert en daar mede te continueren tot de volkomene 
 aflossinge toe; deese renthe sal sijn aanvang en begin nee- 
 men 1º. Januar 1772 en dus het eerste jaar eijndigen met 1º. 
 Januar 1773, weijders verbinden sig de Comparanten om jaarlijks 
                               (van dit capitaal ad 1200 gld.) 
 en alle jaar twee hondert guldens \/ te erleggen en aftedoen, waar 
 van de eerste betalinge sal wesen den eerste Januar 17C  drie 
 en seventig, en die betalinge teffens met de rente te conti- 
 nueren tot de volkomene aflossinge en afbetalinge, sullende 
 de Comparanten geen meerdere renthe verschuldigt ofte beta- 
 len verpligt weesen, als naa maathe deselve die gelde vol- 
 gens gemelde voorwaarde is onder sig hebbende, en dus 1º. Januar 
 1774 kunnen korten de renthe van die erlegde en betaalde 
 200 gl., waar toe Comparanten in 1773 te betalen sig verbinden. 
 Voor welk capitaal en interesse de Comparanten verbinden alle haar- 
 lieder gerede goederen, geene van dien uijtgesondert, en speciaal tot 
 onderpand stellende haarlieder huijs en erve daar sijlieden thans 
 woonen, met de schuur daar agter gelegen, staande op de hoek van 
              en Wullewevers 
 de Schoemakers \/ Straat, als meede het Frater huijs in de Vijsel Straat  
 naast ’t Kerkhof gelegen, so als haarlieden bij de publique 
 veijlinge op den 10 Junij deses jaars is aangekoft voor 1400 gl., 
 om bij onverhoopte wanbetalinge alle hinder en schade van 
 capitaal en interesse sampt gemaakte kosten daar aan te 
 kunnen verhalen; voorts nadien van de koopspenningen ad 
 twaalf hondert guldens geconverteert zijn in dese schuldbekentenisse 
   ook 
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 ook grood twaalf hondert guldens, so renuncieren de Compa- 
 ranten wel expresselijk bij desen van de exceptie van onge- 
 telden gelde, belovende sig daar van noit te konnen nog 
 sullen bedienen, wijders van alle exceptien, hoe genaamt, 
 dese eenigsints contrarierende, ons deses voorstaande onder- 
 werpende de judicaturen van dese Edele Stads Gerigte 
 van Harderwijk en den Edele Hove van Gelderland.  Actum 
 Harderwijk, den 11. Julij 1771. 
 
Geprothocoll. ten Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Hendrik Seijne 
nieuw prothoc. Rubr. en Petronella Bosman Ehelieden en bekennen voor sig en 
Hoog Straat fº.182vs. haare Erfgenamen wegens opgenomene en ter leen ontfangen 
 penñ. opregt en deugdelijk schuldig te weesen, aan en ten erf- 
 lijken behoeve van Andries Snel en Beerdje Claas 
 Eheliedn., eene summa van drie hondert Caroli guldens 
 Hollands, en daar voor beloven jaarlijks op de verschijndag 
 (heden over een jaar d’eerste) te sullen betalen vier gelijke 
 guldens van ijder hondert, en daar in te continueren tot 
 de volle aflosse toe, die alle jaar op de gem. verschijndag 
 sal kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel 
 jaar bevorens van d’eene of andere sijde opgeseijt of opge- 
 eijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten 
 en onverhoopte kosten verbinden Comparanten haar huijs, 
 staande in de Hoogstraat op de hoek van de Kleijne 
 Markt Straat tussen het kalkhuijs van Burgermr. Jan 
 (ter eenre en dat van Reijer Apeldorn) 
 Apeldorn \/ ter andere sijde, stellende tot een verdere whaar- 
 schap haar personen en goederen ten bedwang en submissie  
 als na regten, met renunciatie van alle exceptien dese 
 contrarierende, in specie van ongetelden gelde.  Actum 
 Harderwijk, den 15. Julij 1771. 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen, en soo veel nodig meede 
 als Overweesmeesteren, compareerden Teuntje Spittaal Weduwe 
 en Boedelhoudster van wijlen Gerret Priester, represente- 
 rende haar meer en minderjarige Kinderen, Gerbreg Priester, 
 Willem Priester, Jacoba Lange, als Moeder en Voogdesse van 
 haar minderjarige Kinderen bij wijlen Hendrik Priester 
 in ehestand verwekt, Gijsbert Priester, Gerretje Priester 
 en Pieter van den Berg, als in huijwlijk hebbende Petro- 
 nella Priester, en Willem Priester, sig sterk makende voor 
 Peter Priester Soon van Wijlen Jacob Priester, Kinderen, 
 Kindskinderen en Erfgenamen ab intestato van Annetje 
 Jacobs in leven Huijsvrouw van Gerret ter Beek ter  
 eenre en gemelte Gerret ter Beek ter andere sijde, 
 welke verklaarden vriendelijk en minnelijk van den 
 anderen te zijn gescheijden, in deser voege dat Gerret 
   ter 
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 ter Beek aan de samentlijke Kinderen, Kindskinderen en 
 Erfgenamen wegens haar geseijde Moeder en Groodmoeders versterf 
 heeft uijtgekeert eene summa van vier hondert gulden, daar 
 van sijlieden mits desen bekennen ten volle voldaan en betaalt 
 te weesen, en verklaarden mits dese niets direct nog indirect 
 van geseide Gerret ter Beek hebben te prætenderen ten aansien 
 van haar Moeder of Groodmoeders nalatenschap, renuncierende 
 van alle eijschen en prætensien, soo van inventaris naa reke- 
 ning als anders, welke sij nu of ten eeuwigen dagen daar op 
 souden kunnen formeren, daar toe verbindende haar personen 
 en goederen, ten bedwang en submissie als naa regten. 
 In waarheijts oirkonde is dese bij ons getekent binnen Harder- 
 wijk, den 20. Julij 1771. 
 
Geprothocoll. ten Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Wijnand van 
nieuw prothoc. Zitteren en Jannetje Harms Ehelieden, en bekenden voor sig en 
Rub. Markt fº. 284. haar Erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
 opregt en deugdelijk schuldig te weesen, aan Gerret Roest en 
 Grietje Berends de Vent Eheldn., een summa van twee hondert 
 gulden, daar voor sij beloofden jaarlijks op de verschijndag, heden 
 over een jaar de eerste, te sullen betalen vier gelijke guldens 
 van ijder hondert, en daar meede te continueren tot de finale 
 aflosse toe, welke alle jaar op de verschijndag sal kunnen 
 en mogen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens van d’eene 
 of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van 
 voorsr. capitaal, renten en kosten verbinden Comparanten in specie 
 de herberge genaamt De Kruijthof, kennelijk gelegen in het 
 Klooster aan de Koornmarkt naast het doodhuijs met des- 
 selfs ap en dependentie, soo als bij haar selve bewoond word, 
 stellende tot een verdere whaarschap haare personen en goe- 
 deren, ten bedwang en submissie als na regten, met renunciatie 
 van alle exceptien dese contrarierende, in specie van ongetelden  
 gelde.  Actum Harderwijk, den 20. Julij 1771. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Mevrouw Willemina van Bar- 
 nevelt, Weduwe en Boedelhoudersche van wijlen de Heer C. van 
 der Hart in leven Burgermeester der Stad Arnhem, en meede 
 soo veel nodig als Moeder en legitime Voogdesse van haar twee 
 minderjarige Kinderen bij haar gem. Eheheer geprocreërt, 
 en verklaarde vermogens auctorisatien van de Heeren van 
 de Magistraat der Stad Arnhem en Harderwijk, de datis den 
 26. Octob. 1770 en den 9. Novemb. 1770 verleent, uijt de hand te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en trans- 
   por 
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 porteren, aan en ten erflijken behoeve van Mejuffrouw R. 
 M. van Beest Weduwe van wijlen den Heer Scholtus Frank 
 van Voorst ende haare Erven, het halve taenhuijs, 
 staande in den Oosterwijk binnen dese Stad, daar van de 
 andere helfte Koperse reets toebehoort, ende sulks met 
 alle derselver rechten, geregtigheijt, lusten, lasten, in 
 specie s’Heeren verpondinge daar op staande, voor eene 
 somma van ƒ 300-:-, daar van de Comparante bekende 
 voldaan te zijn, belovende over sulks het voorsr. parceel 
 te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de 
 verponding ords. 1770 incluijs, daar van aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum den 
 21 Julij 1771. 
 
Geprothocoll. ten Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerde Griet- 
nieuw. prothocol fº.351 jen Harmsen Wede. en Boedelhouderse van Rijket Mechel- 
 sen Zall, dewelke, met voorkennisse van haare Kinderen, 
 bekende opregt en deugdelijk schuldig te zijn, gedeeltelijk 
 wegens geleende penñ. als mede van kalk, steen, spijkers 
 etc., aan Burgermr. Jan Apeldorn en Elisabeth van 
 Kolik Echteldn.  een somma van vijf hondert Caroli guldens 
 ad 20 stvs. ’t stuk, welke sij jaarlijks beloofde te ver- 
 renten met drie gulden van ijder hondert tot de volle 
 aflossinge toe, die ten wedersijden jaarlijks een vierdeel 
 jaars te vooren opgeseijt zijnde, sal kunnen en mogen 
 geschieden, sullende Debitrice of haar Kinderen vrijstaan 
 ’t bovengemelte capitaal afteleggen met vijftig of 
 hondert gulden, als wanneer de rente daar van mede sal 
 cesseren en ophouden. Tot securiteijt van gem. capitaal 
 en interesse verbinden haare personen, gerede en ongerede 
 goederen, speciaal haar huijs met dat daar toe behoort, ge- 
 legen aan de gemene straat in den Oosterwijk en ’t huijs 
 van Peter Aartsen, soo bij haar selven thans bewoont word, 
 om alle hinder en schade daar aan te kunnen verhalen, 
 alles onder verband en submissie als nae regten.  Actum den 
 25. Julij 1771. 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerde de Hoog- 
 Welgeboren Freule Helena Petronella van den Clooster, de- 
 welke verklaarde magtig te maaken en te constitueren 
 met magt van substitutie den Heer en Mr. Willem Hen- 
 rick Toewater, Landschrijver van Veluwen en Advocaat 
 voor den Hove Provinciaal, om in haar Constituantes 
 naame en van harent wege ter Camere van Rekeninge 
 in Gelderland te versoeken approbatie van het mage- 
   scheijt 
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 scheijt, op den 13. Julij 1771 over den boedel van de Hoog Welgeboren 
 Vrouwe Elberta Johanna van den Clooster Douairière Schrassert 
 opgerigt, sampt brieven van investiture en oprukkinge van 
 het erve Voskuil in den Ampte Ermelo gelegen, voorts approba- 
 tie van sodanig testament als HaarHwgeb. op den 14. Julij 1763 
 voor Schepenen der Stad Zwolle heeft gepasseert, belovende al 
 hetgeen door den Heer Geconstitueerde met magt van substitutie 
 in desen sal worden verrigt te sullen houden van vollen waarde 
 en denselven te sullen schadeloos houden en indemniseren 
 als na regten.  Actum Harderwijk, den 27. Julij 1771. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde deselve Comparante, 
 dewelke verklaarde uijt suijvere liberaliteijk en genegentheijt, 
 sonder eenig aansoek ofte inductie, aan haar Swager den 
 HoogWelgeboren Heer Gerret Nicolaas van Holthe, Collonel 
 ten dienste deser Lande, te cederen en transporteren, doende 
 sulks kragt deses, een camp lands in de Vrijheijd deser Stad 
  gelegen, zijnde gemeenlijk genaamt Het Postpaard, en wor- 
 dende gebruijkt door den Heer Burgermr. De Vries, met sijn  
 lusten en lasten, recht en gerechtigheijt, om deselve eeuwig- 
 lijk en erflijk te besitten en te gebruijken.  Actum Harder- 
 wijk, den 27. Julij 1771. 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerden Hendrik 
 Priester en Bastiaan Olofsen, beijde van competenden ouder- 
 dom en alhier woonagtig, dewelke ter instantie van Jonk- 
 vrouwe Helena Petronella van den Clooster hebben verklaart 
 een camp lands gelegen voor dese Stad, genaamt Het Postpaard, 
 in oogenschijn genomen en gewaardeeert te hebben op eene sum- 
 ma van drie hondert guldens, soo en als deselve in gemoede 
 vermeenden thans waardig te zijn, welke voornstaande ver- 
 klaring en æstimatie de Comparanten, naa præavisatie van 
 de kragt des Eeds en straffe des mijn Eeds, met solemnelen 
 Eede hebben gesterkt.   Actum Harderwijk, den 3. Augustus 1771. 
 
 Voor Holthe en De Vries Schepenen compareerde de HoogWel- 
 geboren Freule Helena Petronella van den Clooster, dewelke verklaarde vol- 
 magtig te maken en te constitueren, doende sulks kragt deses, 
 den Heer en Mr. Otho van Dijckhuijsen Wakker, Advocaat voor 
 den Hoove van Gelderland, om in haar Constituantes naem ter 
 Camer van Rekeninge te versoeken approbatie van het mage- 
 scheijt, den 13 Julij 1771 over de nalatenschap van de HoogWelgeboren 
 Vrouwe Elberta Johanna van den Clooster, Douairière Schrassert 
 opgerigt, sampt brieve van investiture en oprukkinge van het  
 erve Voskuil in Hulshorst gelegen, mitsgaders approbatie van 
   soo 
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 sodanig testament, als HaarWgeb. op den 14. Julij 1763 voor 
 Schepenen der Stad Zwolle heeft gepasseert, en sulks alles 
 onder de clausulen van ratihabitie en indemnisatie als 
 naa rechten.  Actum Harderwijk, den 3. Aug. 1771. 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde onsen 
 meeden Raadsvriend den Heer Mr. Reijndert Christoffel Wil- 
 lem de Wolff van Westerode, in qualiteijt als oudste Scho- 
 larch van het illustre Gijmnasium des Quartiers van 
 Veluwen binnen dese Stad in der tijd, hiertoe specialijk 
 gequalificeert door de Heeren Andries Baron Schimmel- 
 penninck van der Oije Heere tot beijde Pollen en onsen 
 meeden Raadsvriend Mr. Heribert van Westervelt, als Curatoren 
 in der tijd van welgem. Gijmnasium, deselve bij resolutie 
 van Haar Ed. Mog. de Heeren Staaten van welgem. Quar- 
 tiere in dato den 18. April 1771 specialijk hier toe geauc- 
 toriseert, bij ons gesien en bevonden sulks te behelsen, ver- 
 klaarde, in desselfs vooraangetogen qualiteijt, in een vast en 
 stedigen erfkoop in het openbaar op den 11 Junij laastleden 
 te hebben verkoft en kragt deses in een volle en volkomen 
 eijgendom te cederen en transporteren, aan en ten erflijken 
 behoeve van Jacobus Doorschot en Adriana van Rijnbergh 
 Ehelieden, een huijs en erve met sijn annexe lusten en 
 lasten, staande binnen dese Stad in de Vijhe Straat, 
 genaamt ’t Fraterhuijs, gelegen ter sijde naast ’t Kerkhof 
 ter eenre en het Fraterhuijs Steegje ter andere sijde, doende 
 in ordinaris verponding sonder stadsstuijver ƒ 5:5:4, beswaart 
 met ordinaris en extraordinaris put en pompgeld, heerstede- 
 geld en straatgeld jaarlijks ter summa ƒ 4:10:-, sulks 
 voor een summa van veertien hondert Caroli guldens ad 
 20 sts. ’t stuk, waar van Comparant qual.præd., soo bij acte van 
 vestenis in dato den 11. Julij 1771 als anders, bekende hier 
 van ten vollen voldaan en betaalt te zijn, des beloofde 
 voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, tot de verponding ult. Decemb. 1770, heerstede geld 
 ult. Junij 1771 en het straatgeld tot 1º. Novemb. 1771 incluijs, 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband der goe- 
 deren en opkomsten tot de scholarchie gehorende, deselve 
 submitterende als regten.   Actum Harderwijk, den 9. Augus. 
 1771. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde den 
 Advocaat E.J. Ammon in qualiteijt als Volmagtiger van 
 den Koopman Jacob Rol, ingevolge volmagt luijdende als volgt: 
 Wij Schout en Gerechte te WestZaandam, gelegen in den 
 Banne Westzaanen, certificeren dat voor ons gecompareert 
   is 
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 is den Coopman Jacob Rol en verklaarde in de beste en besten- 
 digste forma regtens Volmagt te maaken, sulks doende 
 kragt deses, den Advocaat E.J. Ammon, om alle des Compa- 
 rants saaken waar te nemen en in regten tam agendo quam 
 defendendo tegens eenijder te handelen, speciaal ook tegens 
 Jacobus Doorschot, woonagtig te Harderwijk, ten eijnde deselve 
 of in der minne of door middelen regtens, wat ingangen van 
 regten daar toe ook dienden gebruijkt te worden, tot betalinge 
 te constringeren, de saaken ten uijteijnde en executie te 
 vervolgen, van de nadelige sententie so nodig te appelleren 
 en te provoceren, daar het gerequireert werd cautien te stel- 
 len, voorts om penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, 
 accorderen, transigeren, ook soo nodig de dugtigheijt der schult 
 in de ziele van den Comparant te sweeren, en generaal alles 
 te doen en te verrigten dat de merites der saaken sullen 
 vorderen en den Comparant, præsent zijnde, soude kunnen, 
 mogen en moeten doen, alles met magt van substitutie, 
 ’t zij van een of meerdere personen, onder belofte van goed- 
 keuringe en schadelooshoudinge, mits den Geconstitueerde 
 verpligt blijft rekening en reliqua te doen, daar toe verbindende 
 sijn persoon en goederen als na regten. 
 In oirkonde der waarheijt dese met het zegel deeser Banne 
 bekragtigt en door onse Secretaris doen ondertekenen te 
 WestZaandam, desen 25. Meij Aº. 1771. was getekent in ken- 
 nis van mij Wern. Bas 
                        Secretaris.  
 Zijnde die volmagt ons vertoont en met sijn origineel accor- 
 derende bevonden, en verklaarde den Comparant, uijt kragte 
 van den clausule van substitutie bij die volmagt vervat, 
 te substitueren Mr. J.H. Apeldorn en Procureur Gilles van de 
 Wal, ten eijnde als in bovenstaande volmagt vermelt staat, on- 
 der verband van sijns Principaals persoon en goederen, ten bedwang 
 en submissie als na regten.   Actum den 13. Augusti 1771. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde deselve Comparant in quali- 
 teijt als Volmagtiger van den Coopman Claas Laurens Lauwe,   
 ingevolge volmagt luijdende als volgt (L.S. was getek. Kempenaar. 
 Wij Schout en Gerechte te WestZaandam, gelegen in den Banne 
 Westzaanen, certifceren dat voor ons gecompareert is den Coop- 
 man Claas Laurens Louwe, en verklaarde etc. (zijnde ’t overige 
 der volmagt van woord tot woord als de even voorgaande) 
 zijnde die volmagt ons vertoont en met sijn origineel accorde- 
 rende bevonden, en verklaarde de Comparant, uijt kragt van de 
 Clausule van substitutie bij die volmagt vervat, te substitu- 
   eren 
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 eren Mr. J.H. Apeldorn en Procureur Gilles van de Wal, 
 ten eijnde als in bovenstaande volmagt vermelt staat, 
 onder verband van sijns Principaals persoon en goederen, 
 ten bedwang en submissie als na regten.  Actum den 
 13. Augusti 1771. 
 
 Voor Apeldorn en Holthe Schepenen compareerden Jan-` 
 netje van Otterlo Wede. van Hendrik Harshoorn, Eijge- 
 naresse en Besitterse van onder benoemde huijs voor 
 d’eene helft, Arien Harshoorn en Dirk Harshoorn, 
 meerderjarige nagelatan Kinderen en Erfgenamen van 
 wijlen gem. Hendrik Harshoorn voor de andere helft, en 
 verklaarden in een vast en stedigen erfkoop uijt de hand op 
 den 23 Febr. 1771 te hebben verkoft en kragt deser te 
 cederen en transporteren, aan en ten erflijken behoeve van 
 Jan Volthe en Hendrikje Karssen Eheliedn., een huijs, staan- 
 de in de Hoog Straat naast het huijs van onsen mede 
 Raadsvrind Apeldorn ter eenre en dat van Jan IJsendorn 
 ter andere sijde, benevens een schuur, staande aan de Vol- 
 lers Brink tussen de schuur van gem. onse mede Raadsvrind ter 
 eenre en die van Andries Rijkessen Apeldorn ter andere sijde, 
 met all desselfs ap en dependentie, lusten,  lasten 
 en servituten, soo als tot hier toe bij gem. Weduwe is 
 beseten, doende in ordinaris verponding sonder de stad-  
 stuijvr. 6:5:12 en aan straatgeld ------, sulks voor 
 een summa van negen hondert Caroli guldens vrijgeld, 
 daar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te 
 weesen, des beloven voorsr. parceel te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, tot de ordinar. verponding 
 1770, heerstedegeld tot ult. Junij 1771 en straatgeld 
 tot Meij 1771 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt 
 is, onder verband en submissie als na regten.  Actum Har- 
 derwijk, den 14. Augus. 1771. 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compa- 
 reerden Dus. Wilhelmus Hessuisius en Maria Aartsen 
 Ehen. alsmede Johanna Sas, en verklaarden in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt 
 deses te cederen en transporteren, aan Beert Jansen 
 Louw en Jannetje Sijmens Ehn. ende haare Erven, een 
 huijs in de Rabben Straat binnen dese Stad naast dat 
 van Jacob Dump, doende in ordinaris verponding 1:5:8, 
 als meede een schuur daar naast aan ter eenre en de 
 schuur van Bmr. W.J. van Westervelt ter andere sijde, 
 op een ordinaire verpond. 1:6:12, ende sulks te samen 
   voor 
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 voor eene summa van ƒ 160-:-, daar van de Comparanten een 
 ijder voor haar aanpart off halfscheijt bekenden voldaan te zijn, 
 belovende over sulks voorsr. parcelen te wachten en waahren kom- 
 mervrij en alle voorpligt, de verpond. over ordinar. 1769 incluijs en 
 andere lasten, daar van aftedoen als erfkoop regt is, alles onder 
 verband en submissie als na regten,  Actum den 14. Aug. 1771. 
 
Geprothocoll. ten Voor Apeldorn en Scheltinga Schepenen compareerde Mr. E.J. An- 
nieuw prothocoll mon in qualiteijt als Volmagtiger van Jaques de Leuce van 
Rub. Landereijen tus- Lanuzolle pro  se en als Wedr. en Boedehouder van wijlen sijne 
sen de Lage Sijpelt Ehevrouw Maria Magdalena Vernezobre, luijd volmagt de 
en Weij Steeg fº. 323 dato den 10. Aug. 1771 voor den Scholtis des Ampts Barnevelt 
 en Gerigtsln. gepasseert, ons vertoont en gelesen, en verklaarde 
 kragt ende mits desen te cederen, te transporteren en overte- 
 geven aan Juffr. Catharina Maria Vernezobre en haare Erven 
 alle sodanig regt van vrijen en lossen, als des Comparants Prin- 
 cipaal volgens willekeur deser Stad competerende is op en aan de 
 papiermolen, genaamt de Maria Magdalena cum annexis, onder 
 deser Stads Jurisdictie gelegen, soo en als bij Burgermr. Hendrik 
 Brantsen als oudste Soon en administrerende den boedel van 
 wijlen desselfs Ouders de Hr. en Mr. E.J. Brantsen, Griffier in den 
 Hove Provinciaal van Gelderland, en Vrouwe J.B. Tulleken Eheln. 
 naa voorgaande peijndinge in verwin genomen en op desselfs 
 instantie gerigtelijk gesubhasteert ende verkogt is, of van 
 soodane goederen als door gem. Heer nog verder in verwin souden 
 genomen werden, ende sulks om, of voor soo verre strekken kan, 
 daar aan te verhalen en in voldoeninge of minderinge van 
 sodane sommen waar voor gemelte Cessionarisse bij een for- 
 mele acte de dato den 14. Maart 1768 sig als Burge en Prin- 
 cipale Debitrice sig geconstitueert en verbonden heeft, ten 
 behoeve van de Messieurs Johannes van Zijl en Soon, en verdere 
 penningen door haar ten behoeve van Comparantes Principaal uijt- 
 geschoten en betaalt, daar toe sijns Principaals persoon en goederen 
 verbindende als na regten, onder renunciatie van alle strijdige ex- 
 ceptien.  Actum den 12. Augus. 1771. 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen, soo veel nodig als dien- 
 stig als Geerfden in Veluwen, compareerden Geertruijd Sandbergen 
 Weduwer en getugtigden Boedelhouderse van wijlen Hendrik 
 Foijman, geassistert met den Roeijdrager Gelderman als haar 
 gekoren Momboir ter eenre, Steven Foojman, Cornelis Aardsen 
 Koning en Mechtelt Foojman Ehelieden, de Vrouw met haar 
 Man geassisteert, als Erfegamen ab intestato van wijlen 
 gem. Hendrik Foojman ter andere sijde, en verklaarden samentlijk 
   in 
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 in deser voege te zijn overeengekomen: 
 dat de eerste Comparante aanvankelijk renuncieert van alle 
 advantages en prærogativen, haar uijt kragt van huwlijks 
 voorwaarde tussen haar en wijlen haar overleden Eheman 
 d.d. 26. febr. 1767 opgerigt competerende op den boedel en 
 nalatenschap van haar voorsr. Eheman, en dien volgens 
 in deser voegen met elkanderen hebben geconvenieert, 
 dat Steven Foojman voor de eene helft en Cornelis Aard- 
 sen Koning en Mechtelt Fooijman Ehelied. voor de andere 
 helft in een vollen en volkomen eijgendom sullen hebben 
 de volgende door wijlen Hendrik Fooijman te huijwlijk 
 aangebragt en staande huijwlijk aangekofte goederen, te 
 weeten: 
 een huijs in de Hoog Straat, soo als hetselve thans bij 
 Wijnik van Dasselaar bewoont werd; 
 een camp, gelegen binnen deser Stad Schependom in den 
 enck genaamt De Bijla, soo en als door Jan Beertsen 
 in pagt gebruijkt werd; 
 een agtste part in een erve genaamt De Peereboom, gelegen 
 in den Ampte van Ermelo Buurschap Telgt; 
 en eijndelijk een groeve in de Groote Kerk binnen dese Stad, ge- 
 legen tussen de beijde kerkdeuren; 
 daar benevens sal haarlieden in maniere voorsr. in eijgendom 
 competeren de navolgende goederen, soo als deselve aan meer 
 gem. Hendrik Fooijman en Geertruijd Sandbergen Ehelieden 
 bij magescheijt over den boedel en nalatenschap van wijlen 
 Aard Reijntsen Konink, den 25. Februar. 1771 opgerigt, bij lo- 
 ting zijn toebedeelt als: 
 een plaats of erve, gelegen in den Ampte van Ermelo Buur- 
 schap Horst, genaamt Silverschoon, met twee daar 
 onder hoorige campjes en het stroetjen, soo als samentlijk 
 door Hendrik Cornelissen in pagt gebruijkt werd, doende in 
 verponding 2:15:4, volgens den teneur van geseife mage- 
 scheijt gewaardeert op   ……………. 1200-:- 
 een campje lands genamt Den Schraam, doen- 
 de in ordinaris verponding :-8-6, mede als 
 voorñ. gewaardeert op     ………….   100-:- 
 de helft van een camp genaamt De Elscamp, 
 doende in ordinaris verponding :-6:12 als voorñ. 
 gewaardeert op   ……………………   350-:- 
 een camp saajland, genaamt de Halve Campjes 
 doende in ordinaris verponding :-6-6, gewaar- 
 deert als voorñ. op    ……………….   340-:- 
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 1/12 gedeelte in een akkermaals bosch ge- 
 naamt de Aller Bosch, als voorñ. gewaardeert op  …………………     70-:- 
 alle in voorsr. Ampt en Buurschap gele- 
 gen 
 een camp genaamt Glasemakers Camp 
 gelegen in deser Stad Schependom, doende 
 in ordinaris verponding 2:8:8, als voorn, 
 gewaardeert op   ………………….           500-:- 
 een camp gelegen in Stads Schependom aan 
 Westen, doende in ordinaris verponding 2:7:14 
 als voorn, gewaardeert op    …….           400-:- 
 dan nog een hoekje buijten lands genaamt 
 ’t Cipjen, gelegen bij de Hagemehen, vol- 
 gens gem. magescheijt geen geld waar- 
 dig. 
 Aan welke soo aangebragte, aangekofte en aangeerfde 
 goederen Geertruijd Sandbergen als Weduwe en Tugtenaresse 
 van meergem. Hendrik Fooijman haar leven lang de tugt 
 sal hebben en behouden, sullende tegens het genot der 
 vrugten de lasten moeten dragen. 
 Dat Geertruijd Sandbergen van stonden aan gehouden en ver- 
 pligt sal weesen om aan haar voorsr. Ehemans Erfgenamen 
 over te geven alle desselfs klederen en ’t geen verder tot 
 sijn lijf is gehorende geweest, mitsgaders alle die nog in 
 wesen zijnde gereede goederen, welke wijlen haar voorsr. 
 Eheman bij het ingaan van ’t huijwlijk heeft aangebragt, 
 gelijk een en ander bij haar naa waarheijt sal werden 
 opgegeven. 
 En eijndelijk dat gemelte Geertruijd Sandbergen voor sig in eij- 
 gendom sal behouden alle de contante penñ. die in den 
 boedel werden gevonden, benevens alle verdere gerede en 
 meubilaire goederen, sonder daar van eenige rekenschap 
 ofte uijtrigting aan ijmand, wie hij sij, te doen, waar tegens 
 sij sal moeten lasten en alleen dragen alle de schulden en 
 lasten van den boedel, selfs die der begrafnis van haar over- 
 leden Man, de acte der tugt verburging der reets gespeci- 
 ficeerde goederen, alsmede het collateraal, sonder daar 
 voor ’t zij selve, ’t zij haar Erfgenamen, eenige restitutie 
 te kunnen vorderen. 
 Hebbende partijen dese acte van boedelscheijding in alle 
 min en vriendelijkheijt opgerigt, belovende deselve in alles 
 te sullen naa koomen, daartoe over en weder verbin- 
   dende 
  



 453

ORAH-154  1771 fol.305vso. 
 
 dende haarlieder personen en goederen ten bedwang en 
 submissie als naa regten, renuncierende ten dien eijnde 
 van alle exceptien dese contrarierende, in specie van 
 ’t geven van inventaris en het verburgen van de tugt 
 binnen ses weeken naa doode van den Overledene. 
 T’ oirkonde is dese bij ons als Schepenen en Geerfden 
 nevens de Comparanten getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk, den 19. Augusti 1771. was nevens seven 
 onderscheijde cachetten in rooden lak met diverse 
 handen getekent: D. Boonen, H.C. van de Graaff, 
 Anna Geertruijd Sandbergen, J. Gelderman, 
 Steven Fooijman, Cornelis Koning, Megtelt Fooij- 
 man. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Anna 
 van Natten, meerderjarige Jongedogter, sieck te bed leggende, 
 dog haar verstand ten vollen magtig, verklaarde mits dese 
 uijt onderlinge liefde en toegenegentheijt, sonder inductie 
 of persuatie van ijmand, te institueren en aantestellen, 
 gelijk sij doet kragte deser, tot haar eenige en univer- 
 sele Erfgenaam haar volle Suster Maria van Natten, 
 Vrouw van Willem Schoonenberg, met uijtsluijting van 
 alle anderen, in specie van de nagelaten Kinderen van 
 haar halve Suster Maria van den Ouwenland, in 
 leven Huijsvrouw van Jacob Brouwer, om naa haar 
 overlijden alle desselfs nagelaten goederen in een vollen 
 en volkomen eijgendom te hebben en besitten. Bege- 
 rende dat dese als haar laatste en uijterste wille 
 mag gelden als testament, legaat, codicil, soo als best 
 naa haar dood sal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen 
 Harderwijk, den 24. Augus. 1771. was nevens twee cachetten 
 in rood lak getekent: Jan Apeldorn, D. Boonen. 
 
 Voor Apeldorn en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvanks regt is, voor het erf en sterfhuijs van 
 wijlen Anna van Natten Dirk Buijtenhuijs en Hendrik Seij- 
 ne; des beloofde Maria van Natten, Vrouw van Willem 
 Schonenburg, eenige en universele Erfgenaam ex testamento 
 van haar ov erledene Suster Anna van Natten, dese haare 
 Burgen te vrijen als regt is.  Actum den 26. August. 1771. 
 
 Voor Boonen en H.C. van de Graaff compareere de Heer 
 Carel Christiaan Novisadi, Muntmeester van de Provin- 
 ciaale Geldersche Munte binnen dese Stad, en verklaar- 
 de met de Heer Antonij Grill en Zoonen tot Amsterdam  
   woon 
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 woonagtig, soo wegens gelevert muntmateriaal als ter leen 
 gefourneerde penningen te hebben gerekent en geliquideert en 
 bevonden schuldig te zijn per rest eene somma van vijfthien 
 duijsent agt hondert vier en dartig gulden, sestienstuijvers en vier 
 penningen, gelijk den selven aan gem. Antjonij Grill en Soo- 
 nen gem. summa van  ƒ 15834:16:4 kragt en mits desen be- 
 kende schuldig te zijn en ten vollen te sullen voldoen; tot se- 
 curiteijt van welke penningen den Comparant verbond sijn 
 persoon en goederen, actien en crediten, waar ter plaatse deselve 
 gelegen, bevonden en uijtstaande mogten zijn, in specie sodane 
 goederen en effecten als den Comparant van wijlen sijn Vrouw 
 Zalr. Mechteld Hilke in tugt is besittende, en daar van den 
 eijgendom op de Kinderen van Alijda Jacoba Hilke in leven 
 getrouwd geweest aan voorñ. Heer Anthonij Grill en bij den- 
 selve in Echt verwekt, is gedevolveert, ten effecte het ge- 
 melte A. Grill en Zoonen sal vrijstaan om de jaarlijkse 
 vrugten en opkomsten van voorsr. goederen, bestaande in  
 een huijs op de Keijsersgragt bij de Schouburg, alsmeede 
 twee pakhuijsen, genaamt Moscouw en Wolijta, op den 
 Princegragt bij de Raamstraat tot Amsterdam, jaarlijks 
 te mogen ontfangen en het suijvere montant na aftrek 
 der gewone lasten en reparatien in mindering van voorsr. 
 schuld te mogen verstrekken tot dat de meergem. pennin- 
 gen sullen wesen voldaan, sodanig nogtans dat het den 
 Comparant sal vrijstaan om gedurig meerdere penningen 
 te mogen betalen, dewelke dan meede in mindering sullen 
 gerekent moeten worden. Voorts verklaarde de Comparant 
 mits dese te constitueren en magtig te maken de Heer An- 
 tonij Grill Junior, mede woonagtig tot Amsterdam, ten eijnde 
 om uijt naam en van wegens de Comparant tot Amsterdam, 
 ’t zij gerigtelijk off notarieel, te passeren nadere acte van ver- 
 band en overgifte der voorsr. tugtgoederen off wel derselver 
 revenues, soo en als sulks na coustume locaal nodig wesen 
 mogte, en als dan daar omtrend te doen en verrigten het 
 geene den Comparant, selfs præsent zijnde, soude konnen 
 mogen off moeten doen, met belofte van ratihabitie en indem- 
 niteijt, onder verband en submissie als na regten.  Actum den 30. 
 Augus. 1771. 
 
 Wij, Jan Apeldorn en Harmen Hendrik Pannekoek, Schepenen 
 der Stad Harderwijk, doe kond en verklaren mits deese, dat wij 
 ten huijse van Dirk Buijtenhuijs, alwaar Hendrica Padden- 
 burg Weduwe Brouwer onlangs overleden is, zijn versogt te 
   ko 
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 koomen, en aldaar zijnde, aan ons is overgegeven seker be- 
 sloten papier houdende volgende superscriptie: = voor ons onder 
 = geschrevene Schepenen der Stad Harderwijk compareerde 
 = Hendrica Paddenburg Weduwe Brouwer, zijnde wel eenig- 
 = sints swak na den lighame, dog haares verstands, me- 
 = morie en uijtspraak volkomen magtig, welke aan ons 
 = heeft vertoont en overgegeven dit besloten instrument 
 = waar in sij verklaarde begrepen te zijn haare laatste en 
 = uijtterste wille, welke sij begeerde dat naa haar overlijden 
 = mogte volomen effect sorteren en agtervolgt werden 
 = ’t zij als testament, codicil, legaat, of soo als best naa 
 = regten soude kunnen bestaan. 
 = T’ oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en ge- 
 = segelt binnen Harderwijk, op den 16. Augus. 1771. was 
 nevens drie cachetten in rood lak getekent  Jan Apel- 
 dorn, H.H. Pannekoek, H.J. Schrassert loco Secret. 
 Vervolgens hebben wij de seguls geexamineert, deselve 
 gaaf, geheel en ongevitieert bevonden, de enveloppe 
 geopent zijnde in tegenwoordigheijt van des Overledens 
 naast bestaande Vrienden is het ingesloten papier of 
 instrument op en voorgelesen, soo en in dier voegen als 
 bij transfix onder het cachet van onsen Secretaris hier 
 aan geanncteert is, versoekende de respective Gein- 
 teresseerden dat dit een en ander behoorkijk mag werden 
 geregistreert en aan haar copie authentijcq gegeven. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen 
 
 Harderwijk, den 5. Septemb. 1771; was nevens twee chachet- 
 ten in rood lak getekent  Jan Apeldorn, H.H. Pannekoek. 
 in margine ’t transfix met een cachet in rood lak gete- 
 kent H.J. Schrassert, Burgemeester der Stad Harderwijk 
 loco Secretaris. 
 Superscriptie 
 Voor ons, ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijk, com- 
 pareerde Hendrica Paddenburgh Weduwe Brouwer, zijnde wel 
 eenigsints swak nae den lighame, dog haeres verstands, me- 
 morie en uijtspraak volkomen magtig, welke aan ons heeft 
 vertoont en overgegeven dit besloten instrument, waar in 
 sij verklaarde begrepen te zijn haare laatste en uijtterste 
 wille, welke sij begeerde dat naa haar overlijden mogte 
 volkomen effect sorteren en agtervolgt werden, ’t zij als 
 testament, codicil, legaat, of soo als best naa regten 
 soude konnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en gesegult 
   bin 
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 binnen Harderwijk, op den 16. August. 1771. was nevens drie cachet- 
 ten in rood lak getekent  Jan Apeldorn, H.H. Pannekoek, H.J. 
 Schrassert loco Secret. 
 
 Testament 
 Ik, Hendrika van Paddenburg Weduwe van Jacob Brouwer 
 makt mijn testamendt met mijn volkomen uijtterste wil 
 mijn Erfgenaam mijn Suster Cornelia van Paddenburg 
 en Peternela en Margrita en Johannis Bosman, mijn Susterts 
 Kinderen van Maria Paddenburg. 
 Verders legaatere Anna van Natten, die mijn met liefde 
 en veel genegentheijt heeft opgepast, uijt den boedel een 
 somma van dri hondert guldens, en mijn diamante boodt 
 en granaate ketting, en mijn swarte sijie rouwjapon 
 en beste kleurde side rok. 
 Verders legater ik aan Elisebedt Brouwer, jongste Dogter 
 van mijn gewesen Man Jacob Brouwer mijn fijnne oor- 
 lijetten en een silver tuijgjen, en een stuk sis en voering 
 tot een japon. 
 Verders legatere ik Barnada Hendrika Bosman, jongste Dogter 
 van Jan Bosman, mijn fijne diamante ring en een paar 
 agaate belleiens in het goudt gesedt, en een silver knip- 
 buijgelien en twee groote punt haaken. 
 getekent Hendrika van Paddenburg Weduwe van Jacob 
 Brouwer. 16. Augustus 1771. 
 
 Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerde Mr. H. 
 J. Ardesch als Volmagtiger van Bmr. Hendrik Brantsen en ver- 
 klaarde bij dese te stellen tot Burge Willem Brinkink, 
 geerfde Burger deser Stad, die præsent zijnde die burgtogt 
 onder verband van sijn persoon en goederen heeft op sig en 
 aangenomen en ten effecte van een contra verburging voor  
 de kosten van soodane appel als door Mr. E.J. Ammon, als 
 Volmagtiger van Juffer C.M. Vernezobre en van J. de Leuze 
 van Lancizolle, van eene sententie bij het Ed. Scholten- 
 gerigte van Harderwijk tusschen haarlieden als Hr’n en des 
 Comparants Principaal als Verwn. den 3. Augustij deses jaars 
 ergaan, op den 12e. daar aan volgende voor gem. Scholtengerigte 
 gepasseert, en daar van op den 27e. der geseide maand insinuatie 
 gedaan is; des beloofde den Comparant p.q. dese sijne Burge 
 allenthalven te vrijen en quaranderen als regtens, 
 onder gelijk verband van sijn Principaals persoon en goederen 
   ten 
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 ten fine als na regten.  Actum den 5. September 1771. 
 
 Voor Apeldorn en Scheltinga loofden en wierden Burgen, als 
 voorvank regt is, Hendrik Sikken en Jan Bosman voor het 
 erf en sterfhuijs van Hendrica Paddenburg Weduwe Jacob 
 Brouwer; des beloofden Dirk Buijtenhuijs en Cornelia van 
 Paddenburg Eheliedn., Hendrik Zeijne en Petronella Bos- 
 man Ehelieden en gemelte Jan Bosman, sig sterk ma- 
 kende voor sijn Dogter Margareta Bosman en Johanna  
 Bosman, als Erfgenamen testamentair volgens dispo- 
 sitie van den 16. Augustus 1771 van voors  Weduwe 
 geseide Burgen te vrijen als erfhuijs regt  is.  Actum 
 Harderwijk, den 6. September 1771. 
 
 Voor H. van Westervelt en Apeldorn Schepenen loofden en 
 wierde Burgen, als voorvank regt is, Wouter Gerretsen 
 en Aard Roest voor het erf en sterfhuijs van Wijmtje 
 Jochems Weduwe van Laurens Jansen; des beloofden 
 Jannetje Laurens en Gerret Gerretsen en Woutertje 
 Laurens Ehelieden, Kinderen en Erfgenamen van voorsr. 
 Weduwe geseide Burgen te vrijen als erfhuijs regt is. 
 Actum Harderwijk, den 10. Septemb. 1771. 
 
Geprothocoll ten Voor Van de Graaff en De Meester Schepenen compareerde 
nieuw. prothoc. Rubr. Carolus Christiaan Novisadi, Muntmeester van de Provinci- 
Vije Straat fº.68 ale Geldersche Munt, dewelke bekende opregt en deugdig 
 schuldig te zijn aan den Burgermeester Jan Apeldorn 
 eene somma van 516.19.10 per rest van meerdere 
 soo van geleende penningen als geleverde en bij hem Com- 
 parant ontfangene waaren, daarenboven bekende hij nog 
 schuldig te zijn aan sijn Soon Andreas Apeldorn een somma 
 van 146 gulden wegens voor hem Compt. betaalde penningen 
 en gelevert bier, zijnde te saamen ƒ 662.19.10, welke 
 penñ. de Compt. beloofde aan gem. Burgermr. te samenin 
 eene somma te sullen voldoen, als meede het geene hij 
 nog verschult mogte worden, de eerste met de laatste 
 penning, alles met een interesse van 3 per cent tot de 
 dag van betaling toe; ten welke eijn de hij Compt. niet 
 alleen verbinde sijn persoon en goederen, maar heeft daar 
 en boven met sijn vrijen wille, na volkomen informatie 
 van verwillekeuringsregt bij parate executie, verwille- 
 keurt,als naa Stadregt eijgent en behoort, alle sijne ge- 
 rede en ongerede goederen, hebbende en toekomende, geene 
 van alle uijtgesondert, om alle hinder en schaade met de 
 kosten daar aan te verhalen. Tot nakominge van het gunt 
 voorsr. verbind hij Comp. kragt deses als na regten, met re- 
 nunciatie van alle strijdende exceptien, met submissie meede 
   aan 
  



 458

ORAH-154  1771 fol.308 
 
 aan de Hoove Provinciaal van Gelderland, ter keuse van gemelden 
 Burgermr.  Actum den 11. Septemb. 1771. 
 
Geprothocoll. ten Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerde de Heer 
nieuw prothoc. Rub. Carel Christiaan Novisadi, Muntmeester van de Provinciale 
Vijhe Straat fº.68 Geldersche Munte binnen dese Stad, en verklaarde opregt en deug- 
 delijk schuldig te weesen aan onsen meede Raadsvrind den Heer 
 Mr. Heribert van Westervelt wegens ter leen verstrekte penningen 
 1º. eene summa van twaalf hondert gulden vermogens hand- 
 schrift de dato den 28. Augus 1768; 
 2º. een summa van vier hondert gulden, meede vermogens hand- 
 schrift van den 20. Augus 1770; 
 dus te saamen renderende de totale summa van sestien 
 hondert gulden. 
 Tot securiteijt van voorsr. penningen heeft den Comparant, 
 naa voorgaande informatie van verwillkeurings kragt en 
 werking, verwillekeurt alle de gerede goederen, soo van instru- 
 menten op de Munt sijn S in eijgendom toebehorende, alsmede 
 desselfs meubilaire goederen en generalijk alles wat eenig- 
 sints tot het gerede gehoort, niets hoe genaamt daar van 
 uijtbescheijden, om alle hinder en schaade bij parate executie 
 buijten form van proces als bij aankering daar aan te ver- 
 haalen, werdende mits dese wel uijtdrukkelijk gemortifi- 
 ceert en vernietigt soodane handschriften als van voorsr. 
 capitalen respectivelijk mogte wesen gepasseert.  
 Boven en behalven dese gerede goederen verbint den Comparant 
 all ’t geld ’t welk den selven bij slot van rekening in eijgendom 
 naa het ligten van de muntbusch mogte competerende zijn 
 en bij verdere insuffisance verbind den Comparant den gehelen 
 opstal van ’t Wester Blokhuijs, soo en als ’t selve thans door 
 hem beseten werd, met renunciatie van alle exceptien dese 
 contrarierende, in specie van ongetelden gelde.  Actum Harder- 
 wijk, den 12. Septemb. 1771. 
 
1771 21 Octob. voldaan Voor deselve Schepenen compareerde deselve Comparant, dewelke 
 bekende aan den Smitmeester en de gesamentlijke Gesellen van 
 de Munte deser Provincie opregt en deugdelijk schuldig te zijn 
 een somma van negentien hondert Caroli guldens, procederende 
 wegens arbeijtsloonen van gemunte specien, alles volgens  
 rekening daar van geformeert, welke somma den Comparant 
 beloofde te sullen betalen sooras sulks hem mogelijk soude 
 zijn en uijtterlijk binnen de tijd van ses weeken; Tot nakoming 
 van het gunt voorsr. verbind den Comparant sijn persoon en 
 goederen en heeft daarenboven tot meerdere securiteijt, naa 
 volkomen informatie van verwillkeurings regten, verbonden en 
 bij parate executie en aankering verwillekeurt, doende sulks 
   kragt 
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 kragt deses, alle sijne gerede goederen, geene van dien 
 uijtgesondert, om alle hinder en schaade daar aan te 
 verhaalen, alles onder verband en submissie als na regten 
 en renunciatie van alle exceptien den inhout deses 
 eenigsints contrarierende.   Actum den 12. Septemb. 1771. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde deselve Comparant 
 en bekende mits desen opregt en deugdelijk schuldig te 
 zijn aan de Heer Grerret Prasse tot Amsterdam ofte 
 sijn Erfgenamen eene somma van drie duijsent negen 
 hondert agt en sestig gls. 17 st. 8 pen., vermogens afrekening 
 en liquidatie op gisteren tusschen den Comparant en 
 de Heer John. Albert Prasse als Volmagtiger van voorñ. 
 Gerret Prasse gesloten en getekent, quo relatio; verbin- 
 dende den Comparant des wegens sijn persoon en goederen ende 
 tot meerdere securiteijt van voorsr. ƒ 3968:17:8 heeft den 
 Comparant met sijn vrije wille, na volkomen informatie 
 van verwillkeurings rechten, verbonden en bij parate executie 
 ende aankeringe verwillkeurt kragt deses all sijne ge- 
 rede goederen, geen van die uijtgesondert, omme alle 
 hinder en schade daar aan te verhalen, met renunciatie 
 van alle exceptien den inhout deeses eenigsints contrari- 
 erende.  Actum den 13. Septemb. 1771. 
 
 Voor De Wolff en Apeldorn loco Pannekoek Schepenen 
 en tijdelijke Rigters compareerde Jacob Doorschot en ver- 
 klaarde, omni meliori modo salvis quibuscumq exceptioni- 
 bus et defensionibus juris, te doen pandkering tegens 
 sodane informele en nulle peijndinge, als Claas Laurens 
 Louwe op den 14. Aug. 1771 aan des Comparants gerede goederen, 
 actien en crediten, en bij insuffisance van dien op desselfs 
 ongerede goederen, heeft ondernomen, waar van ten dagte die- 
 nende genoegsame redenen gegeven sullen worden. 
 En heeft den Comparant voor een boete van een onvermoede- 
 lijke kwade pandkeringe geconsigneert twaalf H £ 
 en verklaart dat hij de te onregt bepeinde goederen loco 
 cautionis sub nexu pignorationis ten effecte als nae 
 rechten, ten plaatse daar die bepeijnt zijn sal laten 
 berusten.  Actum den 17. Septemb. 1771. 
 onderstond Memorie voor een Roeijdrager der Stad 
  Harderwijk. 
 om met consent des Heeren ter instantie van Jacob Door- 
 schot sig te vervoegen bij de Heer en Mr. J. Apeldorn als 
 Gevolmagtiger off gesubstitueerde Volmagtiger van Claas Lau- 
 rens Louwe, en denselven te insinueren voornstaande 
 acte van pandkeringe, alles om te strekken ten effecte 
 als nae rechten, onder protest van kosten en met versoek 
 van relaas voor gebeur. 
   nog 
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 nog lager den Roeijdrager Van Werven gigt, dat den Advocaat J.H. Apel- 
 dorn qq boven staande acte van pandkering met d’onderstaande 
 insinuatie voor geinsinueert heeft aangenomen, dese morgen 
 even voor agt uijrh, daar benevens de 12 H £ geconsigneert en van 
 dese copie versogt.  Actum et relatum 17. Sept. 1771. 
  get  Abr. van de Graaff, Secr. 
 
 Voor deselve Schepenen en tijdelijke Rigteren compareerde Jacob 
 Doorschot en verklaarde, omni meliori modo salvis quibuscumque 
 exceptionibus et defensionibus juris, te doen pandkeringe tegens 
 sodane informele en nulle peijndinge, als Jacob Roll op den 
 14. Aug. 1771 aan des Comparants gerede goederen, actien en crediten 
 en bij insuffisance van dien op desselfs ongerede goederen heeft onder- 
 nomen, waar van ten dage dienende genoegsame redenen gegeven 
 sullen werden. En heeft den Comparant voor een boete van een 
 onvermoedelijke quaade pandkeringe geconsigneert twaalf H.£ 
 en verklaart dat hij de te onregt bepeinde goederen, loco cau- 
 tionis sub nexu pignorationis, ten effecte als nae regten 
 ter plaatse daar die bepeint zijn sal laten berusten.  Actum 
 den 17. Septbr. 1771. 
 onderstond Memorie voor een Roeijdrager der Stad 
  Harderwijk. 
 om met consent des Heeren ter instantie van Jacob Doorschot 
 sig te vervoegen bij de Heer en Mr. J. Apeldorn als Volmagtiger 
 off gesubstitueerde Volmagtiger van Jacob Roll, en sijn Ed. ken- 
 nisse te geven van de voorstaande acte van pandkeringe, 
 om te strekken ten effecte als na rechten, onder protest 
 van kosten en met versoek van relaas voor gebeur. 
 nog lager Den Roeijdr. Van Werven gigt dese acte van pandkering 
 aan den Advocaat J.H. Apeldorn qq te hebben geinsinueert, mits- 
 gaders de onderstaande insinuatie dese morgen even voor agt 
 uijrh, en 12 H £ geconsigneert.  Actum et relatum den 17. Septemb. 
 1771 get Abr. van de Graaff, Secr. 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerde de Hoog Welgeboren 
 Freule Helena Petronella van den Clooster, geadsisteert met den 
 Hoog Welgeboren Heer Gerret Nicolaas van Holthe, haaren 
 gekoren Momber, dewelke verklaarde magtig te maken en te 
 constitueren, doende sulks kragt deses, den Heer en Mr. Hen- 
 dril Johan Ardesch, om in haar Constiuantes naam en van 
 haerent wegen opdragt te doen en te transporteren het erve 
 en goed, genaamt De Hoeven, gelegen te Uddel, sampt een vierel 
 holts in Meervelder Bosch, als ook een huijs, staande in de 
 Donkerstraat der Stad Harderwijk, agtervolgens de respective 
 koopscontracten, de penningen te ontfangen en daar voor 
 te quiteren, de evictione te caveren en voorts alles te 
 verrigten wat sij Comparante, præsent zijnde, selfs soude 
   mo 
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 mogen, moeten en kunnen doen; belovende all het geen 
 door den Heer Geconstitueerde in dese sal worden verrigt 
 van vollen kragt en waarde te sullen houden, even 
 of het door haar Constituante in persoon ware ge- 
 schiet, en sulks alles onder de clausule van rati- 
 habitie en indemnisatie als na regten.  Actum 
 Harderwijk, den 20 Sept. 1771. 
 
 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerde 
 Jan van Asselt, Burger en Inwoonder alhier, dewelke ver- 
 klaarde sig te stellen tot Burge voor de kosten van 
 sodaenig appel als Juffr. C.M. Vernezobre, en mede 
 soo veel nodig off dienstig J. de Leuze van Lancizolle, 
 den 12 Augs. 1771 geinterponeert hebben in haar saake 
 tegens Burgermr. H. Brantsen voor het Scholten Gerigt 
 deser Stad geventileert en gesententieert den 3. Augs. te 
 vooren, alles onder verband van sijn persoon en goederen 
 als na regten.  Actum den 21. Septemb. 1771. 
 onderstond  geregistreert ten signate van ’t Scholten Gerigt 
 der Stad Harderwijk, den 21. Sept. 1771. 
                      get.  H.J. Schrassert. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 Zeger Karssen en Evertje Gosens Echteldn., de Vrouw met 
 haar Man geassisteert, en verklaarden in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft en kragt deser te 
 cederen en transporteren, aan en ten erflijken behoeve 
 van Evert Bunschoter, de helft in een camp, gelegen 
 aan Westen, tussen die van de Heeren van Westervelt 
 ter eenre en die van Burgermr. De Vries ter andere sijde, 
 welker wederhelft den Koper in eijgendom toebehoort, be- 
 swaart met soodane lasten als reets bij Koper bekent zijn, 
 sulks voor een summa van drie hondert en vijftig gulden 
 vrijgeld, waar van Comparanten bekennen voldaan en 
 betaalt te weesen, des beloofden voorsr. halve camp te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de 
 verponding 1770 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 Harderwijk, den 24. Septemb. 1771. 
 
 Voor Van de Graaff en Pannekoek Schepenen compareerde 
 de Heer Carel Chrisn. Novisadi, Muntmeesr. van de Provin- 
 ciale Munte binnen dese Stad, en verklaarde opregt en 
 deugdelijk schuldig te zijn aan den Koopman Jan Hendk. 
 Bakker, soo aan verschoote penñ. als van goederen, eene 
 somma van drie hondert vijf en veertig gulden, welke 
 somma de Compt. beloofde te sullen voldoen aan 
 voorens gemelden Coopman Bakker vrij en schadelooos. 
   Ten 
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 Ten welke eijnde hij Compt. niet alleen verbind sijn persoon en 
 goederen, maar heeft daarenboven met sijn vrijen wille, na 
 volkomen informatie van verwillekeurings regt bij parate 
 executie verwillekeurt, als na Stadsregt eijgent en behoort, 
 sijn persoon en goederen, roerende en onroerende, hebbende en 
 toekomende, geene uijtgesondert, om alle hinder en schaade 
 met de kosten daar aan te verhaelen, met submissie als 
 na regten en renunciatie van alle strijdige exceptien.  Actum 
 in Harderwijk, d. 23. Septemb. 1771. 
 
 Voor Holthe en Van de Graaff Schepenen compareeden Teu- 
 nis Willemsen van Leuven en Trijntje van Luijk Ehelieden, 
 en verklaarden wegens opgeschoten en ter leen verstrekte 
 penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn, aan Otje van 
 Luijk ende haare Erven, eene summa van vijf hondert 
 en vijftig Caroli guldens ad 20 strs. ’t stuk, waar voor de 
 Comparanten verbonden hebben, gelijk verbinden bij desen, haare 
 personen en alle derselver gereede goederen, en boven dien 
 nog tot meerdere securiteijt, na volkomen informatie van 
 verwillekeurings kragt en werkinge van dien, hebben ver- 
 willekeurt alle haare gereede goederen, soo hebbende 
 als toekomende, niets van dien uijtgesondert, om daar aan 
 te verhaalen bij parate executie buijten forme van 
 proces, de betaling van het capitaal hier voren vermelt, 
 nevens alle verdere hinder en schade, met renunciatie 
 van alle exceptien, in specie die van ongetelden gelde.  Actum 
 Harderwijk, den 26. Sept. 1771. 
 
 Voor Pannekoek en Scheltinga Schepenen compareerden Mr. 
 Jan Hendrik Rauwenhoff en Vrouwe Cornelia Maria de Meester 
 Ehelieden, Mr. Hendrik Johan Ardesch en Vrouwe Jacomina 
 Johanna de Meester Ehelieden, Mr. Fredrik Robbert Toewater 
 en Vrouwe Mechtelt de Meester Ehelieden, zijnde sij Vrouwen 
 met haare respective Ehemannen geassisteert, Mr, Willem de 
 Meester, onsen meede Raadsvriend en Juffer Alida Henrica 
 Sophia de Meester, geadsisteert met Mr. Heijmerik Wilh. Toew 
 ter, en verklaarden als respective Kinderen en eenige en universele 
 Erfgenamen ab intestato van wijlen hunnen Vader den Hr. Mr. 
 Nicolaas Wilhelm de Meester in leven Burgermeester der Stad 
 Harderwijk, te transporteren, cederen en in vollen en vrijen eij- 
 gendom overtegeven kragt deses. aan den Heer Wilhelm van 
 Onna en sijne Erven, een dubbelt graft, gelegen te Amsterdam 
 in de Oude Kerk aan de suijdseijde in de 28sten laag Nº. 
 408 en 409 hebbende, eertijds gestaan op de naam van Anna 
       Coe 
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 Coenen Wede. Engelberd Sassenraad, en laast op den naam 
 van Nicolaas Wilhem de Meester, volgens acte van over- 
 boeking van den 12. Decemb. 1726, om daar mede te doen 
 en te handelen als sijn eijgen goed, renuntierende sij 
 Comparanten van alle sodanig regt en eijgendom, als 
 tot dato deses aan voorñ. grafstede gehad hebben, mogende 
 lijden dat de tijdelijke Heeren Kerkmeesters van voorñ. 
 Kerk het bovengemte. dubbelt graft transporteren  
 en stellen op naam van de Hr. Wilhem van Onna voorñ.  
 onder belofte van Hren. Kerkmeesters dieswegens voor 
 alle namaninge te sullen bevrijden.  Actum den 7. October 
 1771. 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden An- 
 thonij Berends en Johanna Grootes Ehelieden en verklaar- 
 den in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en kragt deser te cederen en transporteren, aan Reijer 
 Willemsen den Grooten en Hendrikje Hendriks Ehelieden 
 en haar Erven, een huijs met sijn ap en dependentien soo 
 als bij Comparanten bewoont werd, staande binnen dese 
 Stad in de Groote Markt Straat tussen de huijsen van 
 Harmen Zegers en Gerret Gerretsen Senior, doende in 
 ordinar. verponding twee gl. 11 str. en aan straatgeld 
 15 stuijvs., voor vijf hondert vijf en twintig gulden vrijgeld, 
 daar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te 
 zijn, des beloofden voorsr. huijs te wagten en whaeren 
 kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding1770, 
 heerstede geld ult. Junij 1771 en straatgeld tot dato deser 
 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder ver- 
 band en submisie als na regten.  Actum Harderwijk, den 
 12. Octob. 1771. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Mr. Hendrik Johan Ar- 
 desch als Volmagtiger van de Hoog Welgeboren Freulin Hele- 
 na Petronella van den Clooster, ingevolge acte van volmagt 
 voor de Magistraat deser Stad den 20. Septemb. 1771 gepasseert, 
 alsmede als Volmagtiger van de Hoog Welgeboren Freulins 
 Helena Geertruda van den Clooster en Roelina Gijsbertina 
 Gerdina van den Clooster tot Rhebruggen, vermogens acte 
 van volmagt voor Alb. van Riemsdijk, Scholtes van Ha- 
 velte Vledder cum annexis in het landschap Drenthe 
 den 14. Octob. 1771 gepasseert, en welke beijde acten bij ons 
 zijn gesien, gelesen en bevonden ad hunc actum gepas- 
 seert te weesen, en heeft den Comparant naamens 
 sijne voorñ. Principalinnen verklaart, vermogens koops- 
   con 
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 contract van den 18. Sept. deses jaars uijt de hand te hebben ver- 
 koft en over sulks kragt deeses te cederen, transporteren en in vollen 
 eijgendom over te geven, aan en ten erflijken behoeve van de 
 Heer W.J. Hoff en G. F. des Loges Ehelieden, een huijs en erve 
 met een hoff daar agter, staande en gelegen in de Donkerstraat 
 binnen deese Stad, met een poort en uijtgang agter de muur 
 nevens een deur kort bij de Lutteke Poort uijtkomende, zijnde 
 de poort agter de muur ten laste van dit voorsr. huijs en erve, 
 dog voorbehoudens het vrije gebruijk voor het huijs van de Heer 
 Collonel G.N. van Holthe hier naast staande, ende voorts 
 met alle regten en geregtigheden, lusten, lasten en servituten 
 tot dit parceel gehorende, soo en als hetselve laatst bij wij- 
 len Mevrouwe Elberta Johanna van den Clooster Wede. van 
 wijlen Burmr. Jacob Schrassert bewoont en gebruijkt, en na 
 derselver dood op des Comparants Principalinnen gedevolveert 
 is, ende sulks voor eene summa van vierduijsent en agt 
 hondert guldens vrijgeld, breder bij gem. koopscontract ver- 
 melt, en van welke koopspenningen den Comparant q.p. 
 bekende voldaan en betaalt te zijn, belovende over sulks 
 voorsr. parceel te wachten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt (de verpondinge, zijnde jaarlijks behalven de 
 stads stuijvers ƒ13:4:6 over ordinaris 1770 en ’t heerstede 
 geld tot ultº. Junij 1771, nevens het straatgeld over den jare 
 1771 inclusive) daar van aftedoen als erfkoops regt is, alles 
 onder verband van des Comparants Principalinnen haare 
 personen en goederen, met submissie als naa regten.  Actum 
 den 18. Octob. 1771. 
 
 Voor Boonen en Pannekoek Schepenen compareerden Rijket Apel- 
 dorn Decemersz., Eijbartus Apeldorn Desemersz en Jan Heijmenssen, en 
 verklaarden in de beste en bestendigste form regtens te constitu- 
 eren en magtig te maken kragt deeses de Heeren N.O. Pelichet 
 en Mr. Hendricus Arnoldus Hoff tot Paramaribo in Zurinamen, 
 sampt en ijder in ’t bijsonder, ten eijde om naamens de respec- 
 tive Comparanten van de Heer Christoffel Fredrik Steinmets, 
 ’t zij in der minne off met middelen rechtens in te vorderen 
 soodane penningen als gem. Heer C.F. Steinmets aan de respec- 
 tive Comparanten volgens rekeningen verschult is, en daar van nader 
 opgave onder de hand en specifique rekeningen uijt haar boeken 
 overgegeven sullen werden, daar toe soo nodig alle ingangen regtens 
 te gebruijken, termijnen te respicieren, sententien en decreten te 
 aanhooren, te caveren, accorderen, transigeren, en sulke acten te tekenen, 
 penningen te ontfangen en quiteren, en des noods zijnde 
 naamens haar Comparanten de dugtigheijt haerer pretensien 
 met ede te corroboreren, en alsoo in haar ziele te besweren 
   en 
  



 465

ORAH  1771 fol.311vso. 
 
 en voorts in het generaal, wat tot bekominge van haare 
 schuld of pretensie nodig mogte weesen, alles te doen en 
 laten geschieden wat der sake noodruft vereijsschen en de 
 Comparanten, selfs præsent zijnde, souden kunnen , mogen of 
 moeten doen, met belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 onder verband en submissie als nae regten, mits doende reke- 
 ning, bewijs en reliqua.  Actum den 18 Octob. 1771. 
 
 Voor Apeldorn en De Meester Schepenen compareerde de Heer 
 J.B. de Vries, onse mede Raadsvriend, dewelke verklaarde 
 in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maken, sulks doende kragt deses, de WelEdele 
 Agtbaare Heeren Mrs. G. Reijsiger en H.J.A. de Vries, woon- 
 agtig te Suriname, om uijt name en van wegens de Compa- 
 rant van Capiteijn Rijndert Sluijtjes, voerende ’t schip De Maria 
 Galeij, rekening en verandwoording te eijsschen wegens de 
 goederen, door de Comparant ter negotie aan gem. Capiteijn 
 medegegeven, soo voor desselfs privé, als met den Capitein 
 in Compagnie, de goederen die nog onverkogt mogten zijn, 
 voor sooveel des Comparants portie betreft, overtenemen en 
 deselve ten hoogst doenlijke prijsen te verkopen, de penñ. 
 van alles te incasseren, daar voor remises te doen, als mede 
 des Comparts. saaken, canterende op de naam van De Vries in 
 Comp. als Boekhouders van gem. schip De Maria Galij, waar- 
 tenemen, te besorgen sooveel in haar vermogen is, dat 
 ’t schip sijn last krijge, en alsdan den Capt. te noodsaken 
 tn eersten na den Vaderlande te vertrekken, ja selfs indien 
 de nood ’t vereijscht den Captn. van ’t schip aftesetten en ’t selve 
 door den Stuurman of ander des bekwaam na den Vaderlande 
 te laaten voeren, en verders alles te verrigten wat de natuur 
 van saken, derselver intrest et stijlus loci vereijsschen sal, 
 en de Compt.,selfs present zijnde, in een of ander soude kunnen 
 mogen en moeten doen, en ofschoon naa regten een speciaalder 
 volmagt gerequireert wierde, deselke de Compt. mits dese 
 voor geinsereert wil gehouden hebben, met magt van substitu- 
 tie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder verband en 
 submissie als na regten.  Actum den 6. Nov. 1771. 
 
Geprothocoll. ten nieuw Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerden Reijndert 
prothocol Rub. Hoog- Jansen en Maria Wesenhagen Echteldn., welke bekenden voor 
Straat fº.75 vs. en Ho- sig en haar Erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
ven fº. 46. penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen, aan en ten 
 erflijken behoeve van Reijer Willemsen den Grooten en Hen- 
 drikje Hendriks Eheliedn., eene summa van twee hondert 
 Caroli guldens ad 20 st. ’t stuk, daar voor belovende jaarlijks 
 op den verschijndag (heden over een jaar d’eerste) te sullen 
 betalen een rente van vier gelijke guldens van ijder hondert 
 gulden, en daar meede te continueren tot de volle aflosse 
   toe 
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 toe, die alle jaar op gem. verschijndag sal kunnen geschieden, 
 mits een vierdeel bevorens van d’eene of andere sijde opgeseijt 
 of opgeeijscht zijnde; Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten 
 en onverhoopte kosten verbinden Comparanten haar huijs, genaamt 
 Het Kromhout, staande binnen dese Stad in de Hoog Straat op 
 de hoek van de Schoemakers Straat ter eenre en dat van Andries 
 Wijgmansen ter andere sijde, soo als bij haar selven bewoont 
 werd, mitsgaders haar hof, staande buijten de Lutteke Poort 
 aan de Gragt, naast de hof van Gerret Hesselsen, soo als bij haar 
 selve werd gebruijkt, stellende tot een verdere whaarschap haar 
 personen en goederen ten bedwang en submissie als na regten, met 
 renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, in specie 
 van ongetelden gelde.  Actum Harderwijk, den 8. Novemb. 1771. 
 
 Voor De Wolff en Scheltinga Schepenen compareerden Lambert 
 Haverkamp en Johanna van Ermel Eheliedn., en bekenden voor 
 sig en haar Erven in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en kragt deser te cederen en transporteren, aan en ten 
 erflijken behoeve van Teunis Trip, een huijs, staande in de 
 Wullewevers Straat tussen de gang van Thomas Jan Walters 
 en het huijs van den Koper ter andere sijde, soo als bij Beerd 
 Olofsen thans bewoond werd, met desselfs regt en gereg- 
 tigheden, lusten, lasten en servituten, doende in ordinaris 
 verponding met de stadsstuijver drie gulden en seven 
 stuijvers, voor hondert vijf en twintig gulden vrijgeld, daar- 
 van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te wesen, 
 belovende voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, tot de verponding 1770, heerstede geld en 
 straatgeld ult. Junij 1771 incluijs, daar van aftedoen als erf- 
 koop regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 Harderwijk, den 9. Novem. 1771. 
 
Geprothoc. ten nieuw Voor Boonen en Van de Graaff Schepepen compareerde de 
prothoc. Rub. Vijhe- Heer Carel Christiaan Novisadi, Muntmeester der Pro- 
Straat fº.68. vinciale Geldersche Munte alhier, en verklsrde mits 
 deese te inhæreren en teffens mede voor den tijd van een 
 jaar te prolongeren soodane acte en schuldbekentenis en 
 vestenisse, in dato den 17. Meij 1771, als den Comparant, ter 
 summa van agt hondert en dartig guldens cum interesse, 
 ten behoeve van Lubbertus Bunskerken en Gijsje Hulsentop 
 Ehelieden of desselfs Erven heeft gepasseert, welke pro- 
 longatie sijn aanvanck sal neemen den 17. Nov. 1771, en  
   loo 
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 loopen tot 17. Nov. 1772, binnen welke termijn den Comparant 
 verpligt sal weesen voorsr. penningen               interessen 
 te erleggen, off sal geseide Ehelieden bij manquement 
 van dien ’t geen met meerdere bij voorr. acte 
 van den 17. Meij laatstleden is gestipuleert, te proseque- 
 ren ten dien eijnde deselve in allen deelen bij desen 
 inhærerende en houdende alsof alhier woordelijk ge- 
                                                                   contrarierende 
 insereerd waaren, met renunciatie van alle/ exceptien. 
 Actum 15. Nov. 1771. 
 onderstont voor soo verre mij aangaat kan lijden dat de 
 acte voor hem op den 17 Meij gepasseert sijn effect sor- 
 tere, in soo verre deese daar van komt te gewaagen 
 datum d. 16. Nov. 1771.  get. H. van Westervelt. 
 
 Voor Van de graaff en Scheltinga Schepenen compareerde Tho- 
 mas Jan Walter, te kennen gevende hoe dat desselfs Vader 
 Lodewijk Walter ten sijnen huijse alhier op den 14. deses is 
 overleden, en hij Comparant wel genegen en voornemens was 
 om sijn gem. Vader Zalr. ter aarde te doen brengen, sonder 
 dat hij daar door wil gehouden zijn den boedel van sijn gem. 
 Vader L. Walter te aanvaarden, maar in tegendeel sulks 
 alleen te doen ex causa pietatis, versoekende daarom- 
 trend dat hem Comparant dese sijne protestatie sal 
 mogen strekken voor acte de non præjudicando quatenus 
 opus, welke Schepenen dienthalve in forma consueta 
 mits desen niet hebben willen of mogen verweijgeren.  Actum 
 den 16. Nov. 1771. 
 
 Voor Van de Graaff en De Meester Schepenen compareerde 
 Vrouwe Antonetta Schrassert Weduwe G.A.J. Markloff, 
 universeel Erfgenaam ex testamento van wijlen haar 
 Swager de Heer Adolf Ambrosius Markloff in leven 
 Oud-Capt.Lt. militair onder de Troupes van desen Staat 
 te Nagapathnam op de kust Cormandel, in desen soo 
 veel nodig of dienstig geassisteert met Mr. H.J. Schrassert 
 haaren gekoren Momber, dewelke verklaarde dat de Heeren 
 Tammerus Canter Visser, Coopman en Fiscaal en Jan Asping 
 Ondercoopman tot Nagapathnam, bij testamente van voorñ. 
 Heer Adolf Ambrosius Markloff aangestelde Executeurs 
 van desselfs Boedel en nalatenschap in dato den 26. Sept. 1766, 
 aan haar Comparante ten haaren genoegen hadden ge- 
en de overgeschote penñ van daan rekening en verandwoording, van dien Boedel 
dien Boedel naa                               haar Comparantes opgaeven aan haar per wissel off assigna- 
 tie hadden overgemaakt, en voor welkes goede en trouwe 
   ad 
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 administratie, waarnemingen en behartingen van haar interest in 
 deesen, sij Comparante dus voorsr. Heeren Executeurs bij desen bedankt 
 en vervolgens meede ontslaat van derselver executeurschap.  Actum 
 Harderwijk, den 22. Novemb. 1771. 
 
 Voor de Wolff en Scheltinga Schepenen compareerde Lubbert Jansen, 
 welke bij desen verklaart te constitueren en magtig te maaken, 
 sulks doende kragte deses, Mr. J.C. Huijsman, om naamens den 
 Comparant te adieren sodane erfnis als hem van sijn Ouders is aan- 
 gestorven en op hem is komen te vervallen, die verdeijling namens 
 den Comparant te helpen dirigeren, bij verkoop van een of ander 
 parcelen transport in forma te doen, voorts penningen te ont- 
 fangen, daar voor te quiteren en in cas van dispuijt, soo een of 
 ander mede Erfgenaam des voorsr. boedel Comparant soude wil- 
 len of tragten te onthouden het geen hem volgens testa- 
 ment belooft en toegesegt is, dan tegens alle en een ijgelijk 
 in en buijten regten tam agendo quam defendendo den Comparant 
 te representeren, termijnen te respicieren, sententie te aanho- 
 ren, van het nadelige te appelleren en ’t voordelige ter exe- 
 cutie te leggen, ook om te accorderen, transigeren en met overige 
 Erfgenamen wegens gemelde Comparants ouderlijken boedel te 
 treden tot schiftinge scheijding en deijlinge, selfs alle opgerigte 
 contracten en magescheijden te tekenen, wijders alle aangedeelde 
 goederen voor den Comparant overtenemen, ook daar voor te quiteren, 
 en generalijk alles te doen en te laaten geschieden, wat den 
 Comparant, selfs præsent zijnde, soude kunnen, mogen en moeten 
 doen, en soo in het een of ander nader of specialer volmagt gerequi- 
 reert wierde, wil gehouden hebben alsof in desen geinsereert 
 ware, alles met magt van een of meer na goedvinden te 
 substitueren, met belofte van ratihabitie en indemnisatie, 
 onder verband van submissie als na regten, mits den Geconsti- 
 tueerde verpligt blijve van alles te doen behoorlijk bewijs, 
 rekening en reliqua.  Actum Harderwijk, den 2. Decemb. 1771. 
 
 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is Marten Vermeer en Rutger van 
 Werven voor het erf en sterfhuijs van Engeltje Wijgmans in leven 
 Wede. en Boedelhoudersche van Jan Arendsen; des beloofde Jan 
 Gelderman, Roeijdrager deser Stad, als Executeur testamentair 
 vermogens testamentaire dispositie van den 12. Augus. 1767 voor 
 Schepenen deser Stad gepasseert, bij ons gesien en vernomen 
 sulks te behelsen, voorsr.  Burgen te vrijen als erfhuijs regt is, 
 onder verband van des boedels goederen ten bedwang en submissie 
 als na regten.  Actum Harderwijk, den 6. Decemb. 1771. 
 
 Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerden Berend 
 Marcus en Cosman Jacob Martens, en verklaren hoe dat sij 
 bevorens een en andere prætensien tegens malkanderen hebben 
   ge 
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 gehad uijtstaande, die nu bij desen ten wedersijds genoegen 
 zijn vereffent en wel soo en in dier voegen, dat tweede Compa- 
 rant aan eerst gem. Berend Marcus sal toestellen de somma 
 van 500 Car. gulds. eens of de waarde in goederen, welke eerste 
 Comparant bij deese verklaart te hebben ontfangen. 
 Tegens welke voldoeninge dier gem. penñ. of goederen aan tweede 
 Comparant sal overgegeven worden, soo verre daar toe bevoegt: 
 1º. de Bank van Lening binnen dese Stad, bij eerste Comparant 
 geadministreert, met alle desselfs lusten en lasten, niets 
 daar van uijtgesondert, en wel op approbatie van Haar WelEd. 
 en Achtb. 
 2º. de winkel, bestaande uijt cottoenen, neteldoeken en verdere 
 goederen, door tweede Comparant aan eerst gem. ten dele toe- 
 gesonden, ook met alle lusten en lasten, soo door gem. Bank 
 van Lening verschuld mogte zijn. 
 Door welk overgeven van een en ander sij Comparanten min- 
 nelijk en vriendelijk van den anderen zijn gescheijden, dien- 
 volgens 2º. Comparant bij deese is casserende en te niet doen- 
 de alle voorgaande gerigtelijke actens, die uijt 2e. Comparts. 
 ouderlijken boedel zijn profluerende, die denselven bij dese 
 aanneemt alhier of elders te sullen laaten roijeren en 
 eerst gemelde en sijn Erfgenamen daar voor te sullen gua- 
 randeren en alles tot sijn privative laste nemen, en  
 sulks onder verband en submissie als na regten, sonder dat 
 ijts hoegenaamt tegens de eerste Comparant of sijn Erfge- 
 namen sal gereserveert of behouden werden, maar alles 
 door dese sal zijn vereffent en geliquideert.  Actum Harderwijk, 
 den 8. Decemb. 1771. 
 In margine  R.13 Dec. 1771. Haar WelEd. en Achtb. hebben 
 dese conventie geapprobeert. Actum in Camera 16. Decemb. 
 1771  onderstond  Ter ordonn. van Haar WelEd. en Achtb. get Abr. 
 van de Graaff. 
                 secr. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen compareerden Gerret 
 Lubbertsen, Beerd Lubbertsen, benevens J. gelderman en 
 Roelof Jagers als aangestelde Voogden van de onmundige 
 Kinderen, bij Jacob Lubbertsen en Reijntje Gerrets ehelijk ver- 
 wekt, verklaren hoe dat Beerd Lubbertsen en laatstgem. Com- 
 paranten, op approbatie van Heeren Overweesmeesteren, met 
 Gerret Lubbertsen geconvenieert, dus gesamentlijke Comparan- 
 ten bij dese bekennen over de nagelaten boedel wijlen Reijnt 
 Lubbertsen gecontracteert te hebben, en wel in dier voegen 
 dat den eersten Comparant sal behouden de halfscheijt van 
 den inboedel, alsmeede de halfscheijt van huijs en hof, 
 gelegen in het Schependom Hierden, soo en als hetselve 
 tegenswoordig bij dien Comparant gebruijkt en bewoont word 
 welke wederhelft der gemelde gerede en ongerede goederen 
    tus 
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 tussen Beerd Lubbertsen en voorñ. Voogden egalijk sullen verdeijlt 
 en geprofiteert, vervolgens alle verdere ongerede tot en in dien 
 boedel gehorende tussen alle voorñ. Comparanten en wel in drie 
 portien sullen moeten in verdeijling gebragt worden, alles nogtans 
 met dien verstande, dat eerste Comparant volgens onderlinge con- 
 ventie, als bij dese nog aanneemt, geen van dien sijn toege- 
 deijlde goederen, soo gerede als ongerede, te sullen verpanden, 
 beswaaren of quovis modo alieneren, ten ware sulks uijt nood 
 of tot noodsakelijken onderhoud moest geschieden, en welke 
 gem. goederen dan na dode van eerste Comparant tussen overige 
 gemelde egalijk sullen geprofiteert en van alle welke de 
 nodige inventaris sal gemaakt werden, sonder dat een ijder van 
 Comparanten eenige actie of regt over ’t testament, tussen Reijnt 
 Lubbertsen en Gerret Lubbertsen den 8. Junij 1765 opgerigt, is 
 gereserveert houdende, maar alles hoegenaamt door en bij dese 
 sal zijn en blijven gemortifieert.  Actum Harderwijk, den 18. 
 Decemb. 1771. 
 in margine  R.20.dec. 1771. Haar WelEd. en Achtb. gehoort de 
 consideratien van Overweesmeesteren, hebben sooveel de 
 minderjarige aangaat dese conventie geapprobeert. Actum 
 in Camera den 20. Dec.1771.  onderstont Ter ordonn van deselve 
 get Abr. van de Graaff.  
 
Geprothocoll. ten Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerden Peter 
nieuw. prothoc. Rubr. Lubbertsen en Steijntje Peters Eheldn. en bekenden wegens op- 
Hierden fº.381vs. genomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deug- 
 delijk schuldig te zijn, aan Jacob van Wanrode en Lambertje 
 Cobus Eheldn. ende haare Erven, eene summa van een hondert 
 en vijftig guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk, daar van sij jaarlijks 
 beloofden te betalen een interesse van vier per centum, dus 
 ses gulden, en daar in te continueren tot de finale aflosse 
 des capitaals toe, welke aflosse alle jaar sal kunnen, moo- 
 gen off moeten geschieden, mits de opsage een vierdeel jaars 
 te vooren van een van beide zijden gedaan werde; verbindende 
 tot securiteijt van dien haar personen en goederen, met submissie  
 als na regten en renunciatie van alle exceptien, in specie 
 van ongetelden gelde. 
 Voorts compareerden Jacob Dirksen en maritje Cornelissen Eheldn., 
 dewelke op versoek van eerste Comparanten tot meerder securiteijt 
 van voorsr. capitaal en renthe verbinden en tot een speciaal 
 onderpand gestelt hebben een camp lands, grood ongeveer twee 
 schepel, gelegen in den Hierder Lage Eng in ’t Schependom 
 van Harderwijk, bij haar selfs gebruijkt werdende, ten 
 eijnde aan dat parceel alle hinder en schaade te kun- 
   nen 
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 nen verhalen, belovende de twee eerste Compartn. ter 
 saake voorsr. de 2 laatste Comparanten ten allen tijde te 
 guaranderen en vrijen als regt is, onder gelijk verband en 
 submissie als naa regten.  Actum den 14. Decemb. 1771. 
 
 

Lectum et recognitum 
 

13. Januar. 1772. 
 

 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerde 
 Cosman Jacob Marius, welke bekende als mede Erfge- 
 naam van wijlen sijn Vader Jacob Marius, vermogens 
 magescheijt tussen hem Comparant en desselfs Broe- 
 ders Heijman Jacob Marius en Lijman Jacob Marius, op 
 den           December 1770 tot Nijkerk opgerigt, te continueren 
 in de Bank van Lening binnen dese Stad. 
 En vermits Haar WelEd. en Achtb. bij resolutie van den 
 16. Decemb. 1771 hem Comparant de administrarie van de 
 Bank van Lening geaccordeert hebben tot ult. April 1772 
 incluijs, verklaart en mits dese belooft en aanneemt voorsr. 
 Bank van Lening agtervolgens de ordonnantie en regle- 
 ment, den 20 Maart 1755 gearresteert, gedurende die tijd 
 waartenemen en te administreren, deselve punctuelijk 
 naa te leven en te agtervolgern, voorts te voldoen ’t gunt 
 den voorigen Bankhouder Berend Marius, welke uijt 
 naan en van wegens des Comprts. voorsr. Vader gem. Bank 
 heeft waargenomen, aan de respective Godshuijsen nog 
 mogte schuldig wesen en Comparant naa proportie van 
 de tijd mogte verschuldigt worden, als meede op sig neemt 
 om te vergoeden alle hinder en schade welke de Stad ofte 
 particulieren aan beleende panden als andersints, soo door 
 wandevoir van geseide Berend Marius reets geleden of 
 gedurende Comparants administratie kwaamen te lijden, 
 alles in conformité van soodane engagement als wijlen 
 sijn Vader Jacob Marius den 20. Maart 1755 met Haar WelEd. 
 en Achtb. heeft ingegaan, ’t welcke den Comparant bij dese 
 is inhærerende. Tot securiteijt van dese sijne belofte heeft 
 den Comparant, naa voorgaande informatie van verwille- 
 keurings kragt en werking, bij parate executie en 
 aankering verwillekeurt sijn geheele winkel met alles 
 war daar in bevonden werd, als mede alle sijne verdere 
 gerede goederen, niets daar van uijtbescheijden, mitsgaders 
   ver 

 
 

 


